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De NederlandSótte PosSSf elveiling 
Grote Internationale Voorjaarsveiling 

vrijdag 28 maart: 

partijen in dozen gehele wereld 
losse kavels buitenland 
brieven/fdc's gehele wereld 
collecties buitenland van A/Z 

zaterdag 29 maart 

- Ie emissie Nederland en stempels 
- Posthistorie Nederland en Overzee 
- Losse kavels Nederland en Overzee 
- Collecties Nederland en Overzee 

A\^GLBODt^ 
U\DI\ 

IlÜOGM)ILGCS]RL>GlMimi 
G O l V t R \ t L R U M ) J IvOLOMl 

(LR^CAO 
Bunr i iTwii i Vi\ 

.IUBlLtLM-POSl/>H.lLS 
fER tCLLGENilElD V 4 \ HFT 

ZILVEREN REGEERnGSJliBILElM \ U 
H4RE MAJESTEir K0^L^G1N WlLliU MIN \ 

DOOBDE 

FIRMA JOH ENSCHEDÉ IN ZOM > 

t,>,EPTEjreUHW> 

Kijkdagen: 

Maandag 24 maart van 11.00 tot 16.00 uur 
Dinsdag 25 maart van 10.00 tot 16.00 uur 
Woensdag 26 maart van 10.00 tot 16.00 uur 
Donderdag 27 maart van 10.00 tot 20.00 uur 
Vrijdag 28 maart van 10.00 tot 16.00 uur 
Zaterdag 29 maart van 9.00 tot 15.30 uur 

Gehele veilingcatalogus en alle foto's in kleur op onze website 
Leeuwenveldseweg 14 1382LX WEESP 0294-433020 

W W W NP\/NI 



Grootst bekende frankering eerste emissie Nederlands Indië nr. 1 

-IN^ 
2c plaat IA 

dienst IH 

127A postfris 
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tel.7 postfris 
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Enig bekende poststuk met postpakket-verrekenzegel nr. 2 
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Official 1 

35f superbe 

404f postfris 

tel. 11 postfris 



1 

ijpss 
I^M 
'^M 
:ÉM 
y^Ê 

2 
3 

Sil r l 
M m «P 

15,-
12,50 
74,-

1/3 gave randen 
1/3 2 fraai 
4 
5 
6 
6zf r 
7 
B 
9 
10 
11 
12 
12zfr 
13 
14 
14zfr 
16 
16zfr 
17 
18 
18zfr 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29 z fr 
30/33 
30/33a 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
43a 
43b 
44 
45 
46 
47 
47A 
47B 
48 
48zfr 
49 
56/76 
61b 
77 
78 
79 
80 luxe 
BOzfr 
82/83 
84/86 
84/86 (W) 
87/89 
90/94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 luxe 
101 zfr 
102/03 
104 
105 
107/09 
110/13 
114/20 
121/28 
129 
130 
130 zfr 
131 
132 
133 
133A 
134/35 
136/38 
136/38 Tent 
139/140 

Alle zegels 

55,-
8,-
4,-

40,-
24,-

1,50 
2,-

15,-
11 , -
44,-
76,-
40,-

2,50 
34,-
20,-
35,-
20,-
9,-

30,-
20,-

9,90 
1,-
1,50 
3,50 
3,50 

24,-
2,75 
6,50 

20,-
68,-
35,-

3,-
3,-
3,-
3,-
2,-
6,-
3,-

11 , -
28,-
12,-
44,-
9,-

11 , -
80-
95,-
85,-

310,-
180,-

66,-
18,-
50,-
0,50 
1,50 
3,50 

410,-
300,-

9,-
34,-

2,75 
4,25 
4,-
5,70 
5,-

15,-
9,-

22,50 
20,-

425,-
__ 5 -̂

70,-
70,-

1,50 
1,50 
5,-
3,50 
4,50 

125,-
60,-

120,-
1,-
9,-

22,-
20,-
74,-
77,-

3,00 

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

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

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

31 , -
6,80 
2,70 

12,50 
8,-
5,-

14,-
4,50 

20,-
9,50 

49,-
6,-
1,20 
7,-

12,-
7,50 
2,75 
6,-

18,-
16,-
14,-
27,50 
12,-
12,-
13,-
12,-
2,25 

16,-
10,-
12-
11 , -
4,50 
2,25 
1,50 
9,50 
9,-
8,-
6,-
6,50 
5,50 
4,50 
3,50 
3,60 
3,45 
2,40 
3,-
1,-
2,50 
3,-
1,75 
2,25 
2,75 
4,-
8,-

17,-
17,-
3,40 

14,-
20,-
26,-
24,-
40,-
16,-
18,-
1,75 
1,50 
4,50 
1,20 
0,95 
5,50 

50,-
60,-
6,90 
0,90 
1,65 
2,-
1,-
1,45 

10,50 
7,-
2,-
1,75 
1,50 
1,30 
1,50 
3,-

518/33 4,-
535 1,25 
536 a 3,-
536 b 2,50 
537 8,-
538/41 2,50 
543 los 1,50 
550/55 18,-
556/60 27,-
560 los 18,-
563/67 8,50 
568/72 10,-
573/77 6,75 
578/81 10,-
583/87 7,90 
587 los 6,-
591 los 1,40 
592/95 29,50 
596/00 5,50 
602/06 10,-
606 los 7,50 
607/11 6,20 
612/16 8,60 
616 los 7,-
631 los 1,50 
641/45 10,50 
645 los 7,-
647/48 1,10 
649/53 5,50 
655/59 8,-
661/65 5,-
666/70 6,-
671/75 14,-
676/80 6,-
682 los 1 , -
683/87 4,40 
688/92 5,50 
694 los 1 , -
695/99 4,-
702/06 6,90 
707/11 6,75 
715/19 4,50 
722/26 6,80 
731/35 4,70 
736/37 1,75 
738/42 5,90 
747/51 6,60 
752/56 4,50 
759/63 2,75 
766/70 2,75 
774/76 5,50 
enz tot heden 
leverbaar 40-60% 
netto 
Gaarne uw man-
colijst 
Kinderblok 
Stempels goede 
datum 
854 18,-
875 2,-
899 4,25 
917 6,-
937 6,-
983 11 , -
1001 8,-
1024 6,50 
1042 7,75 
1063 3,50 
Roltanding, los 
7 77,-
14 30,-
15 7,50 
16 30,-
17 17,-
18 9,-
28 18,-
29 8,-
29a 120,-
30 15,-
31 24,-
46 50,-
51 6,60 
51a 98,-
54 16,-
55 27,-
56 16,-
66 6,-
68 5,-
69 6,-
70 25,-

Rolt series 
1/18 
19/31 
32 
33/56 
57/70 
71/73 
74/77 
78/81 
82/85 
86/89 
90/93 
94/97 
98/01 

220,-
70,-
-,-134,-

48,-
78,-
30,-
15,-
14,-
17,-
25,-
24,-
2 1 , -

Automaatboekjes en 
combinaties lever
baar, prijslijst gratis 
op aanvraag 
Porto 
1 
2 
2B 
2Bt 
3/12 
8 los 
12 los 
Div typen 
leverbaar 
13/26 
20 los 
27 III 
28 III 
29/30 
31/43 
42 los 
43 los 
37a 
44/60 
fi7a/fi8a 
IJl d /UOd 
67b (0) 
68b (0) 
69/79 
80/06 
Luchtpost 
1/3 
4/5 
6/8 
9/11 
12 los 
13 los 
Dienst 
1/8 keur 
9/15 
16/19 
16a/19a 
Telegram 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
12 zfr 

7,50 
10,-
19,-

175,-
65,-
20,-
16,-

36,-
22,50 
20,-
78,-
6,50 

70,-
24,-
36,-
90,-
1 2 -
14-
60 -

188-
4!50 
8 -

1,75 
0J5 
6!50 
125 

60-
60i-

130,-
28,-
19,-
20,-

25,-
25,-
7,-

88,-
18,-
7,50 

12^50 
12,50 
20,-
2 1 -

225,-
110,-

Postpakket Ver 
1/2 A 
1/2 B 
1/2 C 
Postbewijs 
1/7 
3 los 
4 los 
6 los 
7 los 
6A 
7A 
5 

Speciaal 
Porto 

27 fa 
27 fb 
27 fc 
27 fd 

zijn pracht ex. netjes gestempeld, tenzij z.fr =zeer fraai, mooie 

30,-
88-
42,-

210,-
44,-
48,-
7,-

25,-
36,-
33,-
80,-

77,-
77,-
80,-
77,-

zegels 
maar met klem gebrek, (o) = gebruikt maar stempel met controleerbaar Duurdere 
soorten desgevKenst met foto-Cert van erkende keurmeester, kosten-hiervan in 
overleg. Aanbod geldig voorzover de voorraad strekt, post-
giro 271040, Porto extra, franco levering vanaf €-150, - . Prijzen in EURO 

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

NIEUWE PRIJSLIJST 
GROOT BRITTANNIË 

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

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

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

Grote Markt 1 - 8011 LV Zwolle 
Postbus 1532 - 8001 BM Zwolle 
tel. 038-4213838 (fax 4226330) 
Postbank 3931929 
E-mail: boomstamps@home.nl 
Winkel geopend: dinsdag t/m zaterdag 
10 00-12 30 en 13.30-17.00 uur 

Postzegelhandel 
Boomstamps 

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

Antillen 
Aruba 
België 
Curacao 
Duitsland 

Frankrijk 
Groot Brittannië 
Nederland 
Oostenrijk 
{Rep.)Suriname 

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

Telefoon: 045-5245256 

NIEUW-ZEELAND 
AUSTRALAZIË, PACIFIC, WERELD 

Series, couverts en verzamelingen: iedere maand 
meer dan 3.000 kavelsl Gratis maandelijkse catalogus 
beschikbaar. MOWBRAY COLLEaABLES, P.O. Box 80, 

Wellington 6140, Nieuw-Zeeland. 
Email: mowbray.stamps@xtra.co.nz 

Postzegel- en Muntencentrale 
Emmen 

Altijd meer dan 2500 kavels postzegel
partijen in onze kelder van 155m .̂ 

Grote voorraad Bankbiljetten en Munten, 
Nederland en wereldwijd. 

Alle euromunten op voorraad 
I N K O O P V A N P O S T Z E G E L S , M U N T E N , 

B A N K B I L J E T T E N E N A N S I C H T K A A R T E N 
ADRES: OPENINGSTIJDEN: 
KERKPAD43 Dl T M VR 09 30 17 00 UUR 
TEL 0591-640925 DO 09 30 - 20 30 UUR 
FAX 0591-648247 ZA 09.30 - 17 00 UUR 

INFO(5)PMC-EMMEN.NL 
WWW.PMC-EMMEN.NL 

LID N.V.P.H. 

mailto:boomstamps@home.nl
http://www.librenphilatelie.com
mailto:Iibren2@planet.nl
mailto:llbren@home.nl
mailto:mowbray.stamps@xtra.co.nz
http://www.pmc-emmen.nl


VAN DIETEN 
FüSTZEGELVEILINGEN 

^PRp 

In voorbereiding is 
een spannende mei-veiling waarin veel verrassende kavels 

VEILING 612 
19-21 mei 2008 

, Ook u w inzending kan meeprof i te ren van deze bi jzondere vei l ing! 

Onder de hamer komen o.a. 
Zeer uitgebreide collectie halfrond-francostempels op Nederland 1852 in prachtige kwaliteit 

Tweede gedeelte van de portcollectie "ir. A.D.R. Verbec 

Mooi buitenland w.o. China 

Japanse bezetting en Indonesia Interim i. Belangrijke zitting postgeschiedénis 

Veel oorspronkelijke, intact gelaten en aantrekkelijk getaxeerde nalatenschappen 

Van Die ten Postzegelvei l ingen, ai in 3 e e u w e n tot u w dienst! 

• • • 

"urn 
Lylantse Baan 3 - 2908 LG Capelle aan den IJssel 

Tel. 010 284 55 60 - fax 010 284 55 65 - info@vandieten.nl 
ifsda 

mailto:info@vandieten.nl


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

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

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

Van Antarctica tot zuid Amerika. Van atletiek tot zeeschildpadden. 

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

WAT JE VAN VER HAALT 
IS LEKKER!! 

CD. v/d Wel 
Bewepsfiïatelisïen 
sinds 1949 

Koningstraat 101 
1781 KEDen Helder 
Tel/fax: 0223614066 

POSTZEGELS, MUNTEN, BANKBILJETTEN 
EN TELEFOONKAARTEN 

GEHELE WERELD OP VOORRAAD 

Postzt'selhandel 

vaslc klajilcuka'itt 

www.l'ilateliehpz.nl 
hpzh@planet.nl 

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

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

Voor postzegels Nederland & Overzee naar: 

www.postzegelhoes,nl 
of vraag GRATIS prijslijst aan bij: l ' ^V ■—> p 

't POSTZEGELHOES rei077.3512693' 
of een briefje naar: Venloseweg 43 5993 PH Maasbree 

UW postzegelhandel op internet 
postzegels 
• albums 
• catalogi 

• telefoonkaarten 
verpakkingsmateriaal 

MICHEL MICHEL VOORJAARS NIEUWS 2008 

NllCHEU 

MICHEL 

MIÖHEL 

I Eurokursmünzen 2008 6,90 
' Muntencata logus Duitslatnd 2008 19,80 
Oostenri jk Speciaal mét Ganzsachen 2008 46,— 
Zwitser iand/Llechtenste in Speciaal 

mét Ganzsachen 2008 46, 

18 april: Duitsland Speciaal 2008, Band 1 tot april 1945 6 6 , 

Duits land Speciaal 2008, Band 2 v.a. mei 1945 6 6 , 

Japan, Korea, Mongol ië 2008 (Overzee 9/2) 5 9 , 

Miche l Rundschau houdt alle Michel edities maandelijks 
uptodate. Catalogisering van alle nieuwtjes gehele wereld; 
interessante t ips en ruilannonces. Prijs jaarabonnement 2008 
bedraagt 47,80. Een proefnummer zenden wij U op aanvraag 
gaarne toe. 

auf der heide 
www aufderheide nl  email aufderheide@hetnet nl 

Oude Woudenbergse Zandweg 4, 
3707 AN Zeist, tel 0306924800 
fax 0306933011. postgironr 1700 

• Compleet overzicht Dave 
en Importa albums 

• Hawid klemstroken met 
± 15% korting 

• Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken 

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

• Franco vanaf 75,00 euro 

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

A A N B I E D I N G LUXE A L B U M S DAVO 
Elke maand leuke aanbiedingen 

waaronder Davo luxe landalbums 

te l : 010476.81.75  fax: 010476.80 .48 

De Ruiter BV 
N u m i s m a t i e k & F i l a t e l i e 

Nieuw: Port Betaald zegels 
Eurointroductie Slovenië 

Twee verschillende 
zegels 1,50 
FDC 7,95 

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

PostzegelsMuntenBankbiljetten 

142 

KILOWAAR MET 2004/2005/2006 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZECELS ALLE PRIJZEN IN EURO'S 1 
Zwitserland : met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk : grote sortering 
W. Europa : grote sortering en hope waarden 
Skandinavië : grote sortering met IJsland 
Duitsland : met toeslag en hoge waarden 
Noorwegen : grote variatie en hogere waarden 
Engeland : veel nieuw en met hoge waarden 
Finland : grote sortering 
Wereld : vele landen (iets Europa) 
MISSIEWAAR 
Duitsland : Nieuw en met hogere waarden 
Australië : veel nieuw en met hogere waarden 
N.Zeeland : veel grootformaat en hogere waarden 
Engeland : met buitenland en hogere waarden 
W. Europa : onuitgezocht met grootformaat 

Prijswijzigingen voorbehouden / levering zolang de voorraad strekt 
Orders beneden € 50,00 + € 4.50 porto Orders boven € 50,00 portovnj 

Levenng onder rembours + € 11.50 Filatelistische frankering 
Korting voor grotere partijen op aanvraag 

LEVERING UITSLUITEND ONDER REMBOURS OF NA VOORUITBETALING OP: 
Giro rek.nr 7832196 of SNS bank rek.nr 82.19.07.581 

H U L S J . B . A . b.v . 
M.L. Kingst raa t 5 5  6 2 4 5 GH E Y S D E N  Te l . 0 4 3  4 0 9 3 4 9 5 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

00 gr 
11,00 
17,50 
11,50 
12,50 
9,00 

10,50 
6,50 

10,00 
11,50 

8,25 

250 gr 
27,00 
40,00 
25,00 
30,00 
20,00 
25,00 
15,00 
23,50 
26,00 

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

1 kg 
90,00 

150,00 
90,00 

112,00 
77,00 
94,00 
52,50 
90,00 
92,50 

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

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) 

€ 0,30 per 1 CAD. 
€ 0.08 per I DKK. 
€0,06 per IFF. 
€ 0,80 per I GBP. 
€ 0,50 per 1 GBP. 
€0,40 per 1 SFR (vanaf 1996). 
€ 0,40 per 1 USD. 
€ 0,05 per 1 ZWKR. 
€0,40 per ISFR. 

.^u.io.c.u ^KtiKj /^^5t.o  € 0,80 per 1 euro. 
Rabatt boekjes Zweden tussen 1979 en 1990 5,00 netto per boekje, 
(losse zegels 0,25 per stuk) 
Alle zegels dienen met gom te zijn. Geen port en dienst zegels. 
Overige landen op aanvraag. 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

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

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

http://www.l'ilateliehpz.nl
mailto:hpzh@planet.nl
http://www.booklets.nl
http://-infotbooklets.nl
http://www.postzegelhoes,nl
http://www.VerzamelaarsMarkt.nl
mailto:r.vergossen@hetnet.nl


Jaargang 86 maart 2008 nr 968 

Filatelie (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge 
geven door de Stichting Nederlandsch 
Maandblad uoor Philatelie in Den Hiag 

De officiële mededelingen van de 
Nederlandse Bond van Filatelisten 
Verenigingen NBFV en de pagina s van 
de NVPH en De Posthoorn vallen buiten 
verantwoordelijkheid van de redactie 

Hoofdredacteur 
Aad Knikman AIJP 
Klipper 2 1276 BP Huizen 
Telefoon 035 5254391 
felefax 035 5240926 
Email philatelie(3)tip ni 
Website luujiujïlatelie lUS 

Advertentieverkoop 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 1349 CG Almere 
Jeanine de Troye 
Telefoon 036 53 84 528 
Telefax 036 53 84 880 
m/offfibureaudetroye nl 

Abonnementen en bezorgklachten 
Abonnementenland 
Postbus 20 igio AA Uitgeest 
Telefoon 0900 ABOLAND 

(090Q 2265263) 
Telefax 025131 04 05 
Mutaties viawww aboland nl 

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

'Hoe word ik abonnee^' 
Er zijn twee abonnementsmethoden 
1 een collectiefabonnement 
U kunt lid worden van een vereniging 
die bi] Filatelie is aangesloten het 
abonnementsgeld maakt dan deel uit 
van uw verenigingscontributie 
2 een individueeTabonnement 
hiervoor kunt u zich m uv België 
aanmelden bij Abonnementenland in 
Uitgeest (zie Abonnementen ) voor 
€24 40 (Nederland) €40 (buiten 
land standaard) of€60 (buitenland 
priority) Een individueel abonnement 
gaat per de eerste van een willekeurige 
maand m het loopt minimaal een 
jaar (11 nummers) Abonnements 
beëindiging zie Opzegging abon 
nement 

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

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

Losse nummers 
Nummers van de lopendejaar^ang kun 
nen (mits voorradig) voor € 2 50 per 
nummer (inclusief porto) worden be 
steldvia postgiro 8591403 van Abon 
nementenland in Uitgeest vermeld de 
gewenste editienummers 
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CRIMPENA-ÏOÜNGER 
^^^ggmggßif 

Crimpen & Younger is een partnerschap tussen Edward Younger en 
Marcel Steenhuis met vestigingen in Maarssen - Nederland, in Wiesbaden -
Duitsland en in Pound Ridge, New York - U.S.A. 
Ons bedrijf handelt in verzamelingen, doubletten, handelsvoorraden en 
-bestanden van alle filatelistische gebieden. 
In Europa hebben wij agentschappen in Spanje, België, Frankrijk, Oostenrijk, 
Zwitserland en Italië. 

Wij reizen regelmatig door heel Nederland en komen u dan graag bezoeken. 
U kunt ook bellen voor een afspraak om bij ons langs te komen. 
Wij betalen contant, in iedere orde van grootte, zonder verdere kosten, 
zonder wachttijd en zonder reclamaties achteraf. 

Onze agent in Nederland is Clemens Smits. 

van 
Op werkdagen zijn wij 

09.00 - 16.00 uur te bereiken 
Tel. 0346 
Fax 0346 

- 552585 
- 552584 

op: 

Marcel Steenhuis Is directeur van 
Postzegelhandel Crimpen B.V. en 
Basic Stamp B.V. in Nederland. 
Lid van de APHV. 

Edward Younger is al ruim 30 jaar 
eigenaar van een van de meest 
vooraanstaande postzegelhandels 
in Amerika. Lid van de APS. 

Clemens Smits is eigenaar van 
Smits Philately in Utrecht. Lid 
van NVPH, APHV, PTS en ASDA. 

Crimpen & Younger B.V. Buitenweg 26 H 3602 PS Maarssen 
e-mail: crimpenyounger@xs4all.nl I www.crimpenyounger.de 

mailto:crimpenyounger@xs4all.nl
http://www.crimpenyounger.de


ij Crimpen 8< Younger heeft u 
de volgende mogelijkheden: 

1. Verkoop 
Verkoop uw postzegels aan ons tegen de hoogste marktprijzen. Crimpen & 
Younger berekent minder dan de helft van de gebruikelijke winstmarge daar wij 
geen dure druk en verzendkosten van geïllustreerde veilingcatalogi, vooral van 
losse nummers, hoeven door te berekenen. 

2. Commissie 
Geef ons uw verzameling in commissie  wat op hetzelfde neerkomt als wanneer u 
bij een veiling inlevert, maar met de volgende verschillen: 
• U stelt de gewenste verkoopprijs samen met ons vast, d.w.z. dat u niet 

met aanzienlijke prijsschommelingen rekening hoeft te houden. 
• UW prijs garanderen wij en 50% van dit bedrag ontvangt u meteen als 

renteloos voorschot, het restbedrag ontvangt u direct na de verkoop. 
• WIJ bieden uw verzamelingen voortdurend ter verkoop aan, niet slechts 

tijdens enkele veilingsdagen per jaar. 
• ONZE klanten zijn dezelfde kopers, als die op vele Nederlandse en buitenlandse 

veilingen een groot deel van de verzamelingen aankopen. 

Crimpen & Younger berekent u enkel en alleen 12% commissie. 

t 

Veilinghuizen bieden u: 
 Losse nummers, verzamelingen en 

nalatenschappen 
 Veilingcatalogi 
 Geen, of een kleine aanbetaling, 

vaak met rente 

 Ca. 2  4 verkopen / veilingen per jaar 

 Ca. 15% inleverprovisie 
+ 

 minstens 17% opgeld voor de koper 

Ca. 

P Crimpen & Younger biedt u: 
 Verzamelingen en nalatenschappen 

i I 
 Geen veilingcatalogi 
 50% aanbetaling op de postzegels die in 

commissie gegeven worden, renteloos 
of directe contante betaling bij koop 

 Doorlopende verkoop van uw verzamelingen 

12% commissie 

0% opgeld voor de koper 

■ Slechts 
+ 

32% Kosten 

 Uitbetaling meestal na 4 weken 

Slechts 12% Kosten 

 Directe uitbetaling 

Er ontstaan bij een taxatie, ook in het geval er niet verkocht wordt, géén kosten. 
Ons doel is: u bij de verkoop van uw postzegels zo goed mogelijk te adviseren. 

i 
Crimpen & Younger GmbH Wilhelmstraße 18 65185 Wiesbaden 
Deutschland email: info@crimpenyounger.de 

mailto:info@crimpenyounger.de


STAMPS-DNS: UW TERECHTE KEUS !!! 
INDONESIË: POSTFRISSE JAARGANGEN INCL BLOKKEN EN ZEGELS UIT BLOK{T/M 1988), NIEUWE( VERLAAGDE) PRIJZEN, VANAF 15% 
ZONNEBLOEMMTOT EN MET JAAR 1983 GELDT: KORTING VANAF 150,00 :15%, NA 1996 SLECHTS BEPERKTE VOORRAADiJ (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! va 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 
nü 
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 postfrisse 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 
postkantoorprijs, 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 14,50 
nu 355,00 
nu 17,50 
nu 85,00 
nu 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 MAART 2008 
7812 
ZWITSERLAND blok no 1 (NABA 1934) ongebruikt met plakker, catw 900,00 was 
270,00 nu 40% oftewel slechts 162,00 (KL FOTO WEBSITE) 
8155 
OUD SURINAME KABE luxe voordrukalbum, blanco klemstroken, in perfecte staat, nw 
prijs € 195,00 met een PRACHTCOLLECTIE 1873-1975 vni * en later deels ** In de hoofd 
nummers MISSEN 7,10/12,14,15,23,24, 32",40,56,58/9',62,64,109,110,203 Missende 
Luchtpost DOX(welno 12 aanwezigi),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 Onafhankeli)ksveleln 1/3 ** Een hele mooie aanbieding die financieel gezien op 
korte termijn is te completeren ,1 Nu 595,00 (ZIE HEEL VEEL FOTO'S OP DE WEBSITE) 
8164 
CUR A CA 0/ANTILLEN DAVO luxe voordrukalbum (OGD III) nw type blanco klemstroken 
m perfecte staat nw prijs 64,00 met een o/*/** collectie 1872-1969 Heel goed gevuld aan
wezig 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 M 7 o, 18&19 ",26/40 o, 41/68 **, 
Port o a 21/30 * 44/60 " catw ruim 1750,00 Nu 335,00 (ZIE DIV KLEURENFOTO'S OP WEBS) 
8168 
NEDERLAND jaren 1950 1959 geheel compleet postfris zonder plakker (nrs 549-735) 
catw 1242,00 nu 310,00 
8174 
CURACAOIANTILLEN 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) 
8191 
FINLAND DAVO crystal (oud type luxe) voordrukalbum, blanco klemstroken red/goede 
staat nw prijs 125,00 met een HELE MOOIE collectie, geheel ongebruikt/postfris 1917 
(de Republiek)-1990 aanwezig (Michel) o a 68/94*(-92), 95/01*, 103/11*, 112/27 */**,1 
38/9**,140/2*,143/3*/**,154**,155/00*,162/6*,170/3**,l73/86*/**,188/0*,194/1*, 
204/10**, hierna goed gevuld tot ca 1970 */** daarna ** verder nog blokken 1/5 ** etc 
Hoge catw nu 425,00 (WEBS) 
8195 
MONACO 3 DAVO Crystal(oud type luxe) voordrukalbums + 1 Lindner Luxe, alle met 
blanco klemstroken Periode 1885-1995 prima staat nw prijs ca 275,00 met een vnl */** 
PRACHTCOLLECTIE 1885-1989 aanwezig o a (Michel) 1/4 *, 5/6 o, 7*,11/25 o/*,26*,27/8* 
,40/2*,46/7*,51/61*,62**,65/96*/**,97/01*,106/14*,120/8*,131 o, 132*,134*, 160*,162 
0,172 o, 182 o, 184 o, 200/4**, 205/19 *, 243/55 **,276/96** hierna goed gevuld veelal 
** Tevens Luchtpost 137 o, 267/2*, 315/20*/**,415'*,467o, 653/6** Portzegels tm 1960 
op 9 stuks na compleet (vnl **) Blokken alle ** 5 t/m18,Kleinbogen 1470/2, Blokken 19 
tm37 -1- 37b (ONGETAND) -i- diverse Epreuve Souv (SCHAARS' i) tussen 1985-1987 Catalo 
guswaarde vele lOOOen euro's nu 795,00 (ZIE DIVERSE FOTO'S OP DE WEBSITE) 
8197 
NEDERLAND DAVO crystal (oud type luxe) voordrukalbum, blanco klemstroken, prima 
staat nwprijs ca 60,00 Met een prima GEBRUIKTE collectie 1852 1958 vrijwel compleet 
(de nrs 6,12,28,47 en 105 zijn zr fraai) rest in goede conditie, de MISSENDE zegels zijn 
14 16,18,20,25,29,48,61b/c,80,99/01,104,130/1,136/8,371/3,356a/d,402/3 
Blokken, de rest is dus allemaal aanwezig, tevens nog div Port, LP en Dienst Tot catw 

3712,00 nu 445,00(WEB) 
8209 
BUNDESPOST DEUTSCHLAND 3 DAVO luxe (nw type) voordrukalbums, blanco klem 
stroken incl cass m perfecte nieuwstaat nw prijs ca 245 euro met een geheel complete 
POSTFRISSE collectie 1970-2001(dus tot de euro tijd, een mooie tijd om met een gebied 
te stoppen, want vanaf de euro tijd hebben ze, schrik met, at meer dan 400 zegels uitge 
geven met een postprijs van zo'n 360 euro " ) catw ruim 2700 euro nu 445,00 
8266 
FRANKRIJK DAVO luxe(nw type) voordrukalbum, blanco klemstroken, m perfecte nw 
staat nw prijs € 88,00 met een PRACHTCOLLECTIE o/*/** 1849 1949 aanwezig o a (veel 
meer dan genoemd dus") Yvert ( bij betere exemplaren ook de Michel nrs erbij) 12 o 
(1 la), 14 o 6 stuks, 16 o 3 stuks, 20/23 o, 28/32 o, 37 o, 38a o, 38b o, 50 o, 53 o, 56 o, 59 
o, 63 o (58 I), 65 o, 72 o, 77/82 o ( o a 66 II), div tussen 83 en 102, 123 o, 214/5 o, 229/32 
o (€175,00 Michel 211/14) 231 */**, 269 * (€ 160,00 Michel 261) 291/94 o, 301/2 * 
(€ 72,00 Michel 296+298), 305/8* (€ 105,00 Michel 301/4), 309/10*, 313 *, 317 o, 328 
*, 330/3*, 355 0(€ 50,00 Michel 360), 379 **(€ 45,00 Michel 422), 386/7*, 395 **, 396 
o, 436//9 **, 461 o, 466/9**, 505/25 **, 565/6+a **,571A **, 580A**(e 155,00 Michel 
589/993), 730/33 ** hierna heel goed gevuld vnl ** verder LP 30/33* (€ 200,00 Michel 
987/90) Port 3+5 o, Port 17 o (€150,00) een echte aanrader met zeer hoge catw en dat 
voor slechts 295,00 (ZIE VEEL FOTO'S OP DE WEBSITE) 
8269 
NED ANTILLEN DAVO luxe voordrukalbum OGD IV, nw type met blanco klemstroken, 
in prima staat nw prijs 55,00 met een geheel complete postfrisse collectie (geen aut 
boekje) 1985 1992 als losse jaargangen (zie pag 2) zou dit 109 euro kosten, nu incl het 
album slechts 79,50 
8270 
NEP ANTILLEN DAVO luxe voordrukalbum OGD IV, nw type met blanco klemstroken, 
in prima staat nw prijs 75,00 met een geheel complete postfrisse collectie (geen aut 
boekje) 1970-1989 als losse jaargangen (zie pag 2) zou dit 135 euro kosten, nu incl het 
album slechts 99,50 
8290 
BELGIË 4 luxe voordrukalbums( 3 x Borek 8i 1 maal Leuchtturm) alle voorzien van 
blanco klemstroken en m prima nw staat nw prijs ca 475,00 met een ogenschijnlijk 
geheel complete POSTFRISSE collectie 1960-1999 (geen 1997) incl Alle blokken en div 
automaatboekjes catw ca 2300,00 nu 495,00 
8291 
LUXEMBURG DAVO luxe voordrukalbum II, blanco klemstroken m perfecte nw staat 
nw prijs ca 75,00 met een zo goed als complete GEHEEL POSTFRISSE collectie 1960-1987 
incl 7blokken, fikse catw nu 150,00 
8293 
NED INDIE DAVO luxe voordrukalbum OGD I, nw type, blanco klemstroken, m perfecte 
staat nw prijs 71,00 met EEN ONGEBRUIKTE SUPERCOLLECTIE 1864-1948, van de hoofd-
nummers missen de volgende 2,6,8,12,14/16,30,26,60/1,2260,278,280/1,286/9, tevens 
ook nog aanwezig veel Java hoog-en kopstaand + Bezit Buiten, verder LP missend 
13,15,16 Port missend 1,4,9,15,17,21/2,66 Dienst Missend 19'Totale cataloguswaarde 
bedraagt 4 659,00 en bij DNS heel scherp geprijsd 995,00 (ZIE VEEL FOTO'S OP DE 
WEBSITE) 

GEEN PORTO KOSTEN, ONZE PRIJZEN ZIJN ALL IN M l ! Kijk op www.stamps-dns.coni voor overige aanbiedingen/partijen 

STAMPS, 

CJLOeAL STAMP DEALERS» 

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

Tinnegieter 13,1625 AN HOORN, The Netherlands - geen winkel 
Tel: overdag 06-55884387 - vanaf 19.00-23.00uur: 0229-261611 

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

Wij staan op de verzamelbeurs in de jaarbeurshallen zaterdag 4 en zondag 5 april a.s., een verrassing voor elke klant! 

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


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

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

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

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

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

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

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

^^n Postzegelhandel Zeist 
Postzegelhandel Zeist geeft elke 5 weken een boekje uit met daarin honderden 

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

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

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

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

Wel even een telefoontje vooraf. 

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

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

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

http://www.postzegelhandelzeist.nl
mailto:info@postzegelhandelzeist.nl
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Smits Philately: Een Icleine greep uit onze 800 collecties/partijen ! 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. 

Of kijk op: WWW.FILATELIE.NET 
9548 Afrika, dieren. Prijs: € 380,00 
Twee insteekboeken met postfnsse en ongebruikte dierenzegels en senes uit Afnka Collectie 
bevat o a materiaal uit voormalige Portugese en Spaanse kolomen Heel veel zegels, van oud 
tot nieuw 
9575 Antigua. Prijs: € 170,00 
Postfnsse collectie Antigua in insteekboek Collectie bevat veel blokken en veel motietseries 
Ook wat Barbuda aanwezig 
9572 Austraiië 1913-1982. Prijs: € 235,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Australië 1913-1982 in Schaubek album Goed 
gevulde collectie met ook wat matenaal van Australian Antarctic territory 
9514 Beigië 1799(!!)-1897. Prijs: € 3.650,00 
Prachtig lot betere uitgaven in meest bovengemiddelde kwaliteit, heel veel topnummers, begin
nend met enkele interessant uitziende voorfilatelie bneven, verder nr 1(1 lx wo lx op brief), 
2(11x), 5(2), 8(5), 9(8), 12(10) 16B', 17*, 19*, 21*, 22(4x), 37(2x, beide rondstempel), 35*(2x) 
etc etc in insteekboek Prachtlot met enorme cat w en o a zeer geschikt voor wederverkoop 
9536 België 1849-1949. Prijs' € 420,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie België 1849-1949 in Davo kristal album Collectie 
bevat veel beter matenaal zoals (Yvert no's) 1-12 (gevarieerde kwaliteit), 38*, 45*, 52*, 53-67, 
190-219*, 356-362* 751-755*, 787-791**, blok 5**, 6*, 7** etc Hoge cat waardel 
9542 België 1849-1988. Prijs: € 600,00 
Gebruikte collectie België 1849-1988 in 2 albums Collectie bevat beter materiaal zoals (Yvert 
no's) 1-2, 3, 4, 8, 9-12, 13-16, 24 38-41, 53-67, 100-107, 258-266 308-314, 751-755, 900-
907, 918-923, 927-929, 930-937 etc Ook veel matenaal uit Back of the Bock (port, spoorweg, 
luchtpost etc) Hoge cat waardei 
9565 België 1849-1991. Prijs: € 570,00 
Gebruikte collectie België 1849-1991 in 4 (dure) Davo luxe albums Goed gevulde collectie 
waaronder veel goed klassiek en veel blokken zoals (Yvert no's) 15, 16, 26, 33-44 etc 
9541 België 1863-1990. Prijs: € 1.400,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie België 1863-1990 in Schaubek en Davo album Collectie 
bevat zeer veel beter matenaal zoals (Yvert no's) 13* 60**, 108-125*, 221-233*, 258-266*, 
267-272*, 293-298* 308-314*, 326-332* 356-362*, 377-383* 394-400*, 436**, 504-511*, 
751-755*, 785*, 786*, 860-862*, 880-891*, 892-897*, 898-899*, 946-951* blok 5*, 6* 7* Ook 
spoonweg, port, luchtpost etc aanwezig Mooie collectie, zeer hoge cat waardei 
9569 Beigië 1900-1979. Prijs: € 210,00 
Dealerboek met postfris, ongebruikt en gebruikt matenaal van België 1900-1979 Leuke partij 
waarin veel blokken 
9574 België. Prijs: € 350,00 
Dik stockboek met gevarieerd postfns en ongebruikt matenaal van België Veel matenaal 
waaronder veel doubletten en veel blokken aanwezig Ook wat gebruikte zegels Leuk lot, ho
ge cat waardel 
9549 Berlijn 1948-1990. Prijs: € 560,00 
Gebruikte collectie Berlijn 1948-1990 in twee luxe Safe albums Collectie is vrijwel compleet en 
bevat veel beter materiaal zoals (Michel no's) 21-34 (33 en 34 gekeurd), 40, 61-63, 68-70, 71, 
72-73, 74, 75-79, 80-81, 82-86, 87, 88-90, 106-109 etc Mooie collectie, zeer hoge cat waar
del 
9552 Berlijn 1948-1990. Prijs: € 185,00 
Gebruikte collectie Berlijn 1948-1990 in Davo luxe album Goed gevulde collectie met o a 
(Michel no's) 41,42-60,61-63,72 85 etc Vanaf 1955 zo goed als compleet 
9550 Berlijn 1952-1990. Prijs: € 190,00 
Postfnsse collectie Berlijn 1952-1990 in twee luxe Lindner albums Op enkele series na com
pleet Koopjei 
9553 Berlijn 1954-1990. Prijs: € 130,00 
Postfnsse en ongebruikte vrijwel complete collectie Berlijn 1954-1990 in Davo luxe album 
Collectie bevat tevens wat ouder matenaal Koopjei 
9459 Bloemen. Prijs: € 170,00 
Postfnsse collectie bloemen in stockboek leuk matenaal met ook blokken 
9563 Bundespost 1948-1997. Prijs: € 280,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Bundespost 1948-1997 in twee Davo albums Ook wat dubbel 
verzameld en dus ook wat postfns/ongebruikt materiaal aanwezig Collectie bevat o a (Michel 
no's) 116, 139-140, 147,149*, 150,151, 152, 156-159,161,166, 171-172, 200-203*, 205-208 
etc Tevens beetje Berlijn 
9537 Bundespost 1949-1979. Prijs: € 200,00 
Gebruikte collectie Bundespost 1949-1979 in Leuchtturm album Collectie is goed gevuld en 
bevat ook beter matenaal zoals (Michel no's) 111-112,123-138,150,161,163, 166, 171-172, 
200-203 Collectie is vanaf 1955 vrijwel compleet 
9554 Bundespost 1969-1988. Prijs: € 130,00 
Postfnsse collectie Bundespost 1969-1988 in twee luxe Lindner albums en 1 Safe album. 
Collectie met duplicaten 
9564 Canada 1870-1950. Prijs: € 170,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Canada 1870-1950 op Leuchtturmbladen in album 
Collectie bevat o a (Yvertno's) 38* 42* 45 121-125*, 126-128*, 158-160* Leuke kleine col
lectie 
9551 DDR 1945-1965. Prijs: € 170,00 
Voornamelijk gestempelde collectie DDR 1945-1965 in Leuchtturm album Redelijk gevulde 
collectie met ook wat materiaal uit de Sovjet zone 
9557 Denemarken. Prijs: € 600,00 
Stockboek met postfris ongebruikt en gebruikt materiaal van Back of the Book Denemarken 
Stockboek bevat dus (Yvert no's) servicezegels, o a 1 (4x), 2 (4x), 3,10 (4x), 20-21* (2x), port-
zegels, oa 1-7 (5x), 8 (4x), 23 (4x), Postfaerge zegels, oa 117*, 118, 120* (2x), 152 (4x), 
187-189 (3x) etc Verder ook Groenland aanwezig, o a 10-18**, Ierland, o a 10*, 11*, 12*, 18* 
(2x), 94*, 103*(3x) 146-147*, etc Zeer hoge cat waardel 
9584 Dieren. Prijs: € 250,00 
Dealerboek met postfns matenaal van het thema dieren Heel veel zegels, waaronder leuk en 
goed matenaal van Vietnam 
9566 Duitse Rijk 1872-1944. Prijs: € 225,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Duitse Rijk 1872-1944 in Davo luxe album Leuke 
starterscollectie met veel matenaal 

9567 Duitse Rijk 1872-1945. Prijs: € 400,00 
Gebruikte collectie Duitse Rijk 1872-1945 in Davo album Collectie is goed gevuld en bevat 
ook beter matenaal zoals (Michel no's) 556-564, 588-897, 695-697, 716-729 etc Ook veel 
goed gebruikt matenaal aanwezig waarvan de stempels zeer echt lijken (zoals 118, 307A, 
dienst 65) 
9539 Engeland 1840-1990. Prijs: € 335,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Engeland 1840-1990 in Davo album en stock
boek Collectie bevat veel nominaal matenaal en is in het modernere deel veelal dubbel verza
meld 
9524 Engeland 1840-1992. Prijs: € 4.000,00 
Meest gebruikte collectie met heel veel goede uitgaven klassiek wo penny black, 1847 em
bossed serie, 1862 9d(*), 1867 5sh ongebruikt(i), 5sh plaat 4 gebruikt, 1 pond violet gebruikt, 
1883 lOsh, 1902 t/m lOsh etc op albumbladen, in map Enorme cat w'i 
9454 Engelse koloniën kroning 1953. Prijs: € 170,00 
Insteekboek met een gebruikte stock kroning 1953 van de Engelse kolomen Cat waarde ca 
2950 euro 
9502 Engelse koloniën. Prijs: € 550,00 
Insteekboek met voornamelijk postfnsse series van diverse Engelse kolomen Ook wat betere 
senes van andere landen aanwezig Bevat ook o a koninkrijk Yemen no 57" (Michel) Zeer 
hoge cat waardei 
9498 Europese landen. Prijs: € 260,00 
Dne insteekboeken met voornamelijk postfns matenaal van diverse Europese landen Bevat 
Spanje, Man, Jersey Guernsey, Joegoslavië, Vaticaan, Zwitserland en Ierland Heel veel ze
gels, leuk lot 
9538 Falkland 1953-1983. Prijs: € 170,00 
Ongebruikte collectie Falkland 1953-1983 in blanco album Goed gevulde collectie met ook 
dure langlopende senes 
9456 Falkland 1966-1998. Prijs: € 250,00 
Insteekboek met een gebruikte collectie Falkland 1966-1998 Hoge cat waarde 
9503 Falkland en gebieden. Prijs: € 420,00 
Insteekboek met een postfnsse collectie Falkland Islands 1937-1997 Collectie bevat tevens 
gebieden van de Falkland zoals South Shetlands, South Orkneys South Georgia, Graham 
Land etc Mooie collectie, hoge cat waardei 
9500 Faeröer 1975-2005. Prijs: € 160,00 
Postfnsse en gebruikte collectie Faeroer 1975-2005 in stockboek Ook een paar Deense voor
lopers met stempel Sandevaag Mooie collectie, hoge cat waardei 
9544 Franse koloniën. Prijs: € 550,00 
Twee dealerboeken met voornamelijk postfnsse dierensenes van de Franse kolomen Veel ou
der materiaal, waaronder veel beter Ook wat doubletten aanwezig Hoge cat waarde 
9529 Hongarije in aantallen. Prijs: € 100,00 
Schoenendoos bijna helemaal vol met meest gebruikte zegels, van oud tot nieuw, leuke snuf-
felkoop 
9451 Indonesië 1949-1982. Prijs: € 250,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Indonesië 1949-1982 in Importa album Collectie 
IS zeer goed gevuld en bevat ook dure blokken zoals orchideeën 1976**, Jakarta 1977 onge-
tand** Amphilex 1977 ongetand** etc Cat waarde ca 2600 euro (Zonnebloem) 
9522 Indonesië 1951 -1988. Prijs: € 370,00 
Meest postfnsse partij w o veel series en blokken wo betere, in diverse aantallen.ook diverse 
waarden RIAU in aantallen, in 2 insteekboeken Cat w 4600+ euro, koopjei 
9501 Laos en Cambodja. Prijs: € 170,00 
Insteekboek met een postfnsse collectie Laos en Cambodja, zowel oud als modern materiaal 
Collectie bevat o a no 22-56 Ook ongetande zegels aanwezig 
9491 Luxemburg 1852-1997. Prijs: € 475,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 1852-1997 in twee Davo Cnstal al
bums Collectie bevat zeer veel beter materiaal zoals (Yvert no's) 2*, 41** 239-243*, 244-
248*, 276-281*, 267**, 268**, 449-452**, service 6*, 26*, 29* etc Hoge cat waardel 
9534 Luxemburg 1852-2001. Prijs: € 1.200,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte, zeer goed gevulde collectie Luxemburg 1852-2001 in 
Davo album Collectie bevat zeer veel beter matenaal zoals (Yvert no's) 1 (3x), 2 (4x), emis
sies 1859 tot 1891 enigszins gespecialiseerd, 74-82*, 234-238, 239-243*, 239-243, 244-248*, 
252-257*, 276-281, 443-448* 454A, 500-505**, 511-513** luchtpost 16-20*, blok 3** veel 
dienstzegels aanwezig etc Zeer hoge cat waarde' 
9504 Luxemburg en IVIonaco. Prijs: € 245,00 
Twee insteekboeken met voornamelijk ouder gebruikt matenaal van Luxemburg en Monaco 
Bevat o a (Yvert no) Monaco port no 10 gebruikt Zeer leuk lot, enorme cat waarde' 
9499 Maleisië en staten. Prijs: € 125,00 
Insteekboek met postfris matenaal van Maleisië en tevens van wat Maleisische staten Bevat 
o a vlinder- en vogelsenes 
9531 Malta 1957-1991. Prijs: € 125,00 
Postfnsse vrijwel complete collectie Malta 1957-1991 in stockboek Tevens jaren 1998-2000 
aanwezig Koopje' 
9540 Malta en Gibraltar 1882-1979. Prijs: € 150,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Malta en Gibraltar 1882-1979 in Stanley Gibbons album 
9509 Monaco 1885-1985. Prijs: € 1.850,00 
Prachtige geheel ongebruikte bijna complete collectie met veel toppers in doorgaans mooie 
fnsse kwaliteit met o a 1885 Ifr, 1891/4 sene, 1920 orphelms 25c t/m Ifr, 1933/7 t/m lOfr, 
1949 rode kruis + in blokken van 4, blokken, zeer goed luchtpost, dienst, port, in album Cat w 
ruim 11 300 euro Slechts 16 3% cat w 
9510 Monaco. Prijs: € 100,00 
Stockblad met postfns Yvert blok 33 en 33a (ongetand) van Monaco Cat waarde 474 euro 
9519 Nederiand 1852-1899. Prijs: € 1.100,00 
Complete gebruikte collectie in meest nette kwaliteit met alle topsenes en zegels + de eerste 3 
portsenes, in map Mooie collectie 
9506 Nederiand 1852-1969. Prijs: € 210,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1969 in twee Davo Cnstal al
bums Collectie bevat o a 1-3, 4-6, 556-560*, 592-595* etc 
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9578 Nederland 1852-1976. Prijs: € 300,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1976 in Davo kristal album 
Collectie bevat leuk materiaal zoals 3 203-207, 212-219, 244-247, 257-260, 513-517", 538-
541", 550-555", 556-560, 563-567*, 568-572", 592-595"/o etc Mooie collectie, hoge cat 
waarde, aanrader' 
9508 Nederland 1852-1976. Prijs: € 335,00 
Gebruikte collectie Nederland 1852-1976 in Lindner album en stookboek Collectie bevat zeer 
veel matenaal, waaronder beter zoals 130 212-219, 238-239 257-260, 550-555, 556-560, 
592-595 etc Heel veel materiaal hoge cat waardei 
9467 Nederland 1852-1977. Prijs: € 525,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1977 in Davo album Collectie 
bevat veel leuk en beter matenaal zoals Luchtpost 12 gebruikt, legioenblokken postfns, kind
zegels 1925 postfris Veel dubbel verzameld (ongebruikt en gebruikt) Hoge cat waarde' 
9513 Nederland 1852-1988. Prijs: € 400,00 
"/*/0 collectie, deels dubbel verzameld met nr 1, 2(2), 19/29, 104, vanaf 1940 redelijk com
pleet (meest postfns) + veel nominaal, ook legioenblokken en Amphilexvelletjes, in 3 dure Safe 
albums Hoge cat w en nominale waarde 
9469 Nederland 1852-1998. Prijs: € 650,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1998 in twee Davo albums 
Collectie bevat veel beter materiaal zoals 346-349 " (5 gid vlekje), 356-373" 550-555", 
556-560**, 592-595" etc Heel veel matenaal, tioog nominaal en hoog cat waarde 
9505 Nederland 1864-1985. Prijs: € 120,00 
Gebruikte collectie Nederland 1864-1985 in twee Excellent albums Leuke startersverzameling 
met wat beter materiaal uit de jaren 50 
9520 Nederland 1864-1998. Prijs: € 340,00 
Mooie gebruikte collectie in nette kwaliteit incl veel blokken, in 4 peperdure Davo albums 
Cat w al 2850+ euro, slechts 12% cat w 
9507 Nederland 1867-1970. Prijs: € 225,00 
Gebruikte collectie Nederland 1867-1970 in blanco album Collectie bevat zeer veel materiaal 
en IS vanaf 1945 vrijwel compleet 
9473 Nederland 1945-1969. Prijs: € 170,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Nederland 1945-1969 in Schaubek album Vnjwel alle goede 
senes uit de jaren 50 aanwezig, inclusief ITEP (1952) Tevens wat postfnsse postzegelboekjes 
9525 Nederland 1960-1994. Prijs: € 350,00 
Postfnsse in de hoofdnummers complete collectie incl blokken en zomerboekjes, in 2 dure 
Davo albums Hoge nom waarde en cat w' 
9466 Nederland 1987-1998. Prijs: € 170,00 
Postfnsse en gebruikte collectie Nederland 1987-1998 in Importe album Collectie bevat o a 
veel postfnsse velletjes van 10 Hoge nominale waarde' 
9526 Nederland emissie 1852. Prijs: € 7.500,00 
Prachtig gespecialiseerd lot met vele zeldzaamheden, stempels, paren en stnppen, (hoek)vel-
rand zegels, in totaal 202 zegels, uit oude buitenlandse nalatenschap" 
9487 Nederland en Nederlands Indië. Prijs: € 225,00 
Oud favonet album met een ongebruikte en gebruikte collectie Nederland en Nederlands Indie 
(ook wat Antillen en Sunname aanwezig) Aardig gevulde collectie, gedeeltelijk dubbel verza
meld Goed jaren 30 en 50 aanwezig, hoge cat waarde' 
9515 Nederland en Overzee 1864-1996. Prijs: € 600,00 
Leuke ongebruikte/gebruikte verzamelaarnalatenschap in 2 oude Erka albums wo beter 
Nederland Sunname 1975-1994 bijna compleet incl blokken, beter Indie en Cura?ao, Aruba 
t/m 1996 etc Enorme cat w 
9528 Nederland en Overzee oud/ldassiel<. Prijs: € 750,00 
Enorme uitzoekpartij van 10 000+ zegels Nederland met enorme hoeveelheden type cijfer 
1876-94 en Willem III 5 cent, Indie met veel bundels penode 1913-1935, in doos Prachtpartij 
voor plaatfouten en stempels" 
9516 Nederland in zakjes. Prijs: € 250,00 
Leuk snuffeldoosje met groot aantal zakjes met o a betere uitgaven **/*/0 van oud tot nieuw 
met ook wat Overzee 
9517 Nederland l<indblol<l<en 1965-1975. Prijs: i 325,00 
Meest postfnsse partij (ook wat * en 0) in nogal diverse kwaliteit, doch spotgoedkoop Cat w 
3600 euro 
9465 Nederland kinderzegels 1924-1979. Prijs: € 135,00 
Davo album met blanco bladen met een complete postfnsse en ongebruikte collectie 
Nederland kinderzegels 1924-1979 Collectie bevat ook wat Kinderbedankkaarten 
9523 Nederland plaatfouten 1864-1998. Prijs: € 1.950,00 
Prachtig mooie **/*/0 collectie plaatfouten, (druk)vaneteiten en druktoevalligheden opgezet in 
zelfgemaakt album Veel dure en lastig te krijgen plaatfouten aanwezig wo 8PM, 23R 24R 
26P 26P1, 30IP3, 31P3, 70P", 86R 87/89P + op portzegels' 102/3R 108aP**, 149P & PI*, 
171 AP* en 171 API**, port41fa*enO' etc etc De cat w van de plaatfouten is al ruim 6400 eu
ro Verder zitten er nog enorm veel met geregistreerde fouten en foutjes in Mooie collectie om 
mee door te gaan 
9518 Nederland postfris 1899-1940. Prijs: € 950,00 
Postfnsse uitgaven wo veel series, af en toe iets diverse kwaliteit met o a tbc sene, cijfer se-
ne 107/9, toorop, Rembrandt, veel zomer en kindsenes, in map Cat w 4500+ euro 
9511 Nederland specimen. Prijs: € 350,00 
Stockblad met 8 verschillende, ongebruikte Wilhelmina hangend haar zegels met opdruk spe
cimen Bevat o a de 50 cent Cat waarde 690 euro 

9478 Nederlandse Antillen 1949-1986. Prijs: € 200,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederlandse Antillen 1949-1986 in Davo album 
Collectie bevat tevens wat FDC's, waaronder oudere Gedeeltelijk dubbel verzameld 
9474 Nederlandse Antillen en Aruba. Prijs: € 400,00 
Vrijwel geheel postfnsse collectie Nederlandse Antillen 1968-2002 en Aruba 1985-2002 in 
Davo album Collectie is zo goed als compleet inclusief blokken Hoge cat waarde' 
9477 Nieuw Zeeland 1858-1959. Prijs: € 170,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Nieuw Zeeland 1858-1959 in Stanley Gibbons 
album Collectie bevat o a dienstzegels Cat waarde ca 1000 euro 
9476 Nieuw Zeeland 1858-1985. Prijs: € 250,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Nieuw Zeeland 1858-1985 in Stanley Gibbons album 
Collectie bevat wat beter matenaal zoals (Yvert no's) 182 186, 190 etc Leuke collectie, hoge 
cat waarde' 
9494 Noorwegen 1855-2006. Prijs: € 1.450,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Noonwegen 1855-2006 op zelfgemaakte bladen 
in 3 Davo albums Collectie bevat zeer veel materiaal, waaronder veel beter zoals (Yvert no's) 
1, 2-5, 7-10, 58-62, 63-65, 101-107**/* 151-153 345-347" etc Ook veel postzegelboekjes 
blokken en wat FDC's aanwezig 
9585 Olympischie Spelen. Prijs: € 210,00 
Dealerboek met postfnsse senes Olympische Spelen Boek bevat zeer veel materiaal van zeer 
veel verschillende landen Ook ongetande senes aanwezig Hoge cat waarde' 
9480 Oost Europa - dieren. Prijs: € 210,00 
Postfrisse collectie dieren uitgegeven door Oost-Europese landen in insteekboek Collectie be
vat veel matenaal van o a Polen, Bulgarije, Rusland Roemenie etc 
9460 Oostenrijk 1945-2002. Prijs: € 170,00 
Postfnsse collectie Oostennjk 1945-2002 in 3 dunne stockboeken Collectie bevat ook wat on
gebruikt materiaal 
9488 Oostenrijk 1970-1990. Prijs: € 450,00 
Postfnsse en gebruikte collectie Oostenrijk 1970-1990 in Manni album Tevens Back of the 
Book en gebieden aanwezig, waaronder betere zoals (Yvert no' s) luchtpost 32-46**, 54-60* 
port 1-9, 10-21*, etc Mooie collectie, hoge cat waarde' 
9489 Roemenië. Prijs: € 210,00 
Postfnsse collectie Roemenie in stockboek Collectie bevat veel senes en blokken en ook blok
ken van 4 Voornamelijk matenaal uit de jaren 70 en 80 Heel veel zegels' 
9484 Rusland blokken. Prijs: € 320,00 
Dik stockboek met een postfnsse (iets ongebruikt) en gebruikte stock blokken van Rusland 
Stock bevat o a blok 31 postfris Mooi lot, hoge cat waarde' 
9485 Singapore. Prijs: € 250,00 
Gebruikte collectie Singapore tot 2000 met blokken wat FDC's en wat doubletten in stock
boek Cat waarde (Michel) ca 1300 euro 
9471 Thuislanden Zuid Afrika. Prijs: € 170,00 
Dik insteekboek met een postfrisse, vrijwel complete collectie thuislanden Zuid Afnka 
Collectie bevat alle 4 de gebieden (Bophuthatswana, Ciskei, Transkei, Venda) inclusief blok
ken Iets gebruikt aanwezig 
9457 Vaticaan. Prijs: € 115,00 
Insteekboek met postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van Vaticaan Bevat voornamelijk 
gewoner matenaal met veel doubletten maar ook wat betere zegels zoals (Yvert no s) 74o 
(3x), 147*, espresse 11** 12* etc Heel veel zegels, ook wat Turkije aanwezig 
9521 West Europa in zakjes. Prijs: € 1.100,00 
Prachtige meest postfrisse partij in enorme hoeveelheden enveloppen met veel nieuwe (nomi
nale) uitgaven van veel verschillende landen Enorme nom waarde en cat waarde" 
9577 Zuid Afrika 1910-1984. Prijs: € 375,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Zuid Afnka 1910-1984 in Davo knstal album 
Goed gevulde collectie met ook veel paren 
9580 Zweden 1855-1966. Prijs: € 500,00 
Voornamelijk gebruikte (ook wat ongebruikt) collectie Zweden 1855-1966 in Kabe album 
Collectie bevat o a no 7 gebruikten 13 ongebruikt zonder gom Hoge cat waarde' 
9576 Zweden 1970-1984. Prijs: € 130,00 
Voornamelijk postfnsse collectie Zweden 1970-1984 in luxe Safe album 
9495 Zweden postzegelboekjes. Prijs: € 185,00 
Insteekboek met 82 postfnsse postzegelboekjes van Zweden, waaronder Rabat boekjes 
9561 Zwitseriand 1850-1946. Prijs: € 600,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Zwitserland 1850-1946 in oud Biella album 
Collectie bevat veel beter materiaal zoals leuk klassiek en (Yvert no's) 168-169*, 168-169, 
173-175, 176-178, 185-187, 188-191, 192-195, 214-217 (2x), 307-310*, 311a, luchtpost 1-2 
3-9, 10-12 blok 14**, service 7*, 8* etc Ook leuk port aanwezig, hoge cat waarde 
9562 Zwitserland 1850-1999. Prijs: € 1.100,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Zwitserland 1850-1999 in oud Schaubek album Collectie be-
vatleuk enigszins gespecialiseerd klassiek deel en verder o a (Yvert no's) 149-150,151-153, 
154-156 etc Vrijwel compleet op o a Pax sene na Verder ook luchtpost 3-9, 5a, 8a, 10-12, 
10a-12a, 13-15,13a-15b, 19-25,27-34, 34A, 35, 36-39, 40,41,42-43 44 blok 3 (echt gebruikt 
met attest), 4, 8 etc Mooie collectie' 
9492 Zwitseriand. Prijs: € 375,00 
Twee insteekboeken met gevaneerd matenaal van Zwitserland Bevat postfnsse, ongebruikte 
en gebruikte zegels, waaronder ook beter zoals keerdrukken landschapzegels, veel Pro 
Juventute senes in blokken van 4, plaatfouten etc Zeer leuk lot' 

Onze openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 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 
Naain 
Adres 
Postcode 
Plaats 
„ , Kies één van onderstaande mogelijkheden: 
Geboortedatum 
Telefoon *̂  j ^ ' ^^^^"^ "̂ '̂  ^'^ 2-maandelijkse prijslijst 
E-mail 
Interessegebieden 

. ^ . 

O ik wil mijn verzameling verkopen, neem contact 
met mij op via tel. nr. 

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



4 - FILATELIE DE BOEIER A 
Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van: 

^ Nederland & OR - ^ Indonesië 
-|-Rep. Suriname -^Zwitserland 

Vraag vrijblijvend onze gratis prijslijst aan. 
zie ook onze advertentie in de Filatelie van januari 2008 

U kunt ons bezoeken op: www.fllateliedeboeler.nl 

SELECTIE UIT ONZE PRIJSLIJST (prijzen in euro) 
NEDERLAND GESTEMPELD (nrs. vigs. NVPH) 

1 
2 
3 
4-6 
9 
12 
25 
29 
44 
56-76 
97 

104 
105 
136-8 
177-98 
212-9 
225-8 
229-31 
232-5 
238-9 
240-3 

16,00 
13,50 
72,00 
69,50 
18,00 
90,00 
25,50 
73,00 
47,50 
20,00 
18,00 
11,20 
29,00 
75,00 
75,00 
82,50 
35,00 
24,00 

7,20 
11,60 

6,80 
20,50 
16,00 

244-7 
257-60 
265-6 
270-3 
278 
289-92 
305-9 
318-22 
327-31 
346-9 
350-5 
356-73 
356a-d 
402-3 
428-42 
508-12 
513-7 
534-7 
550-5 
556-60 
563-7 
568-72 
573-7 

27,00 
17,60 
4,25 

10,50 
5,20 
3,50 
2,50 
3,00 
2,70 

52,50 
2,95 

79,00 
42,00 

4,20 
5,50 
1,15 
2,10 

13,50 
18,00 
27,00 

8,80 
9,60 
6,80 

578-81 
583-7 
592-5 
596-00 
602-6 
607-11 
612-6 
641-5 
649-53 
655-9 
661-5 
666-70 
671-5 
676-80 
683-7 
688-92 
695-9 
702-6 
715-9 
722-6 
731-5 
738-42 
752-6 

8,80 
7,90 

29,50 
4,80 
9,60 
5,20 
8,30 

10,00 
6,20 
8,80 
5,20 
6,40 

13,00 
4,35 
3,50 
4,90 
2,80 
5,80 
4,10 
5,25 
3,60 
5,00 
3,35 

ZWITSERLAND GESTEMPELD (nrs. v 
95-97 
98-100 
lOlx 
105z 
107y 
107z 
108x 
109z 
111 II 
1 1 2 1 
113 II 
1181 
127 
128-9 
130-32 
133-35 
143-44 
146-48 
149-51 
153-55 
157 
171z 
172-74 
175-78 
185-88 
209-12 
214-17 
218-21 
222-25 
226 
229-32 
235-8 

5,45 
9,10 

47,50 
5,80 

19,50 
0,55 
6,50 
3,70 
4,20 
8,90 
2,90 

10,50 
9,10 

51,00 
59,00 
45,00 
17,50 

6,80 
18,00 
17,90 

2,70 
2,15 

35,00 
37,50 
27,50 

8,90 
7,50 
8,00 
4,75 
2,00 
5,45 
7,50 

246-49 
250-55 
266-69 
270-6 
281-84 
287-90 
294-96 
blok 2 
306-09 
321-24 
326z 
blok 4 
328-30V 
328-30X 
335-43 
359-62 
377-85 
387-94 
blok 6 
405-07 
blok 7 
412-5 
blok 8 
blok 9 
blok 10 
431-34 
438 
439-42 
blok 11 
blok 12 
460-63 
465-68 

11,00 
9,50 
5,60 
7,00 
6,00 
6,00 

10,50 
120,00 

14,75 
9,10 

42,00 
17,00 
44,00 

2,25 
11,25 
6,10 
1,60 

11,10 
225,00 

2,50 
145,00 

2,75 
37,50 
44,00 
25,00 

9,50 
10,50 

4,75 
110,00 

57,50 
18,00 

4,80 

470 
471-74 
479 
480-83 
492x-5x 
500-5 
506-7 
508-11 
blok 13 
518 
525-28 
529-40 
541-44 
545-49 
550-54 
555-59 
blok 14 
561-65 
566-69 
570-74 
575-79 
580-84 
585 
588-92 
593-96 
597-01 
602-06 
blok 15 
613-17 
618-22 
627-31 
632-36 

17,50 
8,20 

12,00 
7,25 
4,75 
3,75 
7,50 
4,50 

32,50 
22,50 

7,25 
3,50 
3,25 

20,00 
14,00 
14,50 
97,00 

9,90 
3,60 
8,20 
8,20 
9,10 
5,45 
8,20 
2,95 
9,10 
7,25 

45,00 
7,25 
5,20 
7,00 
5,00 

759-63 
779-83 
786-90 
854 
917 
937 
983 
1026-9 
1042 
1052pr 
1063 
1305 
1427 
1557-9 

roltanding 

2,45 
2,30 
2,70 

16,00 
4,40 
4,80 
9,50 
1,40 
5,60 
3,50 
2,40 
2,30 
2,25 
1,35 

19-31 
57-70 
71-3 
74-7 
78-81 
82-5 
86-9 
94-7 

67,00 
47,50 
74,00 
31,50 
15,00 
13,25 
15,50 
25,00 

gs. Micliel) 
641-45 
648-52 
657-61 
blok 16 
674-8 
696-713x 
696-712y 
696-04RX 
696-04Ry 
714-18 
blok 17 
722-26 
731-35 
738-41 
blok 18 
768-73 
blok 19 
1057X 
1120-7 
blok 23 
1196 KIb 
1321-6yb 
1405-8 
1483-7 
1502-5 
1548-51 
blok 27 
1597-00 
1649-53 
1663-6 
1681-4 
1701-4 

4,75 
3,85 
4,30 
7,95 
3,20 
3,40 
4,50 
3,40 
3,20 
4,30 

12,50 
3,50 
3,20 
2,00 
2,25 
1,80 
2,25 

15,50 
2,80 
2,95 

14,75 
4,00 
2,00 
3,00 
2,75 
3,00 
4,90 
3,50 
4,40 
4,10 
3,95 
4,30 

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

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

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

KILOWAAR 
VOORJAARSAANBIEDINGEN 
250 gr FRANKRIJK GROOT-FORMAAT 
met zeer veel 2007-zegels (500 gr. € 49,-) 
250 gr JAPAN GROOT-FORMAAT 
megavariatie met bloc-zegels (50(1 gr. € 45,-) 
100 gr JAPAN FURl SATO 
enorme variatie regionale zegels 
500 gr NOORWEGEN MISSIE ook met h.w.'s 
100 gr BELGIË GROOT-FORMAAT zeer nieuw 
zeer veel 2007 (250 gr. € 28,-) 
100 gr ZWEDEN GROOT-FORMAAT met veel nieuw 
500 gr LUXEMBURG MISSIE met h.w.'s en vee! gr.f. 
500 gr AUSTRALIË MISSIE met 
veel groot-formaat en nieuw 
100 gr FAROEREILANDEN eigen import met h.w.'s 
50 gr MONACO veel nieuw en h.w.'s 
500 gr USA MISSIE goede variatie 
100 gr VIETNAM GROOT-FORMAAT zeer gevarieerd 
4 '/2 kg DUITSLAND MISSIE met nieuw en h.w.'s 
(9 kg €112,-) 
100 gr PAKISTAN GROOT-FORMAAT zelden aangeboden 
100 gr MALTA GROOT-FORMAAT met iets hw's 
250 gr FINLAND GROOT-FORMAAT 
dubbel papier maar zeer nieuw 
100 gr KANAALEILANDEN 
met Isle of Man en zeer gevarieerd (250 gr € 25,-) 
100 gr DUITSLAND MIX HW/TOESLAG 
prachtige variatie 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

26 
24 
12 
23 
13 
9 
28 
28 
35 
15 
13 
II 
65 
11 
9 
12 
11 
18 

Bezoek mogelijk na telefonische afspraak Levering uitsluitend op vooruitbetaling op 
gironr 3752594 of bank 93 28.13.720. Betaling ook mogelijk met creditcard 
(VISA, MASTERCARD) en Paypal. _ 
Portovrij vanaf € 75,-; daaronder € 3,-verzendkosten 6 ^ ^ 
extra Bij aankoop van 4 of meer items 5 % korting. 9& ~ ~ 
Bestellingen onder € 35,- kunnen wij helaas niet uitvoeren. 
Aanbiedingen zolang de voorraad strekt, prijsw/ijzigingen voorbehouden) 

Paypal 

Postzegelhandel J . VAN HAARLEM 
Postbus 330, 6500 AH Nijmegen 

Tel. 024 - 3777730 Fax 024 - 3730735 
E - m a i l : j . h a a r l e m @ w x s . n l 

Brabantse 
Postzegel- en 
Muntenveiling 

. .>^^~ 

Houdt op 18 en 19 april 2008 
haar 154^ openbare veiling 
Wij houden voor u 5 veilingen per jaar. 

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

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

restpartijen in dozen en kisten enz. 

Inlichtingen: 
Brabantse Postzegel- en Muntenveiling 
Kerver 10, 5521 DB Eersel 
Telefoon: 0497-512067 
Fax:0497-516605 
E-mail: mfo@brabantsepostzegelveiling.nl 

Bezoek nu ook onze onl ine veil ing 

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

http://www.fllateliedeboeler.nl
mailto:info@filatelledeboeier.nl
mailto:j.haarlem@wxs.nl
mailto:mfo@brabantsepostzegelveiling.nl
http://www.bpveiling.nl
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POSTZEGELVEILING Runfflono 
Enkele opbrengsten zonder opgeld uit onze 58-ste veiling 

€ 100, € 230, € 470,-
(ongebruikt) 

€ 70,-

postfns € 675,-

ongebruikte complete serie € 1450,-

€ 170,-

postfris € 2850,-

Voor alle opbrengsten 
incl. collecties zie 

rynmond.com 
Onze 59-ste veiling wordt 

gehouden op 23 en 24 mei 
a.s. Inleveren is mogelijk t/m 

zaterdag 5 april. 
Een voorschot van de 

getaxeerde waarde van 80% 
behoort tot de mogelijkheden. 
Uw collectie en/of dubletten 

taxeren wij gratis na 
afspraak op kantoor. 

Westewagenstraat 60, 3011 AT Rot terdam - Postbus 2859 - 3000 CW Rot terdam 
T: 010-2130986 F: 010-2131730 E: rynmond@xs4all.nl 

http://rynmond.com
mailto:rynmond@xs4all.nl
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DEZE FILATELIE-EDITIE: 
THEMA 'VERVOER' 

Verspreid door dit hele 
maartnummer van Fila
telie komt u bovenstaand 
logo tegen. Het geeft aan 
dat de erbij afgedrukte 
bijdrage in het teken staat 
van het centrale thema 
van deze editie van ons 
blad: 'Vervoer'. Hetzelfde 
onderwerp wordt als rode 
draad gebruikt voor de 
Brievenbeurs, die deze 
maand in Gouda wordt 
georganiseerd. 
Voor de invulling van 
dit bijzondere 'Vervoer'-
nummer van Filatelie 
is een aantal auteurs in 
binnen- en buitenland 
benaderd; de coördina
tie van deze bijdragen 
was in handen van René 

Hillesum in Roosendaal, 
die we ook dit jaar weer 
bijzonder erkentelijk zijn 
voor zijn hulp. 
De Brievenbeurs legt ook 
in 2008 weer de nadruk 
op postgeschiedenis, 
poststukken, postwaar-
destukken, literatuur en 
prentbriefl<aarten. De 
beurs wordt voor de vijf
tiende maal gehouden, op 
vrijdag 21 en zaterdag 22 
maart en op de gebrui
kelijke 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 Douanemu
seum uit Rotterdam, is 
ook aanwezig en toont 
fiscale zegels die een rela
tie 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 
uJiüUJ.bnevenbeurs.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. 

'WINTER LANDSCAPE' 
IS FINLANDS MOOISTE 

Veel postadministraties 
organiseren jaarlijks een 
verkiezing onder de titel 
'De mooiste postzegel 
van ...'en dan volgt er een 
jaartal. Ook de Finnen 
deden dat, om te weten 
te komen welke zegel de 
klanten van Posti als de 
mooiste van het jaar 2007 
beschouwen. In februari 
werd de uitslag bekend 
gemaakt: een zegel met 
daarop een schilderij van 
Ferdinand von Wright 

sleepte de prijs in de 
wacht. Het doek heet 
Winter Landscape en dat 
is een heel adequate 
titel (zie hieronder). De 
postzegel werd ontwor
pen door Päivi Vainionpää 
en hij verscheen al vroeg 
in 2007, namelijk op 24 
januari. 

WIGGERS DE VRIES; 
TOPOPBRENGST 

Op 6, 7 en 8 december 
jl. werd in Amstelveen 
de 196ste veihng van 
Postzegelveiling Wiggers 
de Vries gehouden. Zo'n 
250 zaalkopers namen 
het op tegen ca. vijfhon
derd schriftelijke bieders 
en het was dan ook geen 
wonder dat er mooie 
opbrengsten te noteren 
waren. We noemen er 
één: een Nederland num
mer 2 (tien cent, koning 

Willem III) met het 'eer-
stedagstempel' 1-1-1852 
bracht maar liefst 15.500 
euro op. En dat zonder 
commissie! 

POSTZEGELVRIEND 
KRIJGT HULP 

Op 5 april wordt in Bode
graven weer een ruilbeurs 
georganiseerd waarop 
het mogelijk is, materiaal 
voor gehandicapte en 
langdurig zieke verza
melaars in te leveren. De 
beurs wordt georgani

seerd door de NVPV afde
ling Bodegraven, in de 
locatie Rijngaarde (adres: 
Rijngaarde i). 
De beurs begint om 9.30 
uur en duurt tot 16.30 uur. 
Inlichtingen: telefoon
nummer 06-53260579. 
Zie ook de vermelding in 
de rubriek 'Filatelistische 
evenementen'. 

HALFJAARLIJKSE BEURS 
IN DRECHTSTREEK 

Met als voornaamst 
doel het verzamelen van 
postzegels in de Drecht-
streek een nieuwe impuls 
te geven, hebben enkele 
ondernemende filatelis
ten het initiatief genomen 
om tweemaal per jaar een 

grote beurs in Sliedrecht 
te organiseren. 
De beurzen van dit jaar 
worden op 22 maart en 22 
november a.s. gehou
den, in De Lockhorst, 
Spordaan i in Sliedrecht. 
Er zijn twee zalen met 
in totaal zevenhonderd 
vierkante meter vloerop
pervlak beschikbaar. De 

organisatoren hopen er 
op dat het ontzettend 
druk wordt op genoemde 
data. U kunt in De 
Lockhorst van 10 uur 
's morgens tot halfvier 
's middags terecht. 
Zie ook de vermelding in 
de rubriek 'Filatelistische 
evenementen' elders in 
dit nummer van Filatelie. 

FRANSE VERZAMELAARS OP ZOEK 
NAAR SCHAARSE ZEGEL VAN 55 CENT 

In de Franse filatelistische 
pers wordt de postzegel 
van 55 cent in het type-
Lamouche met de inscrip-

~ tie Phil(5)poste een mooie 
= toekomst voorspeld. 
^ Waarom? Omdat de zegel 
=' nooit in vellen te koop 
^ is geweest. Het zegeltje 
* bestaat daardoor niet in 
^ gegomde vorm, maar 
i uitsluitend als zelfkle-
< vende zegel met een tabje 
^ eraan. De zegel 55 cent 

- _ - werd namelijk alleen 
1 5 2 gfibruikt om er persoon

lijke postzegels mee te 
creëren, met een brede of 
een smalle tab. Op onze 
afbeelding hiernaast ziet 
u een voorbeeld van een 

smalle tab. De zegel werd 
in juni 2006 uitgegeven, 
nadat daar door parti
culieren, bedrijven en 
clubs op was aangedron
gen. Vier maanden later 

veranderden de Franse 
posttarieven: voor zegels 
van 55 cent bestond geen 
emplooi meer. Met als re
sultaat dat ze nu gezocht 
worden: voor een zegel 
zoals de hier afgebeelde 
betalen de Fransen nu om 
en nabij tien euro! 

-1 ^ ' * i _ / ^ _ ' ^ v ^ ~ 

r-i&m^ 
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MOOIE OPBRENGST 
VOOR ZEGELPAARTJE 

Altijd leuk om te melden: 
spectaculaire veilingop
brengsten. We wenden 
de blik naar Zwitserland, 
waar eind vorig het 
befaamde veilinghuis 
Connphila weer eens een 

flink aantal kavels onder 
de hamer bracht. Mooiste 
opbrengst: 523.600 
Zwitsere franken (ruim 
326.0000 euro) voor een 
Chinees zegelpaartje uit 
1897. Het ging om twee 
postfrisse zegels van drie 
cent met de kopstaande 
opdruk '5 dollars'. 



VERZAMELAAR VINDT 
KRASSSE AFWIJKING 

Herinnert u zich de Kras-
zegels van 2007 nog? Vast 
wel; het gaat om blokjes 
met zegels met een zilve
ren kraslaagje. De kopers 
van die blokjes worden 
met de oproep Kras en 
kijk op/ivujiu.krasloten. 
nl gemaand om zo snel 
mogelijk te controleren 
of ze 'prijs' hebben. Het 
tekstje is aangebracht op 
de zilveren kraslaag. 
Maar bij het vel dat Hans 
van den Bersselaar kocht, is 
het tekstje slechts éénre-
gelig; alleen het website
adres is in de zilveren 
vlakjes zichtbaar. Het 
blijkt dat de eerste regel 
in het zegelbeeld terecht 

is gekomen: een verschui
ving van een van de twee 
zwarte drukgangen. Hans 
heeft dus een heel leuke 

afwijking in handen, een 
variëteit die nog niet bij 
de redactie van Filatelie 
werd gemeld! 

KOMT MR X BIJ UW 
CLUB OP BEZOEK? 

Postzegelverenigingen 
zijn er in alle maten: 
klein, middelgroot en 
groot. Bijna altijd gaat het 
om clubs die hun uiterste 
best doen om hun leden 
tegen een schappelijke 
prijs zoveel mogelijl; waar 
voor hun geld te geven. 
Maar lukt dat ook? 
Kunnen de betrokken 
bestuurders trots zijn op 
de vereniging waaraan ze 
leiding geven' Of kan het 
misschien (nog)? 
Filatelie stuurt dit jaar 
een rapporteur op pad 
die - als een club het goed 
vindt - onaangekondigd 
een bezoelqe brengt aan 
een verenigmgsavond of 

verenigingsmiddag. Van 
zijn bevindingen brengt 
onze man. Mister X, 
verslag uit in Filatelie. 
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 ons dat laten we
ten (Filatelie, Klipper 2, 
1276 BP Huizen); ze 
ontvangen dan een deel-
nameformulier. Vanaf het 
moment dat het formulier 
in ons bezit is kunnen de 
deelnemende verenigin
gen een verrassingsbe-
zoek van onze rapporteur 
verwachten. En dan maar 
wachten hoe het oordeel 
van 'onze man' uitvalt... 

OPMERKELIJKE OPBRENGSTEN BIJ 'DE NEDERLANDSE 
KLASSIEKEN' VAN VAN DIETEN POSTZEGELVEILINGEN 

De derde en laatste veiling 
van De Nederlandse Klassie
ken (emissies 1852,1864 
en 1867) van G.J.J.M. van 
Hussen uit Costa Rica 
(overleden op 30 oktober 
2007), die op 15 januari 
door Van Dieten Postze
gelveilingen in Capelle 
aan den IJssel werd ge
houden, leverde spectacu
laire resultaten op. 
De veiling bevatte voor
namelijk brieven naar 
diverse buitenlandse 
bestemmmgen. De be
langstelling van verza
melaars en handelaren 
uit allerlei landen was 
daardoor groot. Een brief 
gefrankeerd met een strip 
van vijf zegels van 5 cent 
(1852) van Arnhem naar 
Berlijn bracht 26.000 euro 
op (taxatie 15.000 euro). 
Een mooie brief uit 1867, 
met paartjes van de 10 en 

15 cent, van Middelburg 
naar Yokohama, ging 
voor 22.500 euro weg 
(taxatie 10.000 euro). De 
tot nu toe enig bekende 
brief van de tweede 
emissie naar Nederlands-
Indie, gefrankeerd met 
negen exemplaren van 10 
cent (van Helmond via 
Marseille naar Soera-
baja verzonden) werd op 
25.000 euro afgehamerd 
(taxatie 12.500 euro). 
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Ook bijzondere brieven 
deden het goed, zoals 
de historisch gezien 
belangwekkende brief 
met een zegel van 25 cent 
van 's-Gravenhage 17 
januari 1871 via Londen 
over Cherbourg naar 
Bordeaux, waarheen de 
Nederlandse ambas
sade m Frankrijk was 
verplaatst in verband met 
de Frans-Duitse oorlog. 
Opbrengst: 3.500 euro 
(taxatie 750 euro). De col
lectie-Van Hussen bracht 
in totaal circa 840.000 
euro op. 
Ook de gewone veiling 
was goed voor ongewone 
opbrengstprijzen, zoals 
de zegel van iz'/^ cent 
(Willem III) met het 
superbe puntstempel 259 
van Waddingsveen (foto, 
ex-collectie ir. A.D.R. 
Verbeek). De nieuwe ei
genaar betaalde er graag 
16.26g euro (inclusief 
opgeld). 

'FILATELIE CENTRAAL': 
UNIEKE ZEGEL GEVEILD 

Onder de titel Filatelie 
Centraal organiseren 
Regio II van de NBFV en 
JeugdFilatelieNederland 
op 29 en 30 maart een 
postzegelevenement in 
het Spoorwegmuseum te 
Utrecht. Op beide dagen 
zijn vierhonderd kaders 
te zien, gevuld met de 
meest uiteenlopende 
filatelistische collecties. 
De zojuist benoemde 
nieuwe burgervader van 
Utrecht, Aleid Wolfsen, 
opent de tentoonstelling 
op zaterdag 29 maart. 
Tijdens de tentoonstelling 
organiseert Rene' Hillesum 
Filatelie uit Roosendaal 
een bijzondere veiling op 
het (filatelistisch) gebied 
van vervoer: spoorwegen, 
luchtvaart, scheepvaart 
etc. Er zijn op Filatelie 
Centraal kijkdagen voor 
deze bijzondere veiling. 

Er komt bijzonder mate
riaal op vervoersgebied 
onder de hamer, zoals een 
exemplaar van de nooit 
uitgegeven Reisbelas-
tingzegel, die namens het 
Belasting- en Douanemu
seum in Rotterdam wordt 
geveild. Er zijn slechts 
twee exemplaren van 
deze zegel in particuliere 
handen! Ook wordt een 
deel van de nalatenschap 
van Ir. Peter Rozema met 
betrekking tot vervoer 
aangeboden. 
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ORIGINEEL INITIATIEF: 
PARTICULIERE PERFIN 

Ze werden ooit een beetje 
met de nek aangekeken, 
maar tegenwoordig 
mogen ze zich toch in 
een bescheiden popula
riteit verheugen: Perfins. 
Met deze term worden 
de zogenoemde perfo
rated initials aangeduid, 
postzegels die van een 
bedrijfsperforatie in het 
zegelbeeld zijn voorzien. 
Perfins werden hoofdza
kelijk in zegels aange
bracht door ondernemin
gen die hun personeel 
wilden ontmoedigen om 
de zegels voor hun privé-
post te gebruiken. 
Vandaag de dag zie je ze 
niet meer op de post, die 
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Perfins, maar dat zou wel 
eens kunnen gaan veran
deren. Want we kregen 
bericht van Jan Brinkman, 
die ons meedeelt dat hij 
van plan is de postzegels 
die hij op zijn brieven 
plakt, van een particulier 
aangebrachte Perfin te 

voorzien (zie afljeelding). 
Mag dat dan zomaar? Ja, 
dat schijnt te mogen. Jan 
heeft contact opgenomen 
met TNTPost en dat le
verde hem een soort nihil 
obstat van Den Haag op. 
Jan: 'De postzegels 
perforeer ik zelf, met een 
eigen perforator; ik ben 
dus de enige die met deze 
perforator kan werken. Ik 
breng de perforatie uit
sluitend in postzegels aan 
die voor eigen gebruik 
bestemd zijn.' 
Jan Brinkman is - hoe kan 
het anders - verzamelaar 
van Perfins. Hij kwam 
op zijn idee toen hij 
merkte dat er in Engeland 
verzamelaars zijn die ook 
een particuliere Perfin 
hanteren. 

OVERZICHT MUTATIES 
VERENIGINGSADRESSEN 

In de afgelopen maand 
zijn de volgende mutaties 
doorgevoerd in het over
zicht van bij het maand
blad Filatelie aangesloten 
verenigingen: 

PV Gorinchem e.c: 
De vereniging heeft een 
nieuw e-mailadres; het 
luidt als volgt: 
p.u.50r1nchem@kpnplanet.ni 

I.V. Philatelica Haarlem: 
Bij de genoemde ver
eniging is een nieuwe 
secretaris benoemd: 
mevr. I. Warmerdam, 
Leuvenstraat 3, 2034 RP 
Haarlem, telefoon 023-
5364285. 

PV IJmuiden: 
Nieuw e-mailadres: 
a.su)ets(5)quicknet.nl 

Zeewolde: 
Nieuwe secretaris: 
E. Brugman, Muzenlaan 
59, 2352 KB Leiderdorp, 
telefoon 071-5149310. 

Mutaties op het overzicht 
van verenigingsadressen 
kunt u zenden aan: 

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

Het eerstvolgende 
volledige van bij Filatelie 
aangesloten filatelisten
verenigingen vindt u 
in Filatelie van oktober 
2008. 

mailto:p.u.50r1nchem@kpnplanet.ni
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VERSCHILLENDE DATA: 
DIVERSE EMISSIES 

Na een periode van 
betrekkelijke filatelisti
sche rust komen er de 

komende weken weer 
flink wat nieuwe emissies 
uit. Over uitgebreide ge
gevens beschikten we nog 
niet, bij het ter perse gaan 
van deze editie van Filate

lie, maar we kunnen u wel zegels van 44 cent (vijf 
laten zien wat er zoal op u 
afl<omt; zie hierboven. 

Op 18 maart verschijnt 
een blokje met tien post

verschillende versies). 
Thema van het blokje, 
'De keuze van Nederland' 
geeft aan hoe de selectie 
van de zegelbeelden tot 

stand kwam: we danken 
die aan de voorkeuren die 
door (een deel van) het 
Nederlandse publiek zijn 
uitgesproken. 

Eveneens op 18 maart 
komt een nieuw Prestige
boelqe uit. Het bevat de 
eerder uitgegeven zegels 
'Honderd jaar NBFV' en 
'Tachtig jaar NVPH'; het 
boekje kost 9.95 euro. 

Een week later, op 25 
maart, wordt de reeks 
Mooi Nederland verder 
uitgebreid. Er komt een 
velletje met vijf identieke 
postzegels van 44 cent, 
gewijd aan Coevoerden 
en ook een vergelijk
baar velletje, maar dan 
opgedragen aan Sneek. 
De velletjes zijn  maar 
daaraan bent u inmid
dels waarschijnlijk wel 
gewend  uitsluitend in 
de genoemde plaatsen 
verkrijgbaar en bij de Col
lectClub in Groningen. 

De daaropvolgende emis
siedatum is I april: op die 
dag verschijnen de Zo
merpostzegels 2008. Ook 
dit jaar gaat het weer om 
twee velletjes met elk drie 
verschillende postzegels 
van 44+22 cent. 

60P 
Kluizen 60 minuten brandwerend voor papier 
vanaf € 150 ( HunterSafes Centurion 1241) 

> MARKTPLAATS vt 
Zoel( voor nog meer aanbiedingen op 

www.marktplaats.nl 
met als zoeltwoord «HUNTERSAFES" 
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Kelvinstraat 19 7575 AS Oldenzaal tel. 0541522315 cmail: hunterffl kluis.com www.huntcrsafcs.nl 
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BELGISCHE EMISSIES 
IN MAART 2008 

Op 17 maart verschijnen 
twee Belgische emissies: 
'Literatuur' en 'Joodse 
Gemeenschap in België'. 

Literatuur 
Bij de emissie 'Literatuur' 
gaat het om een blok met 
tien zegels {tweemaal 
vijf) met de aanduiding 
' i ' (momenteel 54 c), die 
gewijd zijn aan verfilmde 
Belgische literatuur. De 
zegels tonen getekende 
stills (scènefoto's) van de 
films 1'Assassm habite au 21 
(naar het boek van Stan
islasAndré Steeman) uit 
1942 en De zaak Alzheimer 
uit 2003 (naar het boek 
van Jef Geeraerts). Ze zijn 
ontworpen door de schil
der Eddy van Hoef 
StanislasAndre'Steeman is 
een Belgische schrijver 
van detectiveverhalen. Hij 
werd geboren in Luik op 
23 januari igo8 en over
leed in JVlenton (Frank
rijk) op 15 december 
1970. De film naar zijn 
boek Lassassm habite au 21 
('De moordenaar woont 
op nummer 21') werd 
gemaakt in 1939, door 
HenriGeorges Clouzot. 
De Belgische schrijver 

Jef Geeraerts (geboren in 
Antwerpen op 23 febru
ari 1930) kreeg vooral 
bekendheid dankzij zijn 
verhalen over Belgisch
Congo. Later schreef hij 
voornamelijk misdaad
romans. De zaak Alzheimer 
werd verfilmd door 
Eric van Looy, met in de 
hoofdrollen Jan Decleir 
en Koen De Bouw 
De zegels zijn gedrukt 
op de eerste Goebelpers 
(rasterdiepdruk aan de 
rol) van de Zegelwerk
plaats in Mechelen. Het 
zegelformaat is 40.2 bij 
27.62 mm, de perfora
tiemaat ii'/2 (23 tanden 
horizontaal, 16 tanden 
verticaal). De korte 
zijde vertegenwoordigt de 
cilinderomtrek. De perfo
ratie loopt in de boven en 
onderrand geheel door, 
hnks en rechts is er met 
één gat doorgeperforeerd. 
Op de drukcilinder zijn 
vier blokken (twee aan 
aan twee, in têtebêche 
stand) geplaatst. 
Op de onderrand van het 
blok is de productbarcode 
aangebracht. 

Joodse Gemeenschap in 
België 
Op 17 maart a.s. komt 
een blok uit met tien 

identieke zegels van 0.90 
euro met een afbeelding 
van een zevenarmige 
kandelaar (Chatioeka); 
dit ter gelegenheid van 
het tweehonderdjarig 
bestaan van de Centraal 
Israëlitische Consistorie. 
De zegel werd ontworpen 
en gegraveerd door Guil
laume Broux. 
Het genoemde Consi
storie werd in 1808  nog 
in de Napoleontische 
tijd dus  opgericht en 
fungeert als de officiële 
gesprekspartner van de 
overheid met de Joodse 
Gemeenschap. 
In België zijn zeventien 
Israëlitische gemeenten 
actief: zeven in Brussel, 
drie in Antwerpen en 
steeds één in Arlon, Char
leroi, Gent, Knokke, Luik, 
Oostende en Waterloo. 
De zegels zijn gedrukt op 
de tweede Goebelpers 
(druk aan de rol, in een 
combinatie van plaatdruk 
en rasterdiepdruk) van 
de Zegelwerkplaats in 
Mechelen. Het zegelfor
maat is formaat 40.2 bij 
27.62 mm. Er is scheer
perforaat aangebracht 
met ii'/2 als perforatie
maat (23 tanden horizon
taal, 16 tanden verticaal). 
De korte zijde vertegen

woordigt de cilinderom
trek. De perforatie loopt 
in alle randen door. 
Op de plaatdrukcilinder 

zijn zes blokken ge
plaatst. Op de onderrand 
van het blok is de product
barcode aangebracht. 

BOEKJES KILOPOST 
INTERNATIONAAL 

Vrij onopgemerkt 
verschenen in augustus 
2007 twee postzegelboek
jes met elk vijf zegels, 
bestemd voor Kilopost 
Internationaal Standaard. 
Het idee hierachter was 
dat het handig is om post
zegels te hebben voor de 
wat kleinere pakketten, 
zoals ooit het geval was 

met Petit Paquet. 
De groene zegel (Eco
nomy) werd verkocht voor 
11.05 fiufo psf vijf stuks, 
de blauw met groene 
zegel (Prior) voor 12.75 
euro per vijf stuks. 

Na de tariefwijzigng van 
I februari 2008 verviel 
het gebruik van 'Eco
nomy'zegels en werd het 
desbetreffende boekje uit 
de roulatie genomen. 



SAMENSTELLING: REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
e-mail: dziew0n@xs4all.nl 
website: www.xs4all .nl/~dziew0n/fi la/druktech.htm 

Bouen: nul met enkel verticaal streepje, nul met dun en dik uerticaal 
streepje en nul met tujec ongeucer euen dikke ucrticale streepjes (van 
boven naar beneden). Onder- streepjeslijn (deze variëteit komt bij een 
van de achttien blokjes die samen op een drukvel zitten voor). 

r.M.T.T.T.1 f«T«T.T.T.M 

IE HHMKin M H I U I W I M I 15 Ewwam wMiiuim MM 

PRiORiTYIEGEL 
VAN 75 CENT 

PRESTiGEBOEKJE 
'HERiWAN VAN VEEN' 

Op 6 februari jl. ver
scheen een prestige-
boekje met negen zegels 
(drie blaadjes van drie) 
die een identieke, maar in 
wisselende kleurstelling 
gedrukte foto van de nog 

jonge Herman van Veen 
laten zien. 
De zegels zijn van het 
'vrolijke type' (oranje be
lettering) en zijn voorzien 
van kamtanding die - en 
dat is normaal bij deze 
boekjes - weer net even 
anders is dan die van de 
blokjes van tien (vergelijk 

Zoals vorige maand al 
werd gemeld, is bij de 
nieuwe hangblokjes 
(priority, 75 cent) in de 
tweede nul van het jaartal 
'2008' een verticale streep 
gevonden. Al snel bleek 
dat de streep in elk pakje 
hangblokjes voorkwam; 
de variant is op de drukci-
linder eenmaal in elk van 
de zes kolommen aan
wezig. Er zijn wel kleine 
verschillen: de streep kan 
uiteen vallen in twee naast 
elkaar staande streepjes, 
waarbij het linkerstreepje 
iets dunner is dan het 
rechter, ofwel beide even 
dik ogen. 
Minstens zo interessant 
is de streepjeslijn die zich 
bevindt op één van de 18 
blokjes, ter hoogte van 
de priority-scheurlijn van 

de zegels ter gelegenheid 
van het 80-jarig bestaan 
vandeNVPH).Door 
deze iets andere tanding 
horen ze in de catalogi. 
De zegels zijn in meer-
kleuren-ofFset, op de 
Mitsubishipers van Joh. 
Enschedé in Haarlem, 
gedrukt. 

de zegels op de posities 
len 2. Dit kenmerk 
is gedrukt binnen het 
'zegelbeeld' en zou dus 
opgevat kunnen worden 
als 'plaatfout', alleen wel 
met een bijzondere druk-
technische achtergrond. 
Over dit laatste hoop ik u 
te zijner tijd uitvoeriger 
te kunnen informeren. 
In het pakje met deze 
streepjeslijn zit een 
doorgestreepte 'o' van het 
enkelvoudige type. 
Bij de gelijkmatige dubbe
le streep is in de rechter
bovenhoek van het blokje 
een vage indruk aange
troffen van het in deze 
rubriek al vaker bespro
ken Rotometrics-slitplaatje. 
Dit geeft aanleiding te 
veronderstellen dat de 
dubbele streepjes in de 
kolommen 2, 4 en 6 zitten 
en de enkele in kolom
men i, 3 ens! 

PRESTIGEBOEKJE ' 1 0 0 
JAAR FEYENOORD' 

Op 17 maart a.s. ver
schijnt een prestige-
boekje met negen zegels 
(drie blaadjes van drie) 
met afbeeldingen uit 
de geschiedenis van de 
honderdjarige voetbalclub 
Feyenoord. Ditmaal zijn 
op de zegels - en dat is 
anders dan in de vorig 
jaar verschenen boekjes 
- foto's van de voetballers-
zelf afgebeeld! 
De zegels zijn van het 
- wat TNTPost noemt 
- 'elegante type' (grijs
zwarte belettering). Voor 
de kamtanding geldt wat 
bij het prestigeboekje 
'Herman van Veen' is 
vermeld. 
De zegels zijn gedrukt in 
meerkleuren-offset, op de 
Mitsubishi pers van Joh. 
Enschedé in Haarlem. 

/tp^mmi-M 
Verzendbewijs 

3SGPPZ0004881 All 
Nitm g«adfma<rde 

Poitcode an pbatt van txmmmlng 

I AangBnomen n«in«wTKr POK {naam) 

Wiit u nagaan of uw GarantiePost zending is uitgereikt' 

Kijk op www tracktrace nl 

<i» &Sß) I post Dtt gedeelte goed bewaren 

'OPERATIE 5 KG' OOK 
BIJ GARANTIEPOST 

Op 2 januari ging het Ga-
rantieposttarief van 6.45 
naar 6.65 euro. De ge-
wichtstrap 'tot i kilo' werd 
afgeschaft. Er zijn nu nog 
maar twee mogelijkheden: 
'tot 5 kg' en 'tussen 5 en 
10 kg'. Het is niet langer 
mogelijk onbestelbare 

zendingen onmiddellijk 
te laten terugzenden. Een 
nieuwe versie zonder de 
oranje 'terugzendsticker' 
is bij de zegel 'tot 5 kilo' 
al gevonden, met de 
tijdsaanduiding '01-08' 
(januari van dit jaar, dus). 
Het artikelnummer van 
deze nieuwe versie is 
284301, de productbar
code vermeldt -(-46321. 
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MUNTPOST NIET LANGER FILAPARTNER VAN TNTPOST: 
EEN NIEUW BEGIN MET PLUS MAGAZINE! 

Op I januari van dit jaar 
is het klantenbestand 
van Muntpost in Eist 
overgenomen door de 
Koninklijke Nederlandse 
Munt. De verplichtingen 
van Muntpost zijn door de 
Munt overgenomen. 
Het houdt misschien in 
dat de filatelie voortaan 
gevrijwaard blijft van 
geldslurpende projecten 

gen aangezwengelde) 
inschrijfactie. Het eerste 
resultaat: een blolqe, 
gewijd aan de auto van 
het 'pientere pookje'; de 
DAF600. Dit blokje was 
al op de Filateliebeurs 
in Loosdrecht verkrijg
baar, tegen de nominale 
waarde van 4.40 euro. 
Officieel zou het pas op 6 
februari van dit jaar geïn
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De Bflrato pereonenaulo wan trucWabrikam DAF SIO«Q op da FWI 
In 1959 in ate een bom maar liefst 3000 Manien besjaWer de 
DAf 600 Niei vanwege z^n sportieve prestaties wam met 
veel motodawaai wist dei« co"ipacte wagen aan topsnettieid 
van sleohts 90 hiometer per u*» ie bereiken Wel vanwege do 
vartomanc otwal tiet piemef« pook]e een vatsnallingssyslaom 
op baaiB van rubberen nemen dat sctiakaten overbed^ maakte 

KonmorkenO voor dat eerste model waren de rlcntingaanwl|zers 
aan de ziistijien tussen (Je voor an actilerponisr zo deden den 
ken aan oorties Maar omdat bet gskn^per de passagiofs ach

ninderdo kregen deze c'ignoteurs tjij volgende modellen een 
plakte onder de koplampen In totaal roNden er m de vlec produc
teiaren 30 591 exemptaron van de band 

Lmks: de ojiciele presentatie van hetDaJblokjem het Da/Museum m Eindhoven. Boven: het blokje op het bijbehorende albumblad, 

met een zacht penninkje 
voor het bloeden, of dat 
TNTPost zich op z'n 
minst iets terughouden
der zal opstellen. Dat 
blijft afwachten, maar 
intussen heeft TNTPost 
al weer een leuke nieuwe 
partner gevonden: het 
blad Plus Magazine van uit
gever Senior Publications 
Nederland bv in Baarn. 
Het blad heeft ongetwij
feld veel abonnees met 
jeugdsentiment. 
Een eerste uiting van de 
nieuwe samenwerking 
is een (mede door de 
CollectCIub in Gronin

troduceerd worden, maar 
het was vanaf maandag 4 
februari al te koop op be
paalde TNTPostverkoop
punten. Het blokje maakt 
deel uit van een reeks 
vergelijkbare uitgiften die 
aan de thema's Dejaren 
'50, Dejaren '60 en Dejaren 
'70 zullen zijn gewijd. 
Nostalgici kunnen inte
kenen op een maandelijks 
abonnement, dat steeds 
twee nieuwe zegelblok
ken en de bijbehorende 
bewaarbladen omvat; 
dat alles voor de schap
pelijke prijs van 15 euro 
(inclusief verzending), 

dus ook inclusief 8.80 
euro frankeerwaarde! 
Binnenkort komen er 
blokjes die aandacht 
besteden aan Swiebertje, 
de verloren WKfinale 
tegen Duitsland en nog 

veel meer gebeurtenis
sen en fenomenen uit de 
genoemde decennia; echt 
jeugdsentiment dus. 
In de 'kleine lettertjes' van 
de voorwaarden valt te 
lezen dat het abonnement 

op elk moment kan wor
den opgezegd, maar ook 
dat de serie bestaat uit 
'75 delen'. Kortom, nog 
iets meer dan drie jaar te 
gaan! En wij maar denken 
dat we na de Canon(nen) 
 vijftig afleveringen  en 
de Leerlingen van Rembrandt 
 36 delen  van Muntpost 
van onze langlopende 
verplichtingen afwaren... 
Je vraagt je wel af of het 
bestuur van de Bond 
tijdens het halfjaarlijkse 
gesprek met TNTPost 
zit te soezen. Of is een 
tentoonstellingsverbod 
van deze zegels  alleen 
geldig binnen Nederland 
 het meest vergaande dat 
van de NBFV mag worden 
verwacht? 
De oplage van de DAF
blokjes  naar verluidt 
225.000 stuks  en hun 
ruime verspreiding via 
alle TNTPostverkoop
punten zou een vermel
ding in de catalogi niet 
in de weg moeten staan. 
Dat ligt anders met de vol
gende blokken uit de serie 
(oplage van 10.000 stuks, 
slechts in abonnement 
verkrijgbaar): daar zal dat 
nog wel wat vraagtekens 
oproepen! 

PRESTIGEBOEKJE 
VOGELBESCHERMING 

Het prestigeboekje 'Meer 
vogels in uw tuin' van Vo
gelbescherming Neder
land werd al op 2 janurari 
jl., de dag van uitgifte, 
ingetrokken vanwege een 
probleem met de lijm: 

het viel bij het openen uit 
elkaar. Met een groene 
rijgdraad herstelde boek
jes waren enkele weken 
later verkrijgbaar bij de 
CollectCIub in Groningen 
en bij de Vogelbescher
ming zelf De herstelde 
boekjes zijn niet meer in 
omloop gebracht bij de 

postkantoren. 
Het aantal verkochte 
originele boekjes is niet 
zo groot; meer informatie 
hierover vindt u in de ru
briek 'Postzegelboekjes' 
van mijn collega Waltet 
de Rooij. Daar is ook te 
zien hoe de twee versies 
van elkaar verschillen. 

BUSINESSSHEETS VAN BEGRAFENISONDERNEMING 
MONUTA: NIET ONDER HET KLEED TE VEGEN 

Op 17 december 2007 
verscheen een zoge
noemd businesssheet met 
daarin vijftig (tienmaal 
vijf) zelfldevende zegels 
die een foto tonen van een 
legpuzzel waaraan een 
stukje ontbreekt. 
De zegel, die de komende 
tijd zal worden gebruikt 
door de begrafenisonder
neming Monuta, is het re
sultaat van een ontwerp
wedstrijd; de inzending 
van Lilian Kemmeren 
werd daartoe uitverkoren. 
Lilian maakte bij haar 
ontwerp gebruik van een 
foto van de Duitse kun
stenaar Willi Heidelbach 
uit 2005. 

De Monutazegels zijn in 
een oplage van i miljoen 
exemplaren (twintigdui
zend vellen van vijftig 
stuks) in meerkleuren

offset op de Mitsubishi
pers van Joh. Enschedé 
in Haarlem gedrukt. We 
zullen ze de komende tijd 
veelvuldig tegenkomen 
op rouwenveloppen en 
andere verwante zendin
gen. In zekere zin komt 
deze zegel in de plaats 
van de bekende vierkante, 
grijsgroene rouwzegel, 
alhoewel niet alle be
grafenisondernemingen 
de Monutazegel zullen 
gebruiken. 

Gezien de grote aantallen 
waarin de zegels zijn ge
drukt en hun uitgebreide 
verspreiding, kunnen we 
hier moeilijk nog spreken 
van een 'persoonlijke' 
zegel. Het zou in ieder 
geval volkomen onterecht 
zijn om het zegeltje filate
listisch gezien onder het 
kleed te vegen. 

*g®®|p<»' Monuta Rouwpostzegel ■ 
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g ^ Safe Alles in SAfE - Alles op orde 

M^tkaarten-idbuni In grootformaat 
Reusachtig inhoudsvermogen tot wel 400 kaanen 

Nr. 6001 € 39.75 
voor nieuwe staand - en liggend 
fornnaat l<aarten (DIN A 6) 

Standaard gevuld met 
8 bladen voor 96 nieuwe kaarten 

Nr. 6002 € 39.75 
zoals Nr 6001 echter met 
8 bladen voor 96 oude 
kaarten 

fli^^' I MHnten-Koffer , ,Eliropa'' 
• Elegante aluminium-koffer, afsluitbaar 
• 6 Koningsblauwe muntentableaus, ^ ' 

voor 30 komplete €-Series, ' i j r 
elk met ruimte voor 5 series 
€-munten. 

• Afmetingen 250 x 215 x 70 mm -

Nr.177 €22.80 ^ . « ^ ^ ^ : ! : ^ 

SAFE Nederland • Firma van Mastrigt 
Botersloot 62 & 64 • 3011 HJ ROTTERDAM 
Internetsite: www.safenederland.nl • Email: m.mastrigt@wxs.nt 

FILATELISTISCH NIEUWS? 
u leest het het eerst op www.filatelie.ws! 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

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

Postzegelhandel 
Lodewijk 

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

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

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

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

Gratis prijslijst op aanvraag 
BEZOEK MIJN WEBWINKEL OP 

WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIT 

Postbus 23, C - » v n 
6950 AA Dieren ^ ^ ^ 
Tel 0313-419041 
Fax-0313-413295 
e-mati p2hronh@bart nl 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 
Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
fjlatelistiscfie benodigdtieden. 

Korenstraat 104 - 7311 LP Ape ldoorn 
Tel. (055)-521 54 26. 
Onze winkel is dagelijks geopend van 9.30-17.30 uur, 
maandags van 13.30-17.30 uur. 

PLAATS OOK EENS E|lf 

KLEINE ANNONCE zie pagina 
207 

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

Telefoon ^ W S ^ f f l M 
Fax 070 365 18 8 S | 
E-mail fl 
info@collectura.coiii v 

DNK Duitsland comp lee t 2008 

46,001 
46,001 
19,80l 
33,001 
47,40 j 
44,901 

Michel speciale catalogus Oostenrijk 2008, In kleur 
Michel spec. cat. Zwitseriand & Liechtenstein 2008, in kleur 
Michel (spaans) catalogus Chill 2008 
Yvert catalogus Overzee 4 Guinée-Lesotho 2008, In kleur 
Gibbons catalogus Kanaaleilanden & Isle of Man 2008 
Seven Seas spec. cat. Australië deel 2 Oceania 2007, kleur 
Philatelia Hungarica speciale catalogus Hongarije 2008, kleur45,00 

Aanbied ingen 
Michel catalogus Bneven Duitsland 2005/06 23,901 
Michel Overzee deel 1 Noord- & MIdden-Amerika 2004 32,001 
Michel Overzee deel 2 Caribische Eilanden 2005 32,001 
Nog leverbaar: Michel Europa 2, 3, 4 & 6 2007 per deel 27,901 

.ACS catalogus Nieuw-Zeeland 2007, In kleur 7,0QJ 

(Mini ca ta logus UFO-Filatel ie 2007 12,00 

www.collectura.com 
Postgiro 125.34.14 Fortis-Bank 80.70.90.077 
Orders + € 3,50 verzendkosten bij vooruitt)etaling. Bij facturering 
werkelijke verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 
Winkeltijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00 • zaterdag 10.00-14.00^ 

http://www.safenederland.nl
mailto:m.mastrigt@wxs.nt
http://www.filatelie.ws
http://www.scandinavianstamps.nl
http://www.collectura.com
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STHOORN Redactie adres DeGoedemeent i, 1447 PT Purmerend, telefoon-0299-46 38 50 
M m.v: Willeketen Noever Bakker, Jan Bakker, Daan Koelewijn en Toon Oomens 
Administratie en adreswijzigingen Aria Sprangers, Provincialeweg Noord 128, 
4286 EE Almkerk, telefoon. 0183-40 39 52 

ELEKTRISCHE TREINEN IN LUXEMBURG 

IT: 

Redactie: Jeffrey Croeneveld 

Jaargang 57 - maart 2008 

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

Er is een tijd geweest dat de meeste treinen 
stoomtreinen waren. Maar in de tweede 
helft van de 20e eeuw werden die te duur. ' 
Steeds meer spoorwegmaatschappijen gin
gen hun spoorwegnet elektrificeren. Dat 
betekent dat het geschikt werd gemaakt 
voor elektrische treinen. Voorbij was de 
tijd van de dampende stoomlocomotief. In 
1953 begon men in Luxemburg daarmee. 
Het traject Kleinbettingen-Luxemburg-
Bettemburg was als eerste aan de beurt. 
Deze spoorlijn was onderdeel van een " 
groteren belangrijk Europees spoornet. 
Op 29 september 1956 was het project klaar. In aanwezigheid van 
de groothertogin van Luxemburg kon de eerste elektrische trein van 
Luxemburg rijden. Het zou nog jaren duren voor het hele spoorwegnet 
van Luxemburg geëlektrificeerd was. Pas in 1993 kwam het laatste deel 
gereed. In 2006 verscheen een postzegelserie om 50 jaar elektrische 
treinen in Luxemburg te vieren. Op een van de zegels zie je de man
nen die aan het grote project hebben gewerkt in actie. Met de hulp van 
een speciaal treintje werken ze aan de elektrische bovenleiding. 

DECORDON BENNETTRACE 

Misschien heb jewel 
eens een film gezien 
over autoraces van 100 
jaar geleden. Dan zag je 
mannen en een enkele 
vrouw met gekke brillen 
op en speciale petten. 
Ze reden m ouderw/etse 

meegemaakt. Duizenden 
mensen kwamen naar 
Ierland om met eigen 
ogen iets van de race 
te zien. 1500 van hen 
namen hun eigen auto 
mee. Als je bedenkt 
dat er in die tijd in heel 

gen. De auto's werden 
geschilderd in de kleuren 
van het land. Frankrijk 
blauw, de VS rood, Duits
land wit en Croot-Brit-
tannië groen. De wagens 
reden in volle vaart door 
het Ierse landschap. Er 
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UOROOK BENNbTT RACE IKI} MËXCtDËS <JORDON BENMETT HMX 

raceauto's. Die maakten 
veel lawaai en waren niet 
altijd even betrouwbaar. 
Cordon Bennett was een 
Amerikaan die helemaal 
weg was van autoracen. 
Hij was schatrijk. In 1900 
gaf hij geld om de eerste 
internationale autorace 
te houden. Het was de 
spectaculaire Cordon 
Bennett Cup Race. 
In 1903 werd de race m 
Ierland gehouden en het 
hele land stond op zijn 
kop. Het was het groot
ste sportevenement dat 
het land tot dan toe had 

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

Aria Sprangers, Provincialeweg 
oord 128, 4286 EE Almkerk, 

telefoon: 01S3 - 40 39 52 

Ierland nog maar 300 
auto's waren, kun je je 
wel voorstellen wat een 
indruk dit maakte. 
Er waren vier landen
teams met elk drie 
wagens. Zij moesten zo 
snel mogelijk een afstand 
van 524 kilometer afleg-

waren 2300 politieagen
ten nodig om dat veilig te 
laten gebeuren. Het was 
een hele operatie. Van 
de 12 auto's die aan de 
race begonnen, bereikten 
slechts vijfde finish. De 
Duitser Jenatzy was met 
zijn Mercedes de snelste. 

KOM OOK NAAR DE DAC 
VAN DEJEUGDFILATELIE! 

29 EN 30 MAART. 
SPOORWECMUSEUM, MALIEBAAN, 

UTRECHT. 10.00-17.00 UUR. 

DAAN'S PERSBERICHTEN 

In Spits las ik over een bijzondere vorm van post
vervoer. De flessenpost die een 17-jarige jongen in 
1977 bij Vlieland in zee gooide is na 27 jaar aan
gespoeld op Terschelling. De strandjutter die de 

fles vond heeft de afzender uitgenodigd te komen 
logeren in het hotel waar ze werkt. 

KEVERS OP DE WEG 

In het januari-nummer van De Posthoorn lieten 
we jullie de Fiat 500 zien. Hij werd ook wel "de 
rugzak" genoemd. Een andere populaire kleine 
auto was de Kever. Deze auto werd ontworpen 
door Ferdinand Porsche. Hij kreeg m 1934 de 
opdracht om een auto te maken voor het gewone 
volk. De auto moest 4 personen kunnen vervoe
ren, zuinig zijn en zeker een snelheid van 100 
kilometer per uur kunnen halen. De eerste auto's 
die volgens het ontwerp van Porsche werden 

gemaakt hadden geen achterruit. Door de vorm 
leken ze op kevers, vandaar de naam. Na allerlei 
testen en proefritten kon in 1938 de productie 
van de Kever beginnen. Tot het uitbreken van de 
oorlog werden er 630 gemaakt tot het werk werd 
stilgezet. Na de oorlog zagen nog maar weinig 
mensen iets in de auto. Toch werden er Kevers 
gemaakt en het bleek een succes te worden. 
In de loop der jaren werd er steeds een beetje 
gesleuteld aan het ontwerp, maar de basis bleef 
hetzelfde. Er werden meer dan 21 miljoen exem
plaren gemaakt en inmiddels is er een nieuwe 
versie die goed is voor de 21e eeuw. 
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Hoe wil je gaan? 
Per fiets, auto, schip, luchtballon of paard 

en wagen? Je zegt het maar; deze keer 
postzegelen we over vervoer! 
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Postzegels over 
vervoer 
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Ik dacht: die heb ik 
niet. Maar toen ik 
mijn albums door

keek, zag ik er een 
heleboel. 
Dat zal bij jou ook 

= wel zo zijn, of in het 
= album van opa. Ga 
^ eens op zoek, en 
2 verbaas je over wat 
ïï je hebt. Genoeg voor 
5 een albumblad. 

I f A Is dit jouw fiets? 
" ' ' ' Je hebt ongetwijfeld 

een fiets. Om mee 
naar school te gaan, 
of nog leuker: mee 

rond te fietsen door 
de buurt. Even lek

ker weg van huis. 
Snel scheuren over 
de stoep (mag niet) 
of door het parkje 
(mag ook al niet). 
Toen de eerste fiet

sen van vroeger ver

beterden, dus niet 
met zo'n gek groot 
wiel, werd fietsen 
een echte sport. De 
fiets werd later ook 
bedoeld om tochtjes 
mee te fietsen. 

Nog een paar jaar 
Natuurlijk wil je 
graag leren auto

rijden. Nog sneller 
dan je fiets, nèg 

verder weg van huis. 
Eventjes dan. Je fiets 
gaat in de schuur: 
niet meer nodig. 
Dan is de auto jouw 
vervoermiddel. 

We gaan te paard 

Niet iedereen houdt 
van auto's. Vooral de 
meisjes vinden een 
paard als vervoer

middel véél leuker. 
Dit vervoermiddel 
is liefen gezellig, 
warm, en hij brengt 
je net als een auto 
waar je maar naar 
toe wil. En als we er 
niet op kunnen zit

ten, dan mennen we 
ze wel in een wagen

tje, hè meiden? 
■ •■■■■« f i l m t i i i i i i i p i i 
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O, die geweldige 
trein 

Eind van deze 
maand gaan we naar 
het Spoorwegmu

seum in Utrecht. Je 
weet het al: de Dag 

van de Jeugdfilatelie 
wordt daar gehou

den. Dan barst het 
daarvan de treinen 
en van de filatelis

ten. Ik ben daar ai 
eerder geweest: ze 
verkopen er niet één 
postzegel van een 
trein. 
Hopelijk is dat 
volgende maand 
beter, als ze al die 
prachtige treinen op 
postzegels gezien 
hebben.Intussen 
is het wel een mooi 
vervoermiddel dat 
in onze verzameling 
van vervoer niet mag 
ontbreken. Vraagje: 
heb je nou eindelijk 
eens een keertje in 
een trein gezeten? 
Wéér niet? Sleep je 
ouders mee naar 
Utrecht, en ga per 
trein! Zeg dat het 
nodig is. 

Transport over zee 

Over het water laten 
we ons vervoeren 
per schip. Zo vond 
ik deze zegel van 

een transporteur van 
vroeger. De Cutty 
Sark was een thee

klipper. Ze zeilde 
binnen 8o dagen 
heen en weer naar 
India, dat was toen 
geweldig snel. In 
1873 W3S het afgelo

pen: de stoomsche

pen gingen nog véél 
harder. 

Door de lucht 
y m f i m i i i m w u i l i n i l f l 

7 — 

New Zeeiland 

Ja, die hoort ook bij 
vervoer: het vlieg

tuig. Personenver

voer, vrachtvervoer, 
vervoer van dieren, 
alles gaat mee. Ik 
moet zeggen: het 
is mijn favoriet. 
Daarover zou ik wel 
meer dan een paar 
albumbladen kun

nen maken. En jij? Is 
er voor jou een top

per bij? Probeer er 
een kleine verzame

ling van te maken, 
net als ik. En als je 
vrienden vragen: wat 
verzamel je eigen

lijk? Dan heb je dat 
mooie boek met bla

den wat je ze onder 
de neus duwt. Geen  j 
uitleg meer nodig. 
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Veel succes! 
AUgTRWJA WACKETT 1941 
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WINTERPOST 

"Lekker ", zeg je, "zuurkool met vette jus en 
bruinenbonensoep vooraf. " Ho, ho, beste 
vriendin of vriend van de jeugdfilatelie, ik 
ga het niet hebben over winterkost, maar 
over winterpost. Door sneeuw en ijs was het 
vroeger soms moeilijk om de post te ver
voeren en te bezorgen. Tegenwoordig is dat 
vervoer geen probleem meer. Helikopters 
doen het werk. Het bezorgen levert nog wel 
problemen op. Bij zware sneeuwval of ijzel 
kan het gebeuren dat de post niet wordt 
besteld. 

Schaatspost 
Nu moet ik je eerst het 
verhaal vertellen van 
mijn vriend Lars Knäcke-
bröd uit Zweden. Hij is 
postbode in een gebied 
waar de meren vaak 
liggen dichtgevroren. 
Hij brengt dan de post 
rond op zijn schaatsen. 
Onlangs sprak ik hem 
en ik schrok enorm. Zijn 
hoofd stond omgekeerd 
op z'n romp. Hij vertelde 
wat er was gebeurd. Vo-

SK'RjnSKD-POn' 
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lijk aan en pats, vriezen 
direct aan elkaar vast. 
Alleen ... bij die glijpartij 
was zijn hoofd tegen een 
vastgevroren takje geko
men, je weet wel, je kunt 
er zo lelijk overvallen 
als je aan het schaatsen 
bent. Door de aanraking 
met dat takje draaide zijn 
hoofd een halve slag en 
toen de zaak weer aan el
kaar vroor, zat zijn hoofd 
achterstevoren. Verder 
scheelde Lars niets, 

(,1. J ^ U*v17<t̂  

Afbeelding 1 Stempel van Lars op Zveedse schaatspost naar 
Amsterdam (zijn hoofd stond toen nog goed) 

rige winter schaatste hij 
met grote snelheid met 
zijn tas met brieven over 
het Meer van Gärdnäs-
byn. Hij moest de post 
bezorgen 50 kilometer 
verderop in Strömsund. 
Plotseling komt hij in 
een wak terecht. Door 
zijn hoge snelheid en het 
scherpe ijs, vliegt zijn 
hoofd van zijn romp. Zijn 
lichaam met brieventas 
glijdt onder het ijs door, 
zijn hoofd glijdt aan de 
andere kant over het ijs. 
Honderd meter verder zit 
weer een wak. Zijn romp 
en hoofd komen daar ge-

zelfs zijn brieven waren 
droog gebleven, zo snel 
gebeurde alles. Het 
vervelende is dat Lars nu 
achteruit moet schaatsen 
om zijn post te bezorgen, 
maar ook daar geeft hij 
niets om, hij kan enorm 
goed schaatsen. 

Pool post 
Als je het over winterpost 
hebt, kom je automatisch 
terecht bij de Noord- en 
de Zuidpool. Daar is het 
bar koud. In 1908 onder
nam de ontdekkingsrei
ziger Ernest Shackleton 
een reis naarde Zuid-

Afbeelding 2 Brief van een Duits wetenschappelijk 
zuidpoolstation uit 1^84 

februari 1922 las ik hoe
veel moeite het kostte om 
te landen op het bevroren 
strand. Bij die eerste 
vlucht werd behalve post 
ook gist naar de eilanden 
gebracht. De bakkers had
den niet voldoende gist 
meer en konden daardoor 
geen goed brood bakken. 
Behalve naar de Wadden
eilanden werden later ook 
ijspostvluchten gemaakt 
naar Urk in de Zuiderzee 

pool. Hij vertrok vanuit 
Nieuw Zeeland. Om de 
aandacht op deze expe
ditie te vestigen, gaven 
ze daar toen een speciale 
postzegel uit. Al eerder, 
in 1897, gaf een Duitse 
scheepskapitein voor de 
postdienst op het in het 
noordpoolgebied (zonder 
hoofdletter volgens het 
nieuwe groene boekje) 
gelegen Spitsbergen een 
aantal postzegels uit. 
Op één ervan stond een 
walvis, drijvend op een 
ijsschots. De meeste 
poolpost komt van we
tenschappelijke nederzet
tingen en weerstations in 
het zuidpoolgebied. 

Honden trokken de 
postslee 
Een poosje geleden 
schreef ik in de Post
hoorn een verhaaltje over 
het gebruik van honden 
voor het vervoer van 
post. Ik had het toen ook 
over sledehonden. In 

liiipiè tntenatioiale AéropbUam 
^nueloppe öer L. I FIp voor Oe postvluchten noOT UllElnnb, 
^ , Hmelanö, Sehlcrmonolhoog, Urh. Boeree — " ' " " " - ' — 
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FROM 
..K>rir«iif. 
TO. ßA»4tu 

Afbeelding 3 Brief van de Alaska Dog Team Post uit een koud 
Alaska in februari ig4y 

bepaalde gebieden van 
Canada en Alaska ligt 
de boel in de winter dik 
onder de sneeuw. Vroe
ger werd daar de post 
vervoerd met sleden. 
Deze werden getrokken 
door een groep honden. 
Deze sledehondentoch-
ten waren avontuurlijk en 
soms gevaarlijk. 

Afbeelding 4 en$ IJspostvlucht naar Ameland uit 7929 met op de 
achterkant de handtekening van de piloot Sillevis 

(nu IJsselmeer) en naar 
Overflakkee en Schou
wen. 
Het is misschien wel 
leuk om als het weer 
een kwakkelwinter wordt 
en je kunt toch niet 
schaatsen of sleeën een 
verzamelingetje op te 
zetten over post in de 
winter. Misschien kun je 
daarbij ook de postzegels 
met bewegend beeld van 
Yvonne van Gennip en 
Ard Schenk uit februari 
2006 gebruiken. Er 
bestaat ook een Neder
landse postzegel over de 
Elfstedentocht uit 1997. 
Mijn verhaaltje mag 
je ook gebruiken en ... 
doe de groeten aan Lars 
Knackebröd als je hem 
tegenkomt. 

Ijspostvluchten 
Tijdens strenge winters 
kan het gebeuren dat de 
Waddenzee dichtvriest. 
De post naar de eilanden 
werd dan vervoerd door 
vliegtuigen, tegenwoordig 
door helikopters. Voor het 
eerst gebeurde dit in ja
nuari 1922. In het dagblad 
De Amsterdammer van 11 Daan Koelewijn 
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doetv koor! Zien, we, elkaar dcuir? Ahespvoketv! 

EetoübJpeUstlsche-ßnt' y Cmemveld 

"WORD LID VAN DE STAMPKIDS CLUB!" 
Linde Deckers (lo) is een enthousiast lid van de 
StampKids Club. "Ik denk dat ik al bijna twee jaar lid 
ben," lacht ze vrolijk. 'En ik wil even zeggen dat de 
StampKids Club een hele leuke site is." 
'^at verzamel je? "Ik verzamel sportzegels en zegels 
die met mijn hobby te maken hebben: schilderen en 
tekenen," vertelt ze. 
En wat vind je de leukste zegels? "Zegels die uit verre 
landen komen, zoals Nieuw Zeeland. En dan vooral 
series van postzegels. Dat vind ik mooier dan één 

enkele zegel." 
Linde is erg actief bezig 
met de maandelijkse 
puzzel. Ze heeft al een 
aantal maal gewonnen. Ze 
krijgt dan een setje mooie 
zegels. "Laatst een serie 
uit Nederland, daar was ik 
heel blij mee." 
Weetje altijd direct het 
antwoord? "Ik moet soms 
echt zoeken naar het 
antwoord op de vragen. 
Dan zoek ik op internet of 
papa helpt me er mee." 

Spaart papa ook? "Nee, mijn moeder ook niet. Maar 
mijn nichtje heeft vroeger gespaard en zij heeft mij op 
weg geholpen. En mijn vriendin Lotte, die spaart ook. 
Wij ruilen samen zegels." 
Hoe kom je aan je zegels? "Ik krijg ze van een vriendin 
van mijn oma. Zij geeft mij zegels uit Hongarije." 
Heb je veel contact met Toon, de jeugdleider''' "Ja, we 
mailen wel eens over postzegeldingen. En ik vertel 
hem welke zegels ik er bij gekregen heb." 
Heb je nog een tip voor andere kinderen? "Voor ieder
een die begint te verzamelen, zou ik zeggen: word lid 
van de StampKids Club, want daar heb je echt wat 
aan", voegt ze er nadrukkelijk aan toe. (WtNB) 

w 
LJI:=I 

Meer dan looo jongens 
en meisjes gingen je voor! 

M> 
j 

Surf 

De postzegelclub 
van JFN op internet: 
de StampKids Club. 

naar wwur.stampkids.org 

MI)N MOOISTE POSTZEGEL 
Ik vind vlinders mooi omdat 
ze hele mooie vleugels heb
ben en er verschillende soor
ten vleugels zijn. Bijvoorbeeld 
als je naar de postzegels kijkt 
zie je grote verschillen tussen 
de vleugels. Je ziet vlinders 
vaak op bloemen, omdat ze 
daar nectar uit halen en ze dat 
opeten. Als ze het nectar uit 
de bloemen hebben gehaald, dan blijft 
er altijd stuifmeel aan de pootjes zitten 
En als ze dan op een andere 
bloem komen, komt het stuif
meel van de andere bloem 
met elkaar in aanraking, waar 
door een zaadje ontstaat en 
de bloem zich verder zaait. 
Joëlle Sieuter (Jeugdpost
zegelclub Sir Rowland Hill, 
Weert) 

DAG VAN DE jEUGDFILATELIE 2008  FILATELIE CENTRAAL 
Postzegels verzamelen 
saai? Nee natuurlijk niet, 
maar dat wisten jullie 
al. Kom naar de Dag 
van de Jeugdfllatelie in 
het Spoorwegmuseum 
en je zult zien dat het 
zelfs nog leuker is dan 
je dacht. Je kunt zelfs 
je eigen zegels mee 
nemen en erachter 
komen of het echt wat 
waard is, want een 
professionele taxateur 
schat de waarde van je 
collectie. Ook de uitge
breide, nog nooit aan 
het publiek vertoonde 
postzegelcollectie 
van het museum is te 
bewonderen. Wat kun 
je allemaal verwachten? 
Een tentoonstelling met 
inzendingen waar het 
afgelopen jaar hard aan 
gewerkt is. Postzegelberg 
met gratis postzegels. 
Een puzzeltocht en leuke 
spelletjes. Ruiltafels, dus 

breng je dubbele zegels 
mee. Je kunt punten 
verdienen voor gratis 
zegels en extra punten 
om te besteden tijdens 
Stamppassion in Den 
Bosch. Postzegelont
werpwedstrijd met voor 

^ SPOOR EN 
' A POST ,.<*, 

"■"T 23 o l 

veel winnaars een velletje 
persoonlijke postzegels 
en misschien wel deel
name aan de finale m 
Den Bosch met prachtige 
prijzen. En dan hebben 
we alle leuke activiteiten 
van het Spoorwegmu

PUZZEL MAART 2008 
Hier zijn de vragen van deze maand. Stuur de 
antwoorden voor 1 mei 2008 naar de redactie 
van de Posthoorn, de Goedemeent 1, 1447 PT 
Purmerend. Voorwaarde is wel dat je filatelistisch 
frankeert met een of meer gelegenheidszegels met 
een eurowaarde. De vragen zijn: 
1. In welk jaar begon de elektrificatie van het spoor

wegnet in Luxemburg? 
2. Welke landenteams deden in 1903 mee aan de 

Cordon Bennettrace? 
3 Wie was de ontwerper van de Kever? 
4. Waar spoelde na 27 jaar een fles aan met een brief? 
5. Welk schip zeilde in 80 dagen heen en weer naar 

India? 
6. Hoe heet de postbode waarmee Daan bevriend is? 
7. Hoe vaak is de postzegelcollectie van het Spoor

wegmuseum al aan het publiek getoond? 

seum nog niet eens 
genoemd. 
De toegang tot het 
museum is gratis voor 
de deelnemers aan de 
tentoonstelling. Jeugd
leiders en leden van 
jeugdclubs krijgen bij 

vooraanmelding 20% 
korting op de prijs van 
een kinderkaartje en 
betalen € 8,40. Overige 
volwassenen krijgen 
20% korting op de toe
gangsprijs van € 10.80 
als zij hun Bondspas 
laten zien. Met de 
Museumjaarkaart is de 
toegang gratis. De Dag 
van de Jeugdfllatelie 
wordt gehouden op 29 

en 30 maart. Voor meer 
informatie zie: WWAW. 
spoorwegmuseum.nl. 
Kom allemaal! 

ANTWOORDEN 
PUZZEL 
MEI 2007 
1. Den Haag, 2 Het 
Grote Dierenbos, 3. 
Tsjechië, 4. reuzenrog, 
5. China, 6. Johan 
Vaaler, 7. De Ruyter, 
Evertsen en Hein. 
Na loting heeft Jelle 
Verhulst uit Dongen 
een prijsje gewonnen, 
hartelijk gefeliciteerd! 

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

http://wwur.stampkids.org
http://spoorwegmuseum.nl


JUNIOR PLAZA: SPANNENDE 
PLEK OP STAMP PASSION ' 08 
Volop activiteiten voor jeugdige verzamelaars In Den Bosch 

D O O R T I N E K E G E E R T Z E N ( N V P H ) 

In Filatelie van januari hebben 
w/e verteld over de designw^ed-
strijd die tijdens Stamp Passion 
'08 (Den Bosch, i i , 12 en 13 april 
a.s.) zal worden georganiseerd. 
U kunt zich daarvoor nog steeds 
inschrijven; alle informatie vindt 
u op de website www.stamppas-
sion.nl. Maar natuurlijk vergeet 
de NVPH de jeugd niet, op dit 
landelijke postzegelevenement. 
Voor jonge verzamelaars is een 
grote, centrale plek ingeruimd 
met veel aantrekkelijke activi-
teiten:Ju(i/or Plaza, bekend van 
de Dag van de Jeugdfilatelie 
en de jaarlijkse Postex. Goed 
nieuws dus, dat dit jeugdtrefpunt 
ook in Den Bosch prominent 
aanwezig zal zijn. Jeugd Filatelie 
Nederland (JFN) werkt hiervoor 
nauw samen met de StampKids 
Club en een - grotendeels nieuw 
- spellencircuit van de jeugdafde
ling van De Globe. Er komt een 
echte wedstrijd voor de kinderen, 
tijdens Stamp Passion '08, zodat 
ze de competitie met elkaar 
kunnen aangaan door een post-
zegelontwerp te maken. Deze 
jeugdwedstrijd zorgt - naast de al 
aangekondigde designwedstrijd 
- voor een tweede wedstrijdele
ment. Iedereen van 6 tot en met 
15 jaar mag meedoen aan deze 
filatelistische uitdaging. 
Vind jij postzegels ook zo leuk? 
Dan is deze wedstrijd echt iets 
voor jou! Maak een postzegel 
met een afbeelding die jij leuk 
vindt. Je mag dit doen door 
te knippen en te plakken, te 
tekenen ofte kleuren. Je mag het 
ontwerp op de computer maken 
of'ouderwets' op papier Bedenk 
zelf maar de kleuren die je wilt 

gebruiken, want alles mag. 
je wordt ingedeeld in een regio 
en in een leeftijdscategorie. 
Alle regiowinnaars binnen elke 
leeftijdscategorie ontvangen een 
velletje van TNTPost met hun 

eigen, winnende ontwerp en zij 
mogen meedoen aan de grote 
finale die op Stamp Passion '08 
wordt gehouden. Dat op zich 
is al prachtig, maar er zijn nog 
meer schitterende prijzen te 
winnen. Op 13 april wordt de 
uiteindelijke winnaar van de 
finale bekend gemaakt. Voor alle 
regio's geldt afs uiterste inlever-
datum: ^0 maart 2008. Op de 
website www.stamppassion.nl klik 
je op de knopjeugd en daarna op 
Wedstrijd om alle informatie die 
je nodig hebt aan te treffen. Een 
deskundige jury zal de inzen
dingen beoordelen. Wie weet 
word jij wel de winnaar van deze 
postzegelontwerpwedstrijd! 
Behalve meedoen aan deze 
wedstrijd is er voor jeugdige 
bezoekers van Stamp Passion 
'08 nog veel meer te zien en 
te beleven. De Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegel-Han
delaren (NVPH) werkt nauw 

samen metJFN. Er is voorde 
bezoekende jeugd een heel leuk 
programma in elkaar gezet. Een 
tentoonstelling van vijftig kaders 
wordt gevuld door jeugdige 
verzamelaars. Voor de allerklein
sten is er een clown die voor een 
waar ballonnenfeest zorgt en je 
kunt op Stamp Passion '08 ook 
geschminkt worden. Verder mag 
je postzegels uitzoeken (gratis!) 
uit een gigantische postzegel-
berg. Je kunt deelnemen aan 
een splinternieuw spellencircuit, 
dat is samengesteld door de 
vereniging De Globe. Postzegels 
verzamelen is al lang niet meer 
'met een pincet aan tafel zitten': 
het computertijdperk is hier ook 
al langgeleden ingetreden. In de 
computerhoek kunnen kinderen 
leuke spellen doen en bezig zijn 
met interactieve postzegelinfor
matie. Als je hieraan meedoet 
kun je punten verdienen die 
je bij de JFN-winkel weer kunt 
inwisselen of waarmee je tijdens 
de postzegelveiling zegels kunt 
kopen. Heb je thuis nog veel 
dubbele zegels liggen? Neem ze 
gerust mee naar Stamp Passion 
'o8\. Opjunior Plaza is een aantal 
speciale ruiltafels, waar je samen 
met andere kinderen je collectie 
kunt uitbreiden zonder dat het je 
geld kost. Een leuke bezigheid, 
want hier komt een heleboel 
snuffelwerk en onderhandelen 
met andere jeugdverzamelaars 
om de hoek kijken. Er is begelei
ding van J FN aanwezig. 
Jeugd Filatelie Nederland (jFN) 
is een overkoepelende organisa
tie voor postzegelclubs voor de 
jeugd, jeugd Filatelie Nederland 
organiseert filatelistische eve
nementen en houdt workshops 
voor jeugdleiders. JFN geeflook 
boeken uit over het verzamelen 
van postzegels (zoals ABC van 
het postzegels verzamelen); ze zijn 
in ae taal van de jeugd geschre
ven. JFN is ook de uitgever van 
het periodiek voor de jeugd De 
Posthoorn, dat elke maand is 
opgenomen in het maandblad 
Filatelie. 

De organisatie van Stamp Pas
sion '08 is nu al erg enthousiast 

*&ver de komende jeugdactivi-
teiten en we denken dat jullie 
dat ook zullen zijn. Kom gerust 
kijken op 11,12 en 13 aprifin de 
Brabanthallen in Den Bosch. Met 
z'n allen zullen we er een heel 
groot feest van gaan maken. 

http://www.stamppassion.nl
http://www.stamppassion.nl
http://www.stamppassion.nl


OOK OP STAMP PASSION ' 0 8 WEER 
EEN HEEL BIJZONDERE STAND 

Telegramzegels, Mooi Nederland, Rembrandt en nog veel meer 

D O O R HENK V A N DER V l I S T I . S . M . PAUL M E I J B O O M 

Al tijdens Postex2005 in Apel
doorn w/erd me gevraagd of er 
ter gelegenheid van de NVPH 
Show 2008  nu Stamp Passion 
'08  geheten, een mogelijkheid 
was om iets speciaals te organi
seren. Bij Amphilex2002 had ik er 
voor gezorgd dat er een speciale 
standvan joh. Enschedé Stamps 
w^erd ingericht. In die stand 
werd, behalve archiefmateriaal 
uit het Museum voor Communi
catie in Den Haag en Museum 
Enschedé in Haarlem, ook 
productiemateriaal (van ontwerp 
tot en met afgewerkte postzegel
waarden) van Enschedé geëxpo
seerd. Als speciale attractie was 
er de ß/c/ce/perforatiemachine 
te zien, waarop drukvellen met 
Amphilex 2oo2\/e\\etjes van 
een speciale perforatie werden 
voorzien. 
Ook was de ontwerpster van 
dit velletje (en van vele an
dere postzegels), Inge Matlé, 
aanwezig om proeven van haar 
werk te laten zien en daarover te 
vertellen. 

Goede voornemens 
Mijn voorstel was om ook voor 
Stamp Passion '08 iets dergelijks 
te organiseren, waarbij dan weer 
materiaal uit de archieven van 
de twee musea zou worden 
getoond. Ik vond dat nu de 
telegramzegels van Nederland 
 een vrij onbekend en moeilijk 
verzamelgebied  maar eens aan 
de beurt moesten komen. Ik had 
al eerder het plan opgevat om 
tijdens Amphilex2002 de speciale 
perforatiekam van de telegram
zegels te laten zien; helaas 
kon dit door ruimtegebrek niet 
doorgaan. 
Daarnaast wilde ik tijdens Stamp 
Passion '08 productiemateriaal 
van de 'Mooi Nederland'vel

~ letjes laten zien, van ontwerp tot 
° met het eindproduct, inclusief 
^ de perforatiekam en van het 
■=' speciale 'Rembrandt'velletje van 
ï 6.45 euro. 
* Natuurlijk mocht ook nu de 
^ ß/c/ce/perforatiemachine weer 
n niet ontbreken. 
^ Er moest wel een speciaal vel
"" letje ontworpen worden, dat 

i # « dan op deze demonstratiema
I 0 4 chine geperforeerd zou kunnen 

worden. 
Tot slot was het de bedoeling 
dat de keuringsdiensten van 
NVPH en N BFY acte de presence 

De bezoekers van Amphilex 2002 herinneren 'm zich 

ongetwijfeld: de bijzondere stand die belangstellende 

passanten een verhelderend kijkje in de keuken van de 

postzegelproductie gunde. Ook volgende maand, tijdens 

Stamp Passion '08, kon zo'n stand weer bezocht worden. 

Het wordt een verplichte pleisterplaats voor iedereen die 

in filatelie geïnteresseerd is. 

zouden geven met materiaal en 
videopresentaties, op de manier 
waarop de afgelopen jaren, 
tijdens Postex2oo6 en 2007, op 
proef werd gedraaid. 

Op zoek naar medewerking 
Dit alles bedenken en vervolgens 
plannen maken is leuk, maar 
allereerst moest ik toestem
ming hebben van de bevoegde 
personen bij TNTPost (toen nog 
TPGPost) om materiaal te mo
gen gebruiken. Roy Rempe en 
Peter Sorber van TPGPost gaven 
schriftelijk hun toestemming. 
Vervolgens moesten de plan
nen worden aangekaart bij de 
directeur van postzegeldrukkerij 
joh. Enschedé in Haarlem, Arie 
Piet, en Paul Meijboom, sales 
manager bij Enschedé. Omdat er 
op Amphilex positieve ervaringen 
waren opgedaan, werd toestem
ming verleend om productiema
teriaal te verwerken. 
Vervolgens werden de conser
vatoren van het Museum voor 
Communicatie, Monique Erke
lens, en van Museum Enschedé, 
de heer De Zoete, benaderd om 
materiaal in bruikleen te geven 
voor Stamp Passion '08. Ook 
hiervoor werd toestemming 
verkregen. Alles natuuriijk onder 
verantwoording van de NVPH. 

Selectieproces 
Vanaf dat moment, het was in
middels eind 2005/begin 2006, 
moest het materiaal bekeken 
en uitgekozen worden. Bij het 
Museum voor Communicatie 
werd het archiefmateriaal van de 
telegramzegels gefotografeerd 
en uitgeprint, zodat er een keuze 
gemaakt kon worden. Materiaal 
waarvan we tot dat moment niet 
wisten dat dit in het bezit van het 
museum was, kwam tevoor
schijn. 
Vervolgens werd in Museum En

schedé de correspondentie over 
het ontstaan en de productie van 
de telegramzegels doorgewor
steld en gedeeltelijk gekopieerd, 
zodat hieruit later een keuze 
gemaakt kon worden voor de 
vitrines. 
Inmiddels, en we hebben het 
nu over december 2007, ben ik 
een dag in het Museum voor 
Communicatie bezig geweest 
en heb ik de inhoud van de vier 
vitrines die in Den Bosch worden 
opgesteld, uitgezocht en inge
deeld, inclusief het materiaal uit 
Museum Enschedé. 

Schoonhovenvelletje 
Bij TNTPost was de vraag 
neergelegd of gebruik gemaakt 
mocht worden van het produc
tiemateriaal van de 'Mooi Neder
land'velletjes, inclusief de daar
bij behorende perforatievorm. 
Die vorm was op dat moment 
aanwezig en nog in gebruik bij 
Enschedé in Haariem. De reeks 

was immers in 2005 begonnen 
en zou vermoedelijk in 2007 
worden beëindig. TNTPost gaf 
toestemmingen daardoor kon ik 
het productiemateriaal van 2005, 
2006 en eventueel 2007 bij 
Enschedé laten reserveren. Er is 
uiteindelijk één velletje gekozen, 
namelijk het in 2006 gepro
duceerde blokje, gewijd aan 
Schoonhoven, dat gedrukt is in 
een 'zilverkleur'. Er is geprobeerd 
van deze emissie zoveel mogelijk 
productiemateriaal te laten zien: 
vanaf het ontwerp via proeven, 
drukvorm, stadiavellen, geac
cordeerd drukvel, geperforeerd 
drukvel tot aan het uiteindelijke, 
schoongesneden velletje zoals 
dat aan de balies verkocht werd. 
Daarnaast werden ook het druk
vel van het verzamelvelletje met 
daarin de Schoonhovenzegel en 
de drukvellen van het prestige
boekje 'Mooi Nederland 2006' 
ter beschikking gesteld. 

Rembrandtvelletje 
Een ander productievoorbeeld 
dat ik koos, was het speciale 
'Rembrandt'velletje van 6.45 
euro, bestemd voor aangete
kende stukken. Helaas is het 
exposeren van de complete 
plaatdrukcilinder in Den Bosch 
niet mogelijk; die is daarvoor 
gewoon te zwaar. Maar een van 
de op deze cilinder gemonteerde 
plaatdrukvormen kan geluk
kig wel getoond worden. Twee 
drukbeelden worden ingevuld 



met drukinkt, zodat u kunt zien 
hoe de inkt zich in het verdiepte 
drukbeeld bevindt. Het opper
vlak van de drukplaat is bij één 
zegelbeeld schoongeveegd, zoals 
dat ook bij het drukken gebeurt. 
Daarnaast w/orden er proeven (in 
kleur en zwart/wit), een selectie 
uit de correspondentie tussen 
ontwerper en drukker, stadia-
drukvellen (plaatdruk en offset) 
en het afgewerkte kleine velletje 
getoond. Het bijzondere hiervan 
is dat er aanvankelijk een velletje 
van 5.75 euro zou worden gepro
duceerd; maar door een tariefver
hoging werd dat 6.45 euro. Uit 
het proeven- en corresponden
tiemateriaal valt dit af te lezen. 
Wat ook getoond wordt is het 
(in offset gedrukte) productieve! 
van hetzelfde velletje - maar 
dan zonder waardeaanduiding 
- dat in het prestigeboekje werd 
opgenomen. 
Behalve Paul Meijboom wil ik 
ook Maaike Smit, senior account 
manager van Enschedé, in het 
bijzonder bedanken. Zonder 
haar hulp was het niet moge
lijk geweest om alle hierboven 
genoemde, bijzondere zaken in 
de twee hiervoor gereserveerde 
vitrines te tonen. 

Speciaal velletje 
Ter gelegenheid van Stamp Pas
sion '08 werd een speciaal velletje 
ontworpen, net als het geval was 
bij Amphilex 2002. Het ontwerp is 
van grafisch ontwerpster Tamara 
Reesink en het velletje heeft een 
bijzondere perforatie. Op dit 
moment - we schrijven januari 
2008 - is nog niet bekend wat 
het ontwerp wordt. Hopelijk kan 
bij het ter perse gaan van deze 
editie van Filatelie een voorbeeld 
worden afgedrukt. De productie 
is uiteraard weer in handen van 
Joh. Enschedé Security Print. 
De velletjes zijn gedrukt op 
dezelfde persen als die waarop 
de postzegels worden gedrukt. 
De perforatie van de drukvellen 
geschiedt op de normale Bickel-
perforatiemachine. Tijdens 

Vier kaders met bijzonder materiaal van 
telegramzegels; onder andere 

afstempelingen, doorboringen, e.d., 
afkomstig van een particuliere verzamelaar 

Vier vitrines met archiefmateriaal 
van de telegramzegels, afkomstig uit het 

Museum voor Communicatie en 
Museum Enschedé 

Vier vitrines met archiefmateriaal, zoals 
foto's en ander onderzoekmateriaal van de 

keuringsdiensten van de NVPH en de NBFV; 
hier wordt een doorlopende videopresentatie 

gegeven van keuringen van postzegels e.d. 

Twee vitrines, één met 
productiemateriaal van de 
Mooi Nederland-velletjes 

en één met productie
materiaal van het speciale 

Rembrandt-velletje, gedrukt 
doorloh. Enschedé Stamps 

m opdracht van TNTPost 

Bickel-perforatiemachine 
in bedrijf tijdens Stamp Passion '08 

Joh. Enschedé Stamps 

r 
1 

1 

Signeertafel 
(onder voorbehoud) 

Verkoop speciaal 
herinneringsvelietje 
gedrukt bij 
Joh. Enschedé Stamps 

Globale indeling van de bijzondere stand op Stamp Passion '08; een bezoekje aan deze stand wordt een must voor iedere filatelist! 

Stamp Passion '08 zullen als 
voorbeeld productievellen, 
waarop een aantal velletjes 
zijn gedrukt, handmatig op de 
Bickel-perforatiemachine van 
een perforatie worden voorzien, 
ledere bezoeker kan het speciale 
velletje kopen voor twee euro. 

Nog meer materiaal 
Behalve het voorgaande wordt 
er nog meer getoond. In vier an
dere vitrines is fotomateriaal van 
postzegels, brieven en dergelijke 

PERFORATIEVORM (KAM) 

ZEGELLAND 
ONTWERP TSMARAREEMNK 

GEDICHT ARJAN B E t M I . 

Hierboven: de onderdelen waaruit 
het speciale herinneringsvelietje wordt 
samengesteld. 

Op de linkerpagina: veel aandacht voor 
de Mooi-Nederlandzegels van Schoonho
ven en voor het Rembrandt-velletje. 

te zien, dat in de afgelopen jaren 
werd gekeurd door de keurings
diensten van NVPH en NBFV. 
Speciaal voor deze gelegenheid 
is er een videopresentatie te zien 
die een gedeelte van de postze

gelproductie bij Enschedé toont. 
Zoals we al schreven zal er ook 
een videopresentatie worden 
verzorgd van gekeurd materiaal, 
waarbij de mogelijkheden van 
het hedendaagse computer
gebruik bij het keuren worden 
gedemonstreerd. 
Verder kan worden gemeld dat 
op mijn verzoek een verzamelaar 
uit ons land in vier kaders een 
deel van zijn collectie Neder
landse telegramzegels zal laten 
zien. Dat belooft heel bijzonder 
te worden. 

Keurmeesters en ontwerpers 
Tijdens de drie dagen die het 
postzegelevenement in Den 
Bosch duurt, zullen medewer
kers van Joh. Enschedé Security 
Print en een aantal keurmeesters 
in de stand aanwezig zijn om 
vragen die u hebt te beantwoor
den. 
En tot slot - maar dat moet 
dan wel lukken -zul len behalve 
de ontwerpster van het Stamp 
Passion-velletje - een of meer 
ontwerpers van de 'Mooi Neder-
land'-velletjes een dag in Den 
Bosch iets komen vertellen over 
het ontwerpen van hun velletje. 
Die kunnen ze dan op verzoek 
ook voor u signeren. 

Tot slot 
Samenvattend kunnen we 
schrijven dat er in Den Bosch 

een stand van tien bij tien meter 
zal zijn waarin u een met de 
hand bediende Bickel-perfora
tiemachine in actie zult kunnen 
zien. Verder zijn er vier vitrines 
die bijzonder archiefmateriaal 
bevatten dat betrekking heeft op 
de Nederlandse telegramzegels. 
Ook zijn er twee vitrines te zien 
met productiemateriaal van de 
emissie 'Mooi Nederland' en 
van het 'Rembrandt'-velletje. 
Dan nog vier vitrines waarin 
materiaal is ondergebracht van 
de keuringsdiensten van de 
NVPH en d NBFV en vier kaders 
met materiaal uit een particuliere 
verzameling telegramzegels. Tot 
slot nog twee videopresentaties: 
een over de postzegelproductie 
bij Joh. Enschedé Security Print 
in Haarlem en een videopresen
tatie van keuringsmateriaal. 
Dat dit allemaal mogelijk is ~ 
danken we aan de al eerder = 
genoemde personen en daar- "̂  
naast ook aan (de volgorde is ^ 
willekeurig) Jolanda Ouwehand, 2 
Andrea Roosen, Dimitra Kera- ^ 
midas. Kim Hendriks, Saskia ^ 
Spiekman, Harriet van der Veen, " 
Henk van Lokven, Cees Janssen, : ; 
HenkVleeming, Wim Hooglugt, "" 
Gerard van Welie, Kees Heems- 11 P 
kerk. Koos Havelaar, Pim van 1 0 ) 
der Voort en Frits van Beekum. 
Mocht ik iemand vergeten zijn: 
mijn excuses; de dank is er niet 
minder om. 
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De Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen is met alleen een actief participant h 
internationale organisaties, maar droeg en draagt ook nuttige initiatieven aan. 

Internationaal gezien speelt de 
NBFV een bijzonder belangrijke 
rol. Zo bekleden veel Nederland
se filatelisten functies binnen de 
Federation of European Philatelic 
Associations (FEPA), een orga
nisatie waarin op dit moment 
44 Europese landen samen 
werken. Nederland heeft in het 
midden van de jaren tachtig 
initiatieven genomen die bekend 
staan onder de benaming 'Lisser 
bijeenkomsten', met als resultaat 
de totstandkoming van de FEPA 
in 1989. De FEPA geeft een eigen 
tijdschrift uit: FEPA News. 
Als een uitvloeisel van de Lisser 
bijeenkomsten kan het zoge
noemde Multilaterale Overleg 
worden genoemd, een bijeen
komst waar elk jaar vertegen
woordigers van de nationale 

bonden, posterijen en filatelisti-
sche tijdschriften uit Duitsland, 
Liechtenstein, Oostenrijk, 
Nederland en Zwitserland elkaar 
treffen. 
De NBFV is ook aangesloten bij 
de in 1926 opgerichte wereld
bond, de Federation Interna
tionale de Philatelie (FIP), een 
organisatie die tweejaarlijks 
bijeenkomsten belegt, waaraan 
ongeveer 75 landen deelnemen. 
In Nederland doen ongeveer 
tweeduizend leden van vereni
gingen met enige regelmaat mee 
aan tentoonstellingen in binnen-
en buitenland. Nederland heeft 
met de zogenoemde eenkader-
klasse een nieuwe tentoonstel
lingsklasse ingebracht, een 
klasse die op wereldniveau door 
de FIP is overgenomen. 

Slechts één keer is in Nederland 
een foto gebruikt voor een post
zegel waarop een bijeenkomst te 
zien is van een postzegelvereni
ging. Het betrof een bijeenkomst 
in 1949 van de postzegelvereni
ging in Lochem. De postzegel 
werd uitgegeven ter gelegenheid 
van het jubileum ' loo jaar filate
lie in Nederland' (1984). 
De Nederlandse inbreng in de 
ontwikkelingvan reglementen, 
het jurywezen en internatio
naletentoonstellingen (in dit 
verband valt ook te denken aan 
de Open Klasse) is ook steeds 
groot geweest. Nederland levert 
momenteel twee FIP- en twee 
FEPA-juryleden. Tientallen leden 
uit Nederland zijn lid van presti
gieuze filatelistische instellingen, 
zoals de Royal Philatelie Society 
en de Académie Européenne de 
Philatelie; het lidmaatschap is 
bijzonder eervol en mag als een 
erkenning in de filatelie worden 
beschouwd. 

Al met al kan gesteld worden dat 
de NBFV een grote, belangrijke, 
af en toe zelfs leidende rol in 
de internationale wereld van de 
filatelie heeft. 
Goed overleg en een dito samen-

NVPHshow 
I t /m 3 mei 1980 
's-Gravenhage 

J U P O S T E X 
23 t /m 27 mei 1980 

Eindhoven 
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dan ook terecht - die jonge men
sen tot verzamelaars opleidt en 
er voor zorgt dat ze op nationale 
en internationale tentoonstellin
gen present zijn. 
Ondanks alle pogingen de jeugd 
bij de filatelie te betrekken, 
moeten we vaststellen dat heel 
veel andere activiteiten concur
reren met het verzamelen van 
postzegels. Ook in de besturen 
van de bij de Bond aangeslo
ten verenigingen is het niet 

Een van de vele inspirerende publicaties 
die JeugdFilatelieNederland voor jonge 

verzamelaars uitgeeft 

WÊmMÊmimmtmmmm 
Voor de toekomst van de filatelie is de betrokkenheid van veel jeugdige verzamelaars 
nodig: gelukkig besteden de filatelistische organisaties volop aandacht aan de jeugd 

Bijna zestigjaar geleden werd deze foto 
gemaakt, van enthousiaste verzamelaars die in 
Lochum gezamenlijk met hun hobby bezig zijn. 

werking is opgebouwd met de 
Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelhandelaren (NVPH) en 
met TNTPost, waarbij het emis-
siebeleid (in 1924 al onder de 
loep genomen door Koos Speen-
hoff; zie deel 3 van deze reeks) 
uiteraard altijd een dankbaar 
ondenA/erp is. De op 31 decem-
ben998 door de NBFV, NVPH 
en TNTPost opgerichte Geza
menlijke Stuurgroep Evenemen
ten (GSE) organiseert diverse 
manifestaties en met succes. 
De jeugd heeft altijd een belang
rijke rol gespeeld in de filatelie. 
In 1954 is, mede op initiatief van 
de Bond,JeugdFilatelieNederland 
(jFN^ opgericht. Het is een bii-
zonaer actieve organisatie - ae 
jaarlijkse steun van de Bond is 

eenvoudig jongere mensen te 
vinden die een bestuursfunctie 
willen vervullen; er treedt dus 
een zekere vergrijzing op. Ook 
de individualisering van de 
maatschappij doet de belangstel
ling voor sociale bezigheden in 
verenigingsverband afnemen, 
een fenomeen dat zich overigens 
bij alle verengingen voordoet; 
zelfs bij teamsporten begint dit 
zichtbaar te worden. 
Gevolg is wel een behoor
lijke teruggang van het aantal 
geregistreerde leden, als we de 
situatie van enkele tientallen 
jaren geleden in aanmerking 
nemen. Op dit moment verenigt 
de NBFV dankzij de 255 aange
sloten verenigingen zo'n 33.000 
postzegelverzamelaars. 



SCHEEPVAARTVERBINDINGEN TUSSEN 
NEDERLAND EN NEDERLANDS-INDIË 

'Post over de golven^ bereikte geadresseerde steeds sneller 
D O O R H E N K V A N DE L A A K , B E R G E N OP Z O O M 

Hét communicatiemiddel om in de 17de en 18de eeuw de 

handelsbetrekkingen tussen Europa en het Verre Oosten 

te onderhouden was de post. De route om Kaap de Goede 

Hoop, de Egyptische Overlandroute en het Suezkanaal 

zorgden er successievelijk voor dat de post de geadres

seerden steeds sneller bereikte. Laat u meevoeren op de 

golven van dit postvervoer; uw gids is Henk van de Laak. 

De route om Kaap de Goede 
Hoop naar Indië werd eind 
1497 ontdekt door de Portugese 
ontdekkingsreiziger Vasco da 
Gama [i]. Hierdoor was het 
mogelijk een directe verbinding 

pagnieën 65 schepen uit voor 
de vaart op Azië. De eerste reis 
stond onder leiding van Cornelis 
de Houtman met het vlaggen
schip Mauritius [2]. Ook maakten 
Jacques Mahu en Simon de 

Cortes [3] in die periode (1598-
1600) een tocht om te proberen 
via Straat Magelhaen en de Stille 
Oceaan Indië te bereiken. Van de 
vijf vertrokken schepen bereikte 
uiteindelijk slechts één schip, de 

^. 
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Ajbeeidmg ^- De reis van Mahu en De 
Cordes (15^8-1600) werd herdacht met 
deze Nederlandse zegel van loo cent uit 
1996. 

Ajbeeidmg 2 - Nederlandse postzegel van 
80 cent uit 1996, gewijd aan de reis van 
Cornelis de Houtman (1595-1597)-

Aßeelding 1 - Briefkaart Portugees Oost-Afiika 1S97 (400 jaar ontdekking India door 
Vasco da Cama). 

met het Verre Oosten tot stand 
te brengen, waardoor de handel 
van Portugal een grote bloei 
tegemoet ging. Eind zestiende 
eeuw kregen kooplieden in de 
Republiek der Zeven Provin
ciën de mogelijkheid peper en 
zout uit Azië te importeren. 
De Portugezen, die tot op dat 
moment deze lucratieve handel 
beheersten, waren niet langer 
in staat Europa van voldoende 
peper en specerijen te voorzien. 
Het gevolg van het dalende 
aanbod was prijsstijging. Een 
dergelijke marktsituatie, ge
combineerd met het aanwezige 
kapitaal en kennis, vormden 
de noodzakelijke voorwaarden 
voor de vaart op Azië door 
de Republiek. Er ontstonden 
zogenaamde voorcompagnieën 
(gelegenheidsondernemingen), 
die schepen uitrustten om de 
vaart op Azië te ondernemen. In 
Holland en Zeeland rustten in de 
periode 1595-1602 acht voorcom-

'MMW»M^'^J' '^^^«H^J* 

Afbeelding 4 - Een paartje Japanse zegels 
van 80 yen, uitgegeven naar aanleiding 
van vierhonderd jaar betrekkingen tussen 
Nederland en japan; op de linkerzegel het 
schip 'Liefde', afgebeeld naar een gravure 
uit net boek 'Rheisgeschrifl' vanj H. van 
Linschoten. 

Afbeelding 5 - Nederlands velletje met twee zegels van 39 cent uit 2002 met drie VOC-
schepen uit 7760. 

Liefde, japan [4]. Het voornaam
ste belang van deze expedities 
was niet het financiële resultaat, 
maar het feit dat de mogelijkheid 
van de vaart op Azië definitief 
was aangetoond. De voorspoe
dige groei kwam echter in gevaar 
door de zware concurrentie tus
sen de Zeeuwse en Amsterdam
se voorcompagnieën. Portugal 
werd op die manier in de kaart 
gespeeld. Het bestuur van de 
Republiek, de Staten-Generaal, 
vond deze ontwikkeling zorgelijk. 
Het waren vooral economische 
motieven, die de raadspensio-
naris van Holland, Johan van 
Oldenbameveldt en stadhouder, 
prins Maurits, ertoe brachten om 
de kooplieden tot samenwerking 
te dwingen. Dit resulteerde op 
20 maart 1602 in de oprichting 
van de Verenigde Oost-Indische 
Compagnie (VOC) [5]. DeVOC 
wordt wel de eerste naamloze 
vennootschap genoemd. Zij 
dankt dit aan het feit dat zij een 
aandelenkapitaal had. Voor die 
tijd was dat zeer modern. 
Het spreekt bijna vanzelf dat 
de handelsschepen ook post 
vervoerden. Het brievenver-
voer per schip bleef in principe 
voorbehouden aan de VOC 
zelf Er ontstond in de eerste 
helft van de zeventiende eeuw 
een merkwaardige praktijk van 
'poststenen' aan Kaap de Goede 
Hoop. Al snel nadat de eerste 
Europeanen, op weg naar Indië, 
hadden aangelegd in de Zuid-
Afrikaanse Tafelbaai, vond op 
deze verversingsplaats een 'stille 
uitwisseling' van brieven plaats. 
De schepelingen - Engelsen, 
Nederlanders, Fransen en Denen 
- legden in de eerste helft van 
de zeventiende eeuw pakketjes 
met brieven onder platte stenen 
en voorzagen deze soms van 
uitvoerige inscripties. Op zo'n 
steen - die op het strand langs 
de Tafelbaai of verder landin
waarts werd neergelegd - werden 
bijvoorbeeld de naam van het 
schip, de gezagvoerder en de 
datum gebeiteld. Het was de 
bedoeling dat een schip dat in 
de tegenovergestelde richting 
voer en Kaap de Goede Hoop 
aandeed de post die onder de 
stenen lag, zou meenemen naar 
de plaats van bestemming. De 
gezagvoerders van Oost-lndië-
vaarders die de Kaap aandeden 
lieten daarom allereerst de 
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omgeving verkennen op de aan
wezigheid van poststenen. Dit 
systeem bood het grote voordeel 
van een relatief snelle overkomst 
van de brieven. Een voorbeeld 
kan dit duidelijk maken. Een 
schip, onderweg van Indië naar 
de Republiek, liet brieven voor 
Batavia in Kaap de Goede Hoop 
achter onder een poststeen. 
Een schip dat bijvoorbeeld een 
maand later op zijn reis naar 
Indië de Kaap aandeed, nam die 
brieven mee en leverde ze een 
maand of drie later in Batavia af 
De tijd tussen het schrijven van 
de brieven en de aflevering be
droeg op deze manier ongeveer 
vier maanden. Had een dergelijk 
'postkantoor' aan de Kaap niet 
bestaan en waren die brieven 
voor Batavia meegenomen naar 
de Republiek om van daaruit 
weer met een volgend schip naar 
Batavia te worden gezonden, 
dan waren er achttien maanden 
verlopen tussen het schrijven en 
de aflevering van de brieven! In 
ZuidAfrika, bij de Kaap, zijn veel 
stenen gevonden met inscriptie 
er ingehakt. Daar stond dan 
bijvoorbeeld op: hieronder Wqgen 
de brieven van kapitein.., met een 
datum. Een van de bekendste 
poststenen dateert uit 1645 van 
net schip Dolphin, dat op St. 

St.Helena 
81' 
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Afoeelding 6  Zegel van 8 p. van St. 
Helena, met een afieelding van de 
zogenoemde 'Dolphin'poststeen. 

Helena aankwam op 21 maart en 
vertrok op 18 mei 1645 [6]
Met de komst van jan van 
Riebeeck werd Kaap de Goede 
Hoop in 1652 officieel Neder
lands grondgebied. Voortaan 
was het niet meer nodig om 
post onder platte stenen neer te 
leggen; de officiële VOCpost kon 
eenvoudigweg worden afgegeven 
op het door de Nederlanders ge
bouwde kasteel De Goede Hoop, 

~ de zetel van de gouverneur. 
= Met de stichting van de Kaapkolo
" nie had het postvervoerssysteem 
=« van de VOC zijn definitieve vorm 
3 gekregen. Alle officiële post werd 
= verzonden met Compagniesche
3 pen, die feitelijk alle vestigingen 
" van de VOC geregeld aandeden. 
 De stad Batavia was het centrum 
"" van deze vestigingen in de Oost 

I # A en de meestal daar verzamelde 
I Oo en gekopieerde 'brieven en 

papieren' werden meegezonden 
met de retourvloten. De postver
zending van de Compagnie was 
daarom rechtstreeks gerelateerd 

aan het enigszins inflexibele 
patroon van het scheepvaartver
keer tussen Nederland en Azië, 
dat bijna volledig was ingesteld 
op het vervoer van Aziatische 
bulkgoederen. Door Kaap de 
Goede Hoopte gebruiken als 
een soort postkantoor werd het 
verlies aan tijd zo veel mogelijk 
beperkt, maar een brief van 
Amsterdam naar Batavia deed er 
gemiddeld toch altijd nog negen 
maanden over eer de bestem
ming was bereikt. In iedere kamer 
van de VOC in de Republiek en in 
de belangrijkste vestigingen in de 
Oost werd een postmeester be
noemd. Zo'n postmeester moest 
de brieven naar grootte in negen 
klassen indelen. Bij ieder formaat 
hoorde een bepaald portbedrag. 
Voor brieven van het kleinste of 
eerste formaat moest de ontvan
ger zes stuivers betalen, voor het 
tweede formaat twaalf stuivers, 
voor het derde formaat één 
gulden en zo liep dit verder op tot 
zeven gulden voor het negende 
formaat. Voor het stempelen van 
de brieven door de postmeesters 
liet de Compagnie sets van vier 
verschillende stempels maken: 
van zes stuivers, één gulden, twee 
gulden en drie gulden. Door het 
combineren van deze stempels of 
door dubbel te stempelen konden 
ook hogere postwaarden samen
gesteld worden. Deze unieke 
stempels treffen we op de post uit 
die tijd aan. Afbeelding [7] betreft 
een VOCbrief van het tweede for
maat uit 1789 vervoerd door het 
door de VOC gecharterde schip 
Jacob en Albertus dejonge. 
In 1795 werd de VOC genatio
naliseerd; in 1799 verliep haar 
laatste octrooi en vervielen haar 
bezittingen aan de overheid. De 
VOCstempels bleven na het 
einde van de VOC ook nog in 
gebruik gedurende de Bataafse 
Republiek van 1799 tot 1808. 

De zeepost tot 1864 
Onder de verzending per 
zeepost van een brief tussen Ne
derland en Indië of omgekeerd 
verstaan we het vervoer geheel 
over zee van haven tot haven, 
behoudens dan een eventueel 
vervoer over land in het land 
van verzending of dat van de 
bestemming zelf In i8io werd 
het brievenvervoer per scheeps
gelegenheid in Nederland voor 
net eerst gereglementeerd. De 
brieven, die in gesloten brieven
malen met particuliere handels
schepen naarde koloniën en 
de overzeese gebieden werden 
vervoerd, kregen de naam 'zee
brieven'. Het zeeport bedroeg 2 
stuiver, waarvan 1 stuiver voor 
de kapitein bestemd was. De 
geadresseerde betaalde het 
interne port volgens het tarief 
van de aanleghaven, vermeer
derd met 2 stuiver. Op 5 februari 
i8i6 werd een aangepast tarief 
gepubliceerd. Het zeerecht werd 
verhoogd tot 8 stuiver, waarvan 
2  ongeacht het gewicht  aan de 
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Ajheeldmg 7  Bnefvan igjuli 17S9, door het (door de VOC gecharterde) schip 'Jacob en 
Albertus de Jonge' vervoerd van Kaap de Coede Hoop naar Amsterdam. De brief, die 
werd afgeleverd bij de geadresseerde op 25 december 17S9 (zo blijld uit de achterzijde), 
was van het tweede formaat; de port bedroeg derhalve twaalf stuivers (afgestempeld 
met twee 6stuiversstempels). 

j$a^< a^Hét. 

Afieelding 8  Zeebrief op 26 mei 1820 ongefrankeerd uit 'sCravenhage verzonden 
naar Batavia. 
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Afieelding g ■ Bnefomslag Zeebrief per stoomschip Mercator; aankomst Hellevoetsluis 
15 september 184$, geschreven port 60 cent. 

kapitein ten goede kwamen. Het 
zeeport moest steeds verhoogd 
worden met het interne port 
vanaf de aanleghaven tot aan 
het grenskantoor. De gewichts
progressie tot T lood was van 
de enkele brief (15 wigtjes; een 
wigtje was 15 gram). Het woord 
Zeebrief moest op de achterzijde 
van de brief geschreven worden. 
Al op 19 iuni i8i6 werd de rege
ling van begin dat jaar al weer 
gewijzigd. Een vast port van 12 
stuiver werd ingevoerd, dat zo
wel het zeerecht als het interne 
port, geldig voor het gehele land, 
inhield. De kapitein werd nu 

met 3 stuiver per brief beloond, 
ongeacht het gewicht. 
De handgeschreven melding 
Zeebrief werd later vervangen 
door stempels van de aanleg
haven. Afbeelding [8] toont een 
zeebrief van 'sGravenhage (26 
mei 1820) naar Batavia met 
het ovale rode stempel Zeebrief 
Ongefrankeerd. 
Vanaf 27 februari 1833 kwam er 
een nieuw zeebrief stempel met 
dagtekening en met naam van de 
aanleghaven. Pen januari 1844 
werd de gedwongen frankering 
afgeschaft en ging het tarief om
laag naar 60 cent. Afbeelding [9] 
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Afoeelding lo - Briefkaart van Soerabaya via het wisselkantoor Weltevreden (11 augustus 
i8go) met zwart zeepost-routestempel 'Ned. Indië/ Stoomschepen/ Rechtstreeks' 
(tarief s cent morzeepost met ingang van i^ maart 1882). 

laat zo'n frankering zien; het 
betreft een briefomslag van een 
zeebrief uit Nederlands-I ndië, 
vervoerd per stoomschip Merca
tor met een rood ovaal stempel, 
aankomst Hellevoetsluis 15 sep
tember 1845, iT ŝt sen geschre
ven portbedrag van 60 cent 
Op 31 juli 1876 werden nieuw/e 
stempels ingevoerd, die m 
tegenstelling tot de vorige 
stempels, werden ingeslagen 
bij het vertrek. Dit betrof in het 
bijzonder Ned.-iridië - Stoom
schepen - Rechtstreeks stempels, 
die door de wisselkantoren 
werden geplaatst op correspon
dentie die per scheepsgelegen-
heid werd verzonden met de 
Maatschappij Nederland en 
later met anclere Nederlandse 
rederijen die op Nederlands-ln-
dië voeren [loj. 

De Egyptische overiandroute 
via Suez vanaf 1837 
De landmail heeft in het Verre 
Oosten een zeer belangrijke 
rol gespeeld in de verbinding 
met het moederland en de rest 
van Europa. Deze verbinding 
steunde geheel op de Engelse 
Overiandmail [n]. De Britse post 
naar de koloniën was door de 
lange route via de Kaap lang 
onderweg. Door de komst van 
het stoomschip was een snellere 
postverbinding met India in prin
cipe mogelijk. De Brit Thomas 

Fletcher Waghorn was ervan 
overtuigd dat een 'overland-
route' - deels over het vasteland 
en deels per zeeweg - de reistijd 
van correspondentie aanzienlijk 
zou bekorten. Er werden diverse 
routes uitgeprobeerd. Voor de 
doortocht over het vasteland 
kozen de Engelsen de route op 
Marseille, zeker toen de Fransen 
beloofden om Calais en Marseille 
over het gehele traject per spoor 
met elkaar te verbinden. De over
steek ging per stoombootdienst 
naar Alexandrië [12]. Van hieruit 
gingen post en personen met 
ezels naar het Mahmoudian-ka-
naal; per zeilbark voer men over 
het kanaal naar Atfen aan de Nijl, 
een afstand van 48 mijl. Vervol
gens was er een transfer naar 
de Nijl, waarop per stoomboot 
naar Caïro werd gevaren, een 
afstand van 120 mijl. Van Caïro 
ging de tocht per kameel door de 
woestijn naar Suez (ca. 80 mijl); 
later werd deze tocht uitgevoerd 
door paard-en-wagens. De hier 
geschetste verbinding vergde 
aanvankelijk tweeëneenhalve 
dag. In 1859 kwam de spoorweg
verbinding Alexandrie-Suez en 
dat zorgde voor een aanmerke
lijke versnelling. Per boot werden 
post en passagiers verder 
getransporteerd naar Moka 
(later Aden) en aansluitend naar 
Bombay. 
De Peninsular el Oriental Naviga-
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Afbeelding 12 - Franse vouwbriefvan Alexan
drië (6 september 1S56) naar Marseille (n 
september 1S56, zie inzet); in kastje (rood) 
de tekst 'Paquebots de la Méditerannée'; 
geschreven port ̂ o. 

tion Company (P&.0 [13]), die 
eerst gebruik maakte van de 
diensten van Waghorn, nam in 
1843 de Egyptische overland-rou
te voor zijn rekening. De maat
schappij verzorgde ook het post
vervoer tot Alexandrië en breidde 
zijn stoomvaartdienst in 1845 uit 
tot Hongkong (Singapore). Door 
een postverdrag met Engeland 
was het vervoer van Nederland 
tot Singapore geregeld, maar 
het laatste traject tot Batavia was 
nog onzeker en afhankelijk van 
toevallige scheepsgelegenheden. 
Later vertrok een marinevaartuig 
maandelijks uit Batavia naar 
Singapore voor de post. 
De post die geheel per schip 
werd vervoerd en in een Ne
derlandse haven gelost, werd 
'zeepost' genoemd. Een andere 
mogelijkheid was om per 'land

mail' te versturen; de post werd 
dan in een Zuid-Europese haven 
aan land gebracht en vandaar 
- doorgaans per trein - verder 
vervoerd. Brieven die men 
volgens deze snellere, maar ook 
aanzienlijke duurdere route (het 
port bedroeg f2.- tegen f 0.60 
voor een zeebrief) wilde verzen
den moest van een aantekening 
worden voorzien: Landmailroute 
via Marseille o^ Landmailroute 
via Southampton. De route over 
Southampton was vooral be
doeld voor brieven met bestem
ming Engeland en de Verenigde 
Staten. In 1851 werd nog een 
derde mogelijkheid geopend: 
Landmailroute over Triest. De 
routestempels waren tot ca. 1855 
in gebruik. Afbeelding [14] toont 
een ongefrankeerde briefomslag 
zonder routestempel uit 1867, 

Bock of 
Royal Mail 

Stamps 

Afbeelding 73 - Engels postzegelboekje uit ig8y met een beschrijving van de geschiedenis 
van de honderdvijfiigjange Paip. 

V . 
Aßeetding 11- Engelse vouwbrief (Overlandmail via 
Marseille) van Londen (24juli 1S51), geschreven port 
Kh.8d, naar Alexandnë (5 augustus 1851, zie inzet). 

Afbeelding 14 - Ongefrankeerde briefomslag per landmail van Chenbon (ten oosten 
van Batavia, 22 november i86y) naar Amsterdam (4januan i868), geschreven port yo 
cent; de bnefmoet per gesloten maal over Marseille verzonden zijn (het tari^hiervoor 
was yo cent, Koninklijk Besluit van y april ^S66). 
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verzonden per landmail over 
Marseille. 

Post via het Suezkanaal 
Ferdinand de Lesseps [15] ver
wierf door de stichting van de 
Compagnie Universelle du Canal 
Maritime de Suez op 5 januari 
1856 het recht op de aanleg van 
het Suezkanaal en de exploitatie 
ervan gedurende een periode 
van 99 jaar. 

|:B)0.5D|^!^gF:^gpirB;D.50|i 
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Afbeelding 15  Het portret van Ferdinand 
de Lesseps siert deze zegel van 0.50 fa. van 
Panama uit 7939. 

De maatschappij, die al vele 
privileges had kunnen venA/er
ven, matigde zich ook het recht 
aan postzegels uit te geven, die 
op haar grondgebied konden 
worden gebruikt. In Parijs 
werden daartoe stempels besteld 
en op 1 juli 1868 verscheen een 
serie van vier zegels: 1 centime 
zwart, 5 centime bleekgroen, 20 
centime blauw en 40 centime 
rood [n61. Met de uitgifte van de 
zegels, die in boekdruk werden 
vervaardigd, werd de Egypti
sche regering nogal overvallen. 

Afbeelding 16  Postzegel van 1 cent van 
de 'Compagnie Universelle du Canal 
Maritime de Suez' (i868). 

Toen het tot haar doordrong 
dat zulke zegels verkrijgbaar 
waren en oo i postaal werden 
gebruikt  met veronachtzaming 
van de Egyptische postzegels 
 maakte zij hieraan een einde. 
De regering beriep zich er op dat 
het recht om postzegels uit te 
geven slechts toekwam aan een 
soevereine staat. Het gevolg was 
dat de zegels maar vier weken in 
gebruik waren. De korte periode 
van verkrijgbaarheid en hun 
geringe oplage zorgen er uiter
aard voor dat de zegels nogal 
waardevol zijn. In de loop van de 
tijd zijn dan ook tal van vervalsin
gen in omloop gebracht. In The 
Private Sliip Letter Stamps of the 
World (Jean Boulad d'Humières, 
S. Ringström en H.E. Tester, 
deel 3, The Suez Canal Company) 
wordt een goed inzicht verstrekt 
in de zegels en hun vervalsingen. 
Het Suezkanaal is een 163 
kilometer lang kanaal dat de 
landengte van Suez in Egypte 
doorsnijdt; het verbindt Port Said 
aan de Middellandse Zee met 

 ' I I  A t^_ ^4^. 
Afieelding 17  Boven: ongefrankeerde briefomslag van Banda (10 juni 1S75J naar 
Utrecht (y augustus 1875J en doorgezonden naar Amsterdam (8 augustus 1875J; 
routestempel in kastje 'Ned.lndië/via Marseille/Fransche Pakketb.'; geschreven 'per 
landmail' en port 80 cent. Per i januari i8yo gold voor ongefrankeerde brieven over 
Marseille een tarief van 80 cent per i^ gram (Koninklijk Besluit van 22 oktober i86g). 
Onder, ongefrankeerde briefomslag van Batavia (8juli 1876J naar Utrecht, doorgezon
den naar Amsterdam, geschreven 'per landmail'; routestempel in kastje 'Ned. Indië/via 
Brindisi/BritPakketb.', geschreven 'per landmail' en port loo cent. Per 11 februari ^8y6 
gold voor ongefrankeerde brieven een tarief van i gulden per 15 gram (Koninklijk Besluit 
van 24Januari i8y6). 

Suez aan de Rode Zee. Het ka
naal, dat de westelijke grens van 
het Sinaïschiereiland markeert, 
heeft geen sluizen omdat de 
beide genoemde zeeën hetzelfde 
peil hebben. 
Met de opening van het Suezka
naal op 17 november 1869 verviel 
de zeeweg om Kaap de Goede 
Hoop en l<wam er uiteindelijk 
ook een eind aan het postvervoer 
over land tussen Suez en Alexan
dria. In eerste instantie betrof 
dat slechts een deel van het 
mailvervoer, omdat het tempo 
van de doorvaart vertraagd werd 
door dieptebeperkingen en het 
gebrek aan verlichting, waardoor 
er geen nachtverkeer mogelijk 
was. De Franse en Nederlandse 
postschepen mochten dan 
vanaf 1870 door het Suezkanaal 
varen, de Engelse deden dat niet. 
Voor Engelse mail werd gebruik 
gemaakt van de snelle spoor
wegverbinding AlexandriëSuez; 
dat gebeurde tot in i888, toen de 
problemen op het Suezkanaal 
verholpen waren. Het brieven
vervoer per schip nam in deze 
tijd verder toe en ook Nederland 
nam stoomschepen in de vaart 
op de route naar het Oosten. 
Het aantal verzendingsmogelijk
heden groeide gestaag, waar
door er na een lange onderbre
king vanaf eind 1871 opnieuw 
routestempels verschenen op 
de correspondentie tussen 
Nederland en NederlandsIndië. 
De term landmail bleef echter 
bestaan en had nu betrekking 
op post die in Marseille, Genua, 
Brindisi en andere plaatsen 

werd gelost en vandaar naar 
Nederland gestuurd. Er werd 
nu ook bepaald dat de kanto

ren van uitwisseling bij vertrek 
routestempels zouden plaatsen. 
De vorm van de stempels week 
per wisselkantoor soms iets 
af Afbeelding [17] toont een 
ongefrankeerde briefomslag 
uit Banda van 10 juni 1875 via 
Marseille per Franse pakketboot 
en een ongefrankeerde briefom
slag uit Batavia van 8 juli 1876 
naar Amsterdam/Utrecht via 
Brindisi per Britse pakketboot. 
Het nieuwe stempeltype van 
het wisselkantoor Batavia was 
slechts in gebruik van september 
1874 tot en met juli 1876. 
Vanaf 1 oktober 1876 werden 
nieuwe routestempels in gebruik 
genomen. De afbeeldingen [i8] 
en [19] geven voorbeelden van 
respectievelijk een Nederlands
Indisch en een Nederlands 
stempel uit die periode. Met het 
vervallen van de landmailroute
stempels op 13 mei 1895, verviel 
ook voor de meeste kantoren het 
zeepoststempel, maar dat bleef 
nog wel in gebruik voor post 
voor Nederland op de Indische 
kantoren Weltevreden, Padang 
en Kotaradja. 

Scheepspost via het Suezkanaal 
leder jaar maken zo'n vijftien
duizend schepen  waaronder 
ook veel passagiersschepen 
 de elf tot zestien uur durende 
tocht door het Suezkanaal. De 
bemanning en passagiers willen 
uiteraard post naar het 'thuis
front' sturen. Wie van boord 
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Afbeelding ^8  Briefkaart van Bandaeiland f27 november i8g2) via Soerabaya (14 
december 1S92J en wisselkantoor Weltevreden (17 december 1892J naar Rotterdam (i8 
januari 1S93J, met zwart landmailroutestempel 'Ned. Ind. via Marseille' (frankering 7.5 
cent, tarief mailposl vanaf i april 187g). 
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Afieelding 19 - Briefkaart van 's-Cravenhage (2$ december 1893J riaar Soerabaya (28 
Januari 1894J met zwart landmail-routestempel 'Ned. Indié over Genua' (frankermg 5 
cent, tariefvanaf-ijuli 1875). 
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Afl>eelding 20  Eg/pte, Port Said 28 op brief met censuur^mpels en strook naar 
Utrecht (Sjanuari igi6) van tweede officier aan boord van het SS 'Pnnses Juliana' 
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Afbeelding 21  Egfptische briefkaart van een Nederlander vanuit Port Said (21 april 
igo2) naar Weltevreden (13 mei 1902) via Singapore (g mei igo2). 

kan, kan een brief afgeven op het 
postkantoor [20] of koopt een 
(prent)briefkaart [21]. Ook aan 
boord van schepen is het mo
gelijk post te versturen. De post 
wordt verzameld en voorzien van 
een scheepsstempel. De hoogst 
aanwezige officier fungeert dan 
als een soort postbeambte van 
een 'hulppostkantoor'. De grote 
scheepvaartmaatschappijen heb
ben aan boord hun eigen post
agentschappen. De stempels 
hiervan zijn gelijk aan de norma
le postale stempels. Aanvankelijk 
werd in deze stempels alleen de 
route vermeld, zoals Postagent 
AmsterdamBatafia [22], later 
werd de naam van het schip in 
het stempel opgenomen {post
agent a/b msxxx). Als onderweg 
een haven wordt aangedaan, 
gaat de post van boord en wordt 
ze vanuit dat land verzonden 

naar de plaats van bestemming. 
Normaal gesproken is dan alleen 
aan het stempel te zien dat dit 
poststuk niet gewoon ergens in 
een brievenbus is gestopt. Ook 
kleine schepen varen onder de 
vlag van een bepaald land, maar 
die zijn niet groot genoeg om 
er een eigen postagentschap 
op na te houden. Toch zijn 
ook deze schepen een stukje 
grondgebied van het land waarin 
ze geregistreerd staan. Dat 
betekent onder andere dat als 
iemand vanaf zo'n schip post wil 
versturen, hij gewoon de zegels 
van dat land mag gebruiken. In 
de eerste de beste haven die het 
schip op zijn reis aandoet wordt 
de post aan land gebracht, om 
verder verzonden te worden. Er 
doet zich dan wel een probleem 
voor: de gebruikte postzegels 
zijn in het buitenland met geldig. 

C'aitc I'oitiüo 
Union Postale U 

Afbeelding 22  Adreszijde van een prentbriefkaart van 27 maart 7975 met het stempel 
'Postagentschap AmsterdamBatavia'. 

Op grond van een overeenkomst 
van de Wereldpostunie (UPU) 
worden zulke brieven en kaarten 
toch gewoon behandeld en 
verder verzonden. De stukken 
moeten dan wel zijn voorzien 
van een apart stempel Paquebot. 
Soms wordt er ook ontwaard 
met een normaal plaatsnaam
stempel van het desbetreffende 
land, met daarnaast een speciaal 
stempel Paquebot [23] of de tekst 
Paquebot/Posted at sea. Wil men 
post aangetekend versturen, dan 
zal men wel naar het postkan
toor moeten; [24] toont een 
poststuk dat op 21 juli 1926 werd 
verstuurd uit Port Said, gelegen 
aan het Suezkanaal. De aangete
kende enveloppe is gefrankeerd 
met een Nederlandse zegel van 
15 cent (NVPHnummer 185), 
het tarief dat toen gold voor 
verzending naar het buitenland 
en is vanwege het aantekenrecht 
voorzien van een interessante 
bijfrankering met twee zegels 
van (Frans) Port Said. Frankrijk 
had tussen 1867 en 1931 een 
consulair postkantoor in Port 
Said. 

Brievenvervoer per schip vindt 
tegenwoordig nog maar heel 
weinig plaats. Vanaf het midden 
van de negentiende eeuw kon 
men communiceren met de 
telegraaf en vanaf het begin van 

de twintigste eeuw nam het 
vliegtuig net posttransport over. 
Tegenwoordig staat de telefoon 
als communicatiemiddel niet 
meer op de eerste plaats en is 
het internet niet meer weg te 
denken. 

Bronnen: 
Spiegel Historiael: De VOC en de 
Portugezen in Azië; 2000. 
Maandblad Filatelie: diverse bij
dragen uit de jaargang 2002, in 
verband met het jubileum '400 
jaar VOC'. 
Mr. WS. WolfFde Beer: De post
stempels in gebruik in Nederlands 
Oostlndië van T/SQ tot 1864; 
uitgeverij Zonnebloem, 1971 
Claude J.P. Delbeke: De Neder
landse Scheepspost; deel I. Neder
land/Oostlndië i6ooiQoo; 1998 
Cees Janssen: Handboek Neder
landse Poststempels (cdrom); 
uitg. René Hillesum Filatelie 
i.s.m. de NVPV en het maand
blad Filatelie; 2004. 
Diverse websites op het internet. 

Verantwoording: 
Afbeelding 7 van dit artikel is 
afkomstig uit de collectieKees 
Adema; de afbeeldingen 8 en 17 
zijn afkomstig van de veilingen 
Sheraton & Peel; de overige 
afbeeldingen komen uit eigen 
verzameling. 

as.a 
Afbeelding 2^  Engelse envelop naar San Francisco (Verenigde Staten) met de stempels 
'Paquebot' en 'Port Taufid nOCig;}6'. 
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Afbeelding 24  Aangetekende brief van Port Said {21 juli 1926) naar Den Haag gefran
keerd met een Nederlandse zegel van 75 cent en bijgefrankeerd met zegels van (Frans) 
Port Said 



DE TANDJES VAN DE MACHT BUTEN 
OOK IN HET THEMA VERVOER 

Transport^ en 'Politiek' laten zich uitstekend combineren 
DOOR JAN H E U S , A M S T E R D A M 

Ook in het themanummer 'Vervoer' gaat Jan Heijs in op 

zijn favoriete onderwerp: pohtieke propagando. In zijn 

vijfde artikel in de reeks De tandjes van de mof/jf...zouden 

het wel eens haaientonden kunnen zijn die het bijtwerk 

verrichten. In ieder geval is duidelijk dat de vraag: zijn het 

thema vervoer en politieke propaganda in hun samenhang 

te benaderen? met 'ja' kan worden beantwoord... 

Persoonlijk vervoer 
De Japanse fascistische keizer 
Hirohito wordt op ajbeelding i 
per militaire plunjezak, op de rug 
van een soldaat, afgevoerd. Het 
is 1944 en de afbeelding staat op 
een zogenoemde V-mail: Ame
rikaanse veldpost uit de Tweede 
Wereldoorlog waarvan de origi
nele formulieren om ruimte te 
besparen werden gefotografeerd 
en vervolgens vastgelegd op film 
werden verzonden. Bij aankomst 
werden de negatieven weer 
geprint en aan de geadresseerde 
verzonden. 
Een politiek probleem kan ook 
- symbolisch - op je rug vervoerd 
worden. Weer de Verenigde 
Staten, maar nu enkele oorlogen 
eerder: T86 I . Tijdens de Burger
oorlog maakten zowel de noor
delijken (met als politieke doelen 
oncier andere de afschaffing van 
de slavernij en vergaande indu
strialisatie) als de zuidelijken (die 
de slavernij in verband met hun 
katoenplantages wilden handha
ven) zogenoemde patriotic covers. 
De afbeeldingen van deze cou-
verts werden door de posterijen 

IH 
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eerst gecensureerd en pas dan 
werden de brieven verzonden. In 
het geval van afbeelding 2 gaai het 
om een niet-verzonden patriotic 
cover uit die tijd. Ook al werd de 
envelop dan niet verzonden, het 
is wel een mooi voorbeeld van 

de mogelijkheid om het thema 
'vervoer' uit geheel andere hoek 
te benaderen. Op de brief zien we 
de zuidelijke president Jeff Davis, 
die een baal katoen draagt met 
daaronder de tekst 'Och neden, 
och heden, dit is een veel zwaar

dere last dan ik voorzien had.' 
Het gaat dus om een patriotic 
coverwan de noordelijken. 

Vervoer per dier 
Een poststuk dat een veelvoud 
aan thematische mogelijkheden 
te bieden heeft is de als aftieel-
ding^ getoonde Engelse 
Mulready-envelop. Het couvert 
straalt met zijn afbeeldingen 
symbolisch uit hoe de wereld
macht van Croot-Brittannië zich 
tot in alle hoeken van de wereld 
uitstrekt, leder onderdeel van de 
illustratie kan uitgebreid worden 
toegelicht en staat voor een 
politiek propagandistisch item. 
Geen wonder dat daarover al een 
compleet boek is geschreven. 
In dit artikel beperk ik me echter 
tot de olifant linksboven in de 
hoek. Deze viervoeter vervoert 
bomen en symboliseert daarmee 
de macht van de Engelsen over 
het Aziatische deel van hun 
wereldrijk. 
Het thema 'vrijheid' wordt op 
afbeelding 4 'vervoerd' door een 
vredesduif die is opgenomen in 
een machinestempel van 8 juni 
1989. Het stempel symboliseert 
de eerste vrije verkiezingen in 
Tsjechoslowakije op treffende 
wijze: de duif vliegt uit een kooi 
weg. De beide takjes staan voor 
Tsjechië en Slowakije, de twee 
delen waarin Tsjechoslowakije en
kele jaren later werd opgesplitst. 
Aan het begin van de jaren 
zeventig werd India, Engelands 
onafhankelijke ex-kolonie, door 
onderlinge strijd opgesplitst, 
met als resultaat de staten 
India, West- en Oost-Pakistan. 
Oost-Pakistan noemt zichzelf 
Bangia Desh. India weigerde ten 
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HAIL CARRIED BY MUKTI FOUZE 

Afieelding s 

tijde van een overgangsperiode, 
in 1971, het nieuwe land en zijn 
zegels te erkennen. Op afreel
ding^zien we een brief van 12 
augustus 1971, gefrankeerd 
metopdrukzegels van Bangia 
Desh; de envelop is voorzien 
van een nevenstempel dat er bij 
de Indiase post voor pleit om 
'in naam van de menselijkheid 
brieven met zegels van Bangia 
Desh te accepteren'. De briefis 
vervoerd door de Mukti Fouze; 
een speciale militaire eenheid die 
met steun van het Indiase leger 
vooreen onafhankelijk Bangia 
Desh vocht. 

Wegvervoer 
Een bijzondere combinatie 
van vervoer vinden we in de 
Sovjetunie, in de jaren dertig van 
de vorige eeuw. Landeigenaren 
waren feodale uitbuiters, die 
niet pasten in de socialistische 
planning van de landbouw; ze 
werden Koelakken genoemd. 
In deze periode werden veel 
postwaardestukken uitgegeven 
met socialistische propaganda. 
Op afieelding 6 zien we een 
postwaardestuk dat op 8 no
vember! 931 werd verzonden, 
met een Koelak die hollend 
van zijn grondgebied wordt 
verjaagd door een tractor die 
hem opdrijft. De bijbehorende 
tekst luidt: 'Via een succesvolle 
doorvoering van de lenteinzaai
campagne naar een massale 

collectivisatie en de volledige 
liquidatie van het koelakkendom 
als klasse.' Een stuk dat dus ook 
prachtig in een collectie op het 
thema landbouw past! 
Het wiel is zo'n beetje het 
universele symbool voor vervoer. 
Geen wonder, dat de CEPT in 
i960 het wiel als symbool voor de 
samenwerkende postorganisaties 
in Europa koos: de negentien 
spaken symboliseren de sterke 
en soepel lopende samenwerking 
tussen de negentien leden. Wat 
vervelend dus, dat het wiel op de 
Portugese Europazegels van i960 
maarliefst tweeëntwintig spaken 
telt {afbeelding j)  en vooral 
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contraproductief om bij zo'n 
mooi samenwerkingssymbool zo 
overduidelijk uit de pas te lopen. 
Ook de vrije verkiezingen in 
Duitsland blijken symbolisch 
te kunnen worden vervoerd: in 
de vorm van vrachtauto's die, 
beladen met ingevulde stem
biljetten, uit het gehele land 
naar de toenmalige hoofdstad 
Bonn rijden (afbeelding S). Op 
dit vlagstempel van 2 septem
ber! 953 staat: 'Uw stem is een 
waardevolle bijdrage aan de 
staat' [Deine Stimme steuert den 
Staat). Vervoer van democratie, 
maar in een andere vorm dan 
het eerder gegeven voorbeeld uit 
TsjechoslowaKije. 

Onderde automerken symboli
seert de Trabant de voormalige 
Duitse Democratische Repu
bliek. Dus toen de muur viel, kon 
een rij Trabantjes die gebeurte
nis  en het einde van de DDR 
 uitstekend verbeelden. Op een 
postwaardestuk van 10 novem
ber 1989 lezen we de tekst 'de 
muur is open!' {afieelding 9). 
Er kan vrijwel niet snel over de 
weg worden vervoerd als er geen 
bruggen zijn. Het vernietigen van 
bruggen is dan ook bijzonder 
effectief om vervoer te bemoei
lijken ofte blokkeren. De NATO 
wilde de Serviërs in Joegoslavië 
dwingen hun etnisch geweld 
het vermoorden of verdrijven van 
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de etnisch-Albanezen uit Kosovo 
te staken. Om geen grondoorlog 
te hoeven voeren, maar het land 
wel op gevoelige plekken te kun
nen treffen, werden veel bruggen 
gebombardeerd. Servië gaf 
daarop weer gelegenheidsstem-
pels uit met afbeeldingen van de 
vernielde bruggen. Hierbij zo'n 
stempel (afbeelding 10) op een 
brief van 1 juni 1999 naar Banja 
Luka, met de vernielde brug van 
Novi Sad en een schietschijf als 
protest tegen de NAVO-bombar
dementen. 

Per spoor 
De al eerder vermelde Ameri
kaanse patriotic covers waren er 
ook tijdens de Tweede Wereld
oorlog. Hoewel de afbeeldingen 
op deze covers niet postaal zijn, 
worden ze veel verzameld. In het 
kader van een veldpostcollectie 
zijn ze uiteraard wel als postaal 
materiaal te beschouwen. De 
envelop die we als apeelding 
n laten zien, met de Verenigde 
Naties als de trein die Hitler, 
Mussolini en Hirohito verjaagt 
onder het motto 'Maak de 
sporen schoon' (clear the tracks), 
zou dus eigenlijk een veldpost-
brief moeten zijn om 'm in een 
tentoonstellingcollectie op te 
kunnen nemen. Maar persoon
lijk vind ik de envelop leuk ge
noeg om 'm in mijn verzameling 
op te nemen - weer een mooi 

voorbeeld van hoe het thema 
vervoer als politiek symbool kan 
worden gebruikt. 

Luchtvervoer 
Als de begrippen 'luchtvervoer' 
en 'politiek' ter sprake komen, 
is de Berlijnse luchtbrug wel het 
meest voor de hand liggende on
derwerp. De Russen en andere 
geallieerden waren het eind jaren 
veertig van de vorige eeuw niet 
eens over de status van Berlijn. 
Toen de westelijke geallieer
den geldhervormingen in hun 
sectoren doorvoerden, ontstond 
er discussie over de status van 
de drie westelijke sectoren (later 
gemeenschappelijk West-Ber-
lijn geheten), die midden in de 
Sovietzone lagen. De Sovjets 
probeerden de ruzie te beslech
ten door de toevoer over land 
naar West-Berlijn te blokkeren, 
maar de westelijke geallieerden 
losten dat op door eind juni 1948 
een luchtbrug in te stellen die 
tot 12 mei 1949 functioneerde. 
Een brief van 30 september 
1959 (afiieelding 12) herdenkt de 
bewuste luchtbrug tien jaar later, 
maar omdat de brief naar de 
DDR werd verzonden, stempel
den de Oost-Duitse posterijen 
er uit protest de tekst 'Voor een 
gedemilitariseerde vrije stad 
West-Berlin' onder. Luchtvervoer 
als middel om een politiek con
flict te beslechten, dus. 

De meest bijzondere manier 
van luchtvervoer lijkt me het vlie
gende tapijt. Opeen Israëlische 
zegel ter gelegenheid van het We-
reldvluchtelingenjaan959 zien 
we zo'n tapijt (afieelding 13). De 

Roemenen accepteerden dit niet 
en stuurden brieven die met deze 
zegel gefrankeerd waren terug. 
Ze zagen het als een aanval op 
de socialistische landen: politiek 
onaanvaardbaar, vluchtelingen 
op zo'n vliegend tapijt. 
In een eerder artikel heb ik de 
Duitse zegel van afoeeldirtg 
14 ook al laten zien. Voor de 
volledigheid beeld ik hem toch 
af. Het afgebeelde vliegtuig, 
met het nummer D-2201, werd 

door Adolf Hitler voor de oorlog 
gebruikt voor het maken van een 
verkiezingstournee. De Sovjets 
stuurden post met deze zegel 
retour, wegens heimelijke propa
ganda voor Hitler. Haclden ze dat 

niet gedaan, dan was het waar
schijnlijk niemand opgevallen. 
Nu even iets anders dan Tweede 
Wereldoorlog en koude oorlog. 
Toen de Denen een vlucht naar 
Irak maakten, gingen er speciaal 
voor verzamelaars ook eerste-
vluchtenveloppen mee. Gewoon
lijk komen zulke enveloppen 
binnen enkele dagen retour, 
afgestempeld in hun plaats van 
bestemming. Zo niet de envelop 
die ik als afbeelding ^s laat zien -
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die werd namelijk vastgehouden 
door de Iraakse autoriteiten om
dat men de afbeelding van een 
Arabier op een aap vond lijken. 
Pas na lange onderhandelingen 
werden de enveloppen, nadat de 
kwetsende afbeeldingen op last 
van het Irakese postministerie 
eerst waren zwart gemaakt, weer 
geretourneerd. 
In 1988 werd, per ongeluk, een 
Iraans vliegtuig uit de lucht ge
haald door de Amerikanen. Iran 
gaf ter herdenking daarvan en 
als protest daartegen in 1988 een 
zegel uit {apeeldingiG). 
De Zeppelin biedt een bijzon
dere vorm van vervoer door 

Afieelding TS 

de lucht, die ook voor politieke 
propaganda werd ingezet. Toen 
in de jaren dertig de Beëindiging 
van de Duitse herstelbetalingen 
een feit was en het beheer van 
het Roergebied weer aan de 
Duitsers was overgedragen, 
werd deze 'bevrijding' gevierd 
met een Zeppelinvlucht op 6 
juli 1930. De afgebeelde kaart 
{afieelding 17) werd ermee ver
voerd; het speciale, met rode inkt 
geplaatste stempel op de kaart 
luidt: 'Met luchtschip Graf Zep
pelin naar het bevrijde Rijnland 
vervoerd'. 

Vervoer over water 
Marineschepen dienen niet 
alleen voor het vervoer van man-
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schappen; ze zijn ook bedoeld 
om er te mee te vechten en het 
vervoer over zee te controleren 
of zelfs te blokkeren. Op de 
gebruikte veldpostkaart van 16 
december!940 [afbeeldimi8) 
zien we Winston Churchill, toen 
ministervan Marine, afgebeeld 
met een gebroken marineschip 
op zijn hoofd, met daarbij de 
tekst 'Geen Pfennig waard'. 
Engeland voerde tot aan het 
begin van de Tweede Wereldoor
log een verzoeningspolitiek ten 
opzichte van Hitler-Duitsland. 
Maar Hitler spotte daar mee. 
In 1939 en 1940 werden aan 
Duitse soldaten gratis spotprent-
kaarten verstrekt die, als ze als 
veldpostkaart zijn gebruikt, vrij 
zeldzaam zijn. De kaart met 
Churchill is veel zeldzamer dan 
die met de toenmalige En
gelse premier Chamberlain. De 
kaarten werden ook aan burgers 
verkocht, ten bate van Duitse 
(oorlogs)liefdadige instellingen. 
Ze komen gebruikt wel voor 
maar dan gefrankeerd met een 
zegel. Alleen bij de veldpostkaart 
IS dus sprake van volledig pos
taal gebruik. De Engelse marine 
en zijn minister werden door 
Hitler niet hoog aangeslagen. We 
weten nu echter dat dit op den 
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langen duur voor Hitler verkeerd 
uitpakte en goed voor Churchill. 
We hebben hiermee dus een 
poststuk dat het thema 'vervoer' 
meer diepgang geeft dan een 
gewone brief van de marine. 
De DDR zette op een postwaar-
destuk uit 1950 [ajheeld'mg icj) 

naar West-Berlijn werd ver
stuurd, konden de posterijen al
daar er de volgende tekst onder 
stempelen: '...maar niet onder 
communistische dictatuur!' 
Dat de Oost-Duitsers de Duitse 
eenheid trachtten te symbolise
ren door te verwijzen naar de ha-
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de haven van Hamburg neer als 
een symbool van de eenheid van 
Duitsland: 'Hamburg, poort van 
één verenigd en democratisch 
Duitsland.' Omdat de briefkaart 
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ven van Hamburg had een heel 
praktische, vervoerstechnische 
achtergrond. Veel steden in de 
DDR (onder andere Magdeburg, 
Wittenberg en Dresden) waren 
voor schepen vanaf zee alleen 
over de rivier de Elbe bereikbaar, 
via Hamburg in West-Duitsland. 
Waarmee duidelijk is dat het the
ma vervoer in dit - op het oog 
puur politiek-symbolische geval 
- een belangrijke rol speelde. 
In het kader van dit artikel zou 
ik ook een alinea kunnen wijden 
aan politiek gekrakeel met 
betrekking tot het Suezkanaal. 
Maar omdat er elders in dit 
nummer ook al over het kanaal 
wordt geschreven, zie ik daar 
hier vanaf. 
Gelukkig tonen de voorbeelden 
die hier wel zijn opgevoerd 
voldoende aan dat net thema 
vervoer ook prima vanuit de 
invalshoek 'politiek' te benade
ren valt. 



BRITANNIA: EEN VORSTELIJK 
DRIJVEND PALEIS 

Ook gewone stervelingen mogen nu aan boord 
DOOR JEFFREY G R O E N E V E L D , P U R M E R E N D 

Het was een bijzonder ongewoon gezicht, want nog nooit 

hadden de Britten hun koningin in het openbaar zien 

huilen  maar het onvoorstelbare gebeurde tóch. Jeffrey 

Groeneveld legt in dit nummer van Filatelie, dat voor een 

groot deel in het teken staat van het thema 'Vervoer', 

uit wat het koninklijk jacht Britannia betekende voor de 

Britse vorstin. 

n decemben997 was een koude 
winterdag. Een groot deel van 
de Britse koninklijke familie 
was naar Portsmouth gekomen 
om afscheid te nemen van Her 
Majesty's Yacht Britannia, het 
koninklijk jacht dat bijna 45 jaar 
dienst had gedaan [i]. Het was 
een emotioneel afscheid, waarbij 
koningin Elizabeth II zelfs even 
in het openbaar een traantje liet. 

Het uit de vaart nemen van het 
koninklijk jacht markeerde een 
keerpunt in de geschiedenis 
van de monarchie. Vlak voor de 
verkiezingen van 1997 had de 
zittende premier John Major nog 
aangekondigd dat er een nieuw 
jacht gebouwd zou worden voor 
de koningin. De stembusuitslag 
bracht ecnter zijn Labourrivaal 
Tony Blair in Downing Street 10. 

De Labourregering bepaalde 
dat het geld voor het jacht beter 
besteed kon worden en de plan
nen verdwenen in een bureaula. 
Daarmee kwam een eind aan 
een lange traditie. 
Britannia was het drieëntachtig
ste koninklijke jacht sinds 1660 
[2,3]. Eerder had een koninklijk 
zeiljacht ook dezelfde naam 
gedragen [4]. 

Onpretentieus 
De koningin was bijzonder 
gehecht aan het jacht, omdat 
het de enige plaats was waar ze 
zich echt kon ontspannen [5]. 
Nog tijdens de regering van haar 
vader, koning George VI, was 
men met de bouw van het schip 
begonnen op de John Brown 
Scheepswerf in Clydebank, 
Schotland. Ceorge VI overleed 
echter in februari 1953, nog voor
dat het schip gereed was. Op 16 
april 1953 werd het schip te water 
gelaten. Zijn dochter Elizabeth 
doopte haar. De naam was tot 
het laatste moment geheim 
gehouden. Luid gejuich klonk 
nadat ze de woorden 'Ik doop 
u Britannia' had uitgesproken. 
Heel toepasselijk klonk vervol
gens het bekende patriottische 
lied Ruk Britannia. Omdat de 
bouw van het schip nog in de be
ginfase verkeerde toen Elizabeth 

Lmks: 2. Het l<onmW/;(c 
jocht 'The Royal Chariotte' 
werd 'm TJ4^ te water 
gelaten ak 'The Royal 
Caroline', maar werd 
omgedoopt toen zij in 
7769 prinses Charlotte, 
de toekomstige bruid van 
George III, moest ophalen. 

ütmVi/Sfr/fJt^, 0(C 

L/Vi/(s; 1. Op n december 
1997 werd 'Bntannia' 
na vierenveertigjaar 
trouwe dienst uit de vaart 
genomen. 

Linksboven: 3. Koningin Victoria 
en prins Albert arriveren op Jersey, 
met het koninklijkjacht dat naar 
het koningspaar genoemd was. 
Boven: 4. 'Britannia's naam
genoot, het zeiljacht van de prins 
van Wales. 

Links: 5. Een zeldzame foto van een uitbundig lachende koningin Elizabeth, die vanaf het dek van 'Britannia' een 
stoeipartij in het water gadeslaat. Rechts 6. De grote schoorsteen van het schip is m werkelijkheid de gymzaal. 
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Unks en hieronder. 7, 8. en 9. De post die de bemanning 
in de postkamer afgaf werd meestal voorzien van het 
ronde stempel met het monogram EUR. Er waren ook nog 
andere stempels die op de post geplaatst konden worden, 
zoals 'Mail Office' of'Flag Officer Royal Yachts'. 

MAIL OFFICE 
20 APR 1977 

H.M.YACHT BRITANNIA 

FLAG OfFlCER 
ROYAL YACri TS 

29NOVI990 
I I : J tACH.r 
BHITAKNIA 

Boven lo. Pnns Charles 
en zijn zusje prinses Anne 

reisden nun ouders tegemoet 
aan boord van 'Bntannia'. 

Na maanden gescheiden 
te zijn geweest, werden zij 
in Toebroek weer met hen 

herenigd. 



koningin werd, kon het ontwerp 
helemaal aangepast worden aan 
haar wensen en aan die van haar 
echtgenoot, prins Philip. Philip 
bemoeide zich intensief met de 
bouw van Britannia. Daardoor 
kon het koninklijk paar helemaal 
zijn eigen stempel drukken 
op het drijvende paleis en niet 
gehinderd door de erfenis van 
eerdere generaties, zoals bij 
de echte paleizen het geval 
was. Om de kosten te drukken 
werd voor het interieur nieuw 
meubilair gecombineerd met 
stukken die afkomstig waren uit 
het voormalig koninklijk jacht de 
Victoria and Albert. Ondanks dat 
kreeg het interieur van Britan
nia een opvallend moderne en 
sobere uitstraling. Een van de 
vakbladen op het gebied van 
architectuur omscnreef het 
geheel als 'onpretentieus'. Toen 
net schip decennia later voor het 
publiek werd opengesteld, waren 
de bezoekers vooral verbaasd 
over de betrekkelijk eenvoudige 
inrichting van de vertrekken, die 
sterk doet denken aan de country 
/louse-stijl, die favoriet is bij veel 
gewone Britten. 

Representatie 
Omdat het schip voor repre
sentatieve doeleinden gebruikt 
moest worden, werden enkele 
vertrekken ingericht die geschikt 
waren voor het ontvangen van 
grote groepen mensen. De 
eetzaal was daarbij de centrale 
aandachtstrekker. Net als op 
Buckingham Palace werd bij het 
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geven van een staatsbanket 
niets aan het toeval overgelaten. 
Er was ruimte voor maximaal 
65 personen. Het kostte drie 
uur om voor hen de tafels te 
dekken, waarbij de positie van 
het servies en bestek zorgvuldig 
met een liniaal werd uitgemeten. 
De eetkamer kon naar behoefte 
ook nog worden gebruikt als 
bioscoop, danszaal of kerk. 
Verder had Britannia behalve 
haar koninklijke vertrekken en 
slaapzalen voor de beman
ning ook een grote keuken, een 
wasserette, een gymzaal [6] en 
een operatiekamer. De laatste 
had men ingericht voor het 
geval zich een noodsituatie op 
zee zou voordoen, maar ook 
omdat bij de bouw van het schip 
rekening was gehouden met de 
mogelijkheid om Britannia te 
gebruiken als hospitaalschip. Er 
was ook een postkamer (geen 
postkantoor) aan boord, waar 
de binnenkomende post werd 
gesorteerd en waar men zijn 
post kon afgeven (7,8 en 9). 

Eerste reis 
Eind 1953, begin 1954 maakten 
de koningin en prins Philip een 
reis naar verschillende delen van 
het Britse Gemenebest, zoals 
Nieuw-Zeeland en Australië. 
Onderweg naar huis werden 
bezoeken gebracht aan landen 
aan de Middellandse Zee. 
Op 14 april 1954, bijna exact een 
jaar nadat Britannia te water was 
gelaten, begaven prins Charles 
en prinses Anne zich aan boord 

om de eerste koninklijke reis van 
het koninklijk jacht te maken [lo]. 
Het tweetal voer naar Toebroek, 
waar het koninklijk paar zich zou 
verenigen met de kinderen. 
Het laatste deel van de thuisreis 
begon in Gibraltar, waar een 
enthousiaste menigte was sa
mengestroomd om het konink
lijk gezelschap aan boord van 
het splinternieuwe schip uit te 
wuiven. Hetzelfde enthousiasme 
onden/ond men in Londen, waar 
Britannia statig over de Theems 
voer 

Bemanning 
De komende 43 jaar zou Britan
nia de wereldzeeën bevaren met 
leden van de koninklijke familie 
aan boord. Het schip zou de 
koningin als thuisbasis dienen in 
verre uithoeken van de wereld, 
van Australië tot Zuid-Afrika 
en van de Verenigde Staten tot 
Bermuda [n tot en met i8]. 
De koningin ontving er zulke uit
eenlopende gasten als Winston 
Churchill, Nelson Mandela en 
Ronald Reagan. 
Om alles gladjes te laten verlo
pen was er een vaste crew aan 
boord van driehonderd man, 
de zogeheten Yachtsmen. Zij 
stonden onder leiding van een 
hoge marineofficier, die de rang 
van admiraal had. 
Het merendeel van het perso
neel was in dienst van de Britse 
koninklijke marine. Onder hen 
bevonden zich 26 leden van de 
Royal Marines Band, die konink
lijke bezoeken met hun muziek 

Op deze pagina: n. tot en met 
i8. Gemiddeld maakte 'Bntan-
na' elk jaar een rondje om de 
aarde voor talloze koninkhjiie 
(staats)bezoel(en. Soms werde 
koningin mee aan boord van 
het schip, maar zeker in latere 
jaren verliet ze Londen per 
vliegtuig, om zich dan pas later 
aan boord van het koninklijk 
jacht te begeven. 

The Life and Times of 
Her Majesty Queen Elizabeth The Queen Mother 

Boven: ig. Leden van de bemanning staan 
in het gelid wanneer koningin-moeder Eli
zabeth 'Britannia' verlaat vooreen bezoek 

aan Venetië. 

een feestelijk tintje gaven. 
Daarnaast was er een grote huis
houdelijke en technische staf Er 
zijn nooit vrouwen in dienst ge
weest. Ongeveer de helft van de 
bemanning en de 20 officieren 
gingen een dienstverband aan 
van tweeëneenhalf jaar, de ove
rigen waren in vaste dienst [19]. 
Afs de koningin op staatsbezoek 
ging, kwamen bovendien nog 
eens 45 leden van de koninklijke 
hofhouding aan boord variërend 
van de privésecretaris van de vor
stin tot de persoonlijke kapster. 

In het gelid 
Hoewel de bemanning in dienst 
was van de koninklijke marine, 
was het leven aan boord van 
Britannia niet te vergelijken met 
dat op andere marineschepen. 
Zo droeg men bijvoorbeeld wel 
een uniform, maar tot de vaste 
uitrusting behoorden ook twee 
paar gymschoenen. Die was 
men verplicht te dragen om te 
voorkomen dat het teakhouten 
dek onnodig beschadigd zou 
worden. Dat dek werd elke dag, 
voor acht uur 's morgens, met 
zeewater geschrobd. Er werd so
wieso veel gepoetst en schoonge
maakt aan boord van Britannia. 
Ze moest glimmen dat het een 
lieve lust was. 
Aan boord was het verboden om 
te schreeuwen. Orders werden 
daarom gegeven door middel 
van gebarentaal. Als een beman
ningslid iemand van de konink
lijke familie tegenkwam, moest 
hij onmiddellijk stram in de hou
ding gaan staan en voor zich uit 
kijken totdat hij of zij gepasseerd 
was. Aan de andere kant hoefde 
de bemanning in de buurt van 
de koninklijke verblijven 
geen hoofddeksel te dragen, wat 
hen ontsloeg van de plicnt om 
te salueren. Verder was het een 
oude traditie dat de beman
ningsleden bij hun voornaam 
genoemd werden en niet bij hun 
achternaam, zoals elders bij de 
marine de gewoonte is. 

Huwelijksreizen 
Enkele malen per jaar maakte de 
koninklijke familie privé gebruik 
van Britannia. Elke zomer, na het 
grote zeilevenement in Cowes, 
vertrok de koningin voor een 
cruise langs de Western Isles. Dit 
was het begin van haar zomer
vakantie, die traditioneel in het 
Schotse Balmoral wordt doorge
bracht. Het gaf de hofhouding 
de gelegenheid om in alle rust 
de verhuizing van Londen naar 
Schotland te realiseren. Het was 
vooral tijdens deze cruise dat 
de koningin zich optimaal kon 
ontspannen. Er waren nauwelijks 
verplichtingen en de pers kon op 
afstand gehouden worden. Men 
kon onbespied zwemmen in 
een van de vele kleine baaien en 
prins Philip had de leiding over 
zijn fameuze barbecues. 
Viermaal in haar bestaan werd 
Britannia gebruikt voor een 
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huwelijkreis. De eerste keer was 
in 1960, toen prinses Margaret 
en lord Snowdon [20] trouwden. 
Er waren heftige protesten tegen 
deze reis op kosten van de belas
tingbetaler. Met name het feit dat 
er zoveel man aan boord moest 
zijn voor slechts twee pasge
huwden, deed de wenkbrauwen 
fronsen. Pas nadat de regering 
bekend had gemaakte dat het 
complete personeel ook betaald 
zou moeten worden als Britannia 
in de haven lag, verstomde de 
kritiek. Het hield echter niet in 
dat Margaret het daarna sober 
hield. Elke avond was er een 
galadiner, waarbij de prinses in 
avondjurk met tiara verscheen 
en de heren in smoking gekleed 
dienden te zijn. 
De huwelijksreis van prinses 
Anne en Mark Phillips [21] begon 
nogal heftig, toen Britannia in 
het Caribische gebied in een 
storm terechtkwam. Het paar 
zou vier dagen last hebben van 
zeeziekte. Rustiger was het toen 
prins Charles en prinses Diana 
hun huwelijksreis in het Middel
landse Zeegebied doorbrachten 
[22]. Tegen net protocol in be
zocht Diana regelmatig de lager 
gelegen dekken om daar gezellig 
te kletsen met de bemanning. 
Volgens haar biograaf Andrew 
Morton had prins Charles tijdens 
de huwelijksreis voornamelijk 
belangstelling voor zijn boeken. 
De laatste keer dat Britannia voor 
een huwelijksreis werd gebruikt, 
was in 1986, toen de hertog en 
hertogin van York [23] een cruise 

van vijf dagen naar de Azoren 
maakten. Overigens bracht 
Britannia de bruidsparen geen 
geluk: alle vier genoemde huwe
lijken liepen op de klippen. 

Evacuatie 
Tussen 1954 en 1997 maakte 
Britannia in totaal 968 officiële 
reizen. Het aantal kilometers dat 
ze heeft afgelegd komt overeen 
met een rondje om de aarde 
voor elk jaar van haar bestaan als 
koninklijk jacht [24]. Ze was niet 
alleen het visitekaartje van de 
Britse monarchie, maar ook een 
stukje Groot-Brittannië in den 
vreemde. Als reizende ambassa
deur liet ze niet na diepe indruk 
te maken op degenen die haar 
vanaf de kade gadesloegen, 
maar vooral ook op degenen 
die de eer hadden om haar te 
mogen betreden. In 1986 was 
Britannia op weg naar Australië 
om de koningin op te halen voor 
een reis in de Stille Zuidzee, 
toen er een burgeroorlog uitbrak 
in Aden. Burgers moesten geëva
cueerd worden en er werd een 
beroep gedaan op de koningin 
om Britannia beschikbaar te 
stellen. De bijzondere status van 
het koninklijk jacht liet toe dat 
zij de territoriale wateren mocht 
betreden, waar andere schepen 
de toegang ontzegd werd. De 
koningin gaf orders om het hele 
schip gereed te maken voor het 
transport van de evacués. Meer 
dan duizend mensen van 51 ver
schillende nationaliteiten konden 
zo Aden veilig verlaten. 

Afecheid 
Drieënveertig jaar lang voer 
Britannia over de wereldzeeën, 
maar de tijden veranderden. In 
1954, toen vliegen nog niet van
zelfsprekend was, werd ze nog 
gebruikt om de verschillende 
delen van het grote Britse rijk 
met elkaar te verbinden. In 1997 
was er nog maar weinig over van 
dat rijk en symbolisch genoeg 
lag ze voor anker in de haven 
van Hongkong toen de Britten 
de kroonkolonie teruggaven aan 
de Chinezen. Met de voormalige 
gouverneur-generaal Chris Pat
ten aan boord verliet Britannia 
Hongkong na honderdvijftig jaar 
koloniale overheersing [25]. Er 
was in al die jaren ook veel ver
anderd voor de monarchie zelf 
Werd de koningin m 1954 nog 
gezien als een onaantastbaar 
icoon, in T997 leek haar troon 
even te wankelen. 
Door de aanvankelijk vrij 
kille reactie van de koninklijke 
familie op de dood van prinses 
Diana was de populariteit van de 
monarchie tot een dieptepunt 
gedaald. In zo'n klimaat kon een 
beslissing om Britannia uit de 
vaart te nemen en niet te vervan
gen door een nieuw koninklijk 
jacht rekenen op de instemming 
van de meerderheid van de be
volking. Het feit dat Britannia al 
die jaren ook het land had verte
genwoordigd, werd gemakshalve 
vergeten. 

Uit de vaart 
Hoewel het schip altijd in uitste

kende staat was gehouden, werd 
begin jaren negentig duidelijk 
dat Britannia haar langste tijd 
had gehad. Modernisering van 
het schip was hard nodig, maar 
uiterst kostbaar en vervanging 
bleek niet vanzelfsprekend De 
economische situatie van Groot-
Brittannië was niet bepaald 
florissant en de bevolking keek 
kritisch naar de kosten die de 
door schandalen geteisterde 
monarchie met zich meebracht. 
De conservatieve premier John 
Major stond niet onsympathiek 
tegen het idee om Britannia te 
vervangen. Hij schoof echter 
de definitieve beslissing voor 
zich uit en toen hij eindelijk een 
beslissing had genomen was het 
te laat. Toen Labour in het voor
jaar van 1997 de verkiezingen 
won, met een programma dat 
oude privileges wilde afschaffen, 
betekende dat het einde van een 
lange traditie van koninklijke 
jachten [26, 27]. 
Inde zomer van 1997 maakte de 
koninklijke familie haar laatste 
cruise langs de Western Isles 
aan boord van Britannia. Op 
n december van dat jaar werd 
Britannia uit de vaart genomen 
tijdens een korte plechtigheid in 
Portsmouth. Inmiddels wordt zij 
beheerd door een stichting en 
ligt ze in de haven van Edin
burgh. Daar kan nu iedereen 
Britannia bezoeken en zich voor 
korte tijd uitverkoren voelen in 
een wereld die jarenlang voor 
de meeste gewone stervelingen 
onbereikbaar was. 
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Hierboven en htemaast: 20. 
t/rr\ 23 Viermaal vierden leden 

van de koninklijke familie hun 
huwelijksreis aan boord van 'Bri
tannia'. Het bleek geen garantie 
voor een gelukkig huwelijksleven. 

ILCEN 
«KBAHKSON 
HMV: BRITANNIA 
FOR THE NORMANDY BEACHES 
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Boven: 24. Behalve voor veel staatsbezoeken werd 'Britannia' 
ingezet om speciale evenementen of herdenkingen extra cachet te 

geven. Zo reisde de koningin in Tg84 en 1994 naar Normandie, 
om erde 'D-Day'-herdenkingen bij te wonen 

Links: 25. Het afscheid 
van Hongkong viel 
toevallig samen met 
het afscheid van 'Bri
tannia'; de symboliek 
ontging de Britten met 

26. en 27. Op 21 november 
7997 verliet 'Britannia' 
Londen voor de laatste 
maal; een dag later meerde 
ze 'm haar thuishaven 
Portsmouth af Een kleine 
maand later werd zij er offi
cieel uit de vaart genomen. 
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TROTS OP DE 
REBELLENCLUB 

Een avond bij de Leidsche Vereniging van Postzegelverzamelaars 
TEKST EN F O T O ' S : M R . X 

Het is zover. De eerste postzegel
vereniging heeft zich aange
meld. Tijd dus om ons voor te 
stellen. Namens Filatelie bezoekt 
Mister X dit jaar postzegelver
enigingen. Zowel algemene, als 
gespecialiseerde. Meld u dus nu 
aan! Leiden was de eerste die rea
geerde, en eerlijk is eerlijk: daar 
is wel moed voor nodig. Want 
MisterX is ongelooflijk kritisch. 
)e kunt zomaar aan de schand
paal genageld worden. Alleen 
al vanwege deze moed (of mis
schien onwetendheid?) verdient 
Leiden een voldoende. Want dat 
is het eindresultaat een echt 
rapportcijfer. Dan weet iedereen 
na een heleboel avonden wie de 
beste vereniging in Nederland 
is. Doet u ook mee? Lees eerst 
maar eens hoe het ons in Leiden 
verging. 

Kinderopvang 
~ Donker is het, deze dinsdag-
= avond. Pikkedonker. Maar de 
^ postzegelzaal is helder verlicht. 
= Goed zichtbaar vanaf de bui-
Z tenkant. Het bekende tafereel: 
^ tafeltjes met kleedjes en kale 
^ koppetjes daarover gebogen. Een 
r enkeling drentelt door de zaal. 
^ Het lijkt een soort recreatieruim-
"̂  te van een verzorgingstehuis. 

tM Annette's Kinderopvang en het 
V Centrum voor Fysiotherapie zitten 

in hetzelfde pand. Handig. Maar 
als ik na afloop psychiatrische 
hulp nodig mocht hebben, kan ik 
niet in de buurt terecht. Trou

wens, waar is de ingang? Geen 
neonreclame van de vereniging 
te zien, geen lonkende dame's, 
en geen deur. Lastig. Dan maar 
even de andere hoek om. In het 
omfloerste licht van een discu
tabele kroeg aan de overkant 
staan wat jeugdige medelanders 
duistere transacties te verrichten 
met koeriers op een scooter. 
Ik wil er niets van weten. Waar 
zit toch die ingang? Als we een 
potentiële verzamelaar spotten 
en naar binnen zien gaan in 
zo'n onpersoonlijke kantoor-
ontvangsthal, besluiten we hem 
te volgen. Inderdaad. Nergens 
een aanwijzing, maar we komen 
wel door een zijdeur in de grote 
zaal die van buiten al te zien was. 
Eens kijken hoe lang het duurt 
voor iemand opmerkt dat er 

een nieuwe bezoeker binnen is. 
We maken een rondje door de 
zaal, drentelen opvallend rond, 
kijken hier en daar, en kopen een 
kopje koffie aan de bar. Eén euro 
tien, da's best veel. Niemand 
reageert. Ik zie geen handelaar, 
geen ruiltafels. Sowieso weinig 
postzegels te zien, behalve een 
stapel veilingkavels. We zitten 
toch wel goed? 

Het zit snor 
Als we in een hoek een typisch 
ouwe-jongens-krentenbrood 
groepje mannen zien zitten, be
sluiten we ons bij hen te voegen. 
Nog steeds niemand die ons 
wenst op te merken. Inderdaad, 
bij de postzegelvereniging zijn 
we. Eén van de mannen heeft 
een snor. Een echte. Het blijkt 
de bron van vele grappen te 
zijn. Een ander heeft geen snor. 
Ook dat is een bron van grap
pen. De mannen hebben hun 
maandelijkse uitstapje. Met hun 
maandelijkse grappen en grollen. 
Gezelligheid kent geen tijd. En 
geen postzegels, want ook daar 
kan ik ze niet op betrappen. Ik 
kijk rond en zie aan de overkant 
twee laptops en een beamer. Wat 
zal dat worden? De verwachting 
stijgt. Het is rustig, zo'n veertig 
mensen in een erg ruime zaal. 

In de prijzen 
De voorzitter schijnt er zin in 
te hebben, want hij opent de 
vergadering twee minuten te 
vroeg. De bestuurstafel zit er een 
beetje chagrijnig bij. Vijf mannen 
op een rij, en eentje een beetje 
verloren er naast, 't Zal wel. 
Het gaat er behoorlijk officieel 
aan toe. Of we ons maar willen 

zetten (hadden we al gedaan). 
Of iemand een opmerking heeft 
over de notulen van de vorige 
keer (gelukkig niet). Er blijkt 
zelfs een ingekomen stuk te zijn. 
Tsjonge jonge, wat een surprise. 
Maar er zijn ook twee nieuwe 
leden aanwezig en dat is weer 
goed nieuws. Heel even wordt 
gevraagd of iemand bezwaar 
heeft tegen hun lidmaatschap. 
Hoor ik hier een soort versleten 
ballotage? Dat zal toch zeker 
niet, want daar haal je geen vol
doende mee! Maar gelukkig zegt 
de voorzitter het wat zachtjes 
en heel snel, voor iemand iets 
zou kunnen zeggen, meent hij 
dat niemand bezwaar heeft. 
Alsof hij er zelf eigenlijk ook niet 
gelukkig mee is. Dat spreekt dan 
weer in z'n voordeel. Er blijkt 
ook een soort minitentoonstel
ling te staan van een lid. Maar 
ja, iedereen weet hoe dat gaat. 
De man heeft waarschijnlijk z'n 
stinkende best gedaan er wat 
moois van te maken en geen 
hond die ernaar kijkt. Ik heb er 
tenminste niemand een blik op 
zien werpen. Afschaffen die hap 
dus. Ondertussen worden onder 
de betalende leden waardebon
nen verloot, en warempel: mijn 
buurman valt in de prijzen. Een 
beetje mismoedig neemt hij de 
bon aan. Misschien moet ik voor 
wat uitbundiger reacties toch 
meer naar het Zuiden. Of hij wint 
elke avond en het bedrag valt dit 
keer wat tegen. Kan natuurlijk 
ook. 

Het werkt in één keer 
Ondertussen dreunt de voorzit
ter door de agenda. Nu staat 
er een heuse beamer-\ezmg op 
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het programma. En het moet 
gezegd, de techniek werkt al
lemaal in één keer. Dat heb ik 
wel eens anders meegemaakt. 
Dat er allemaal mannen aan een 
apparaatje gaan zitten frutselen, 
terwijl niemand enig idee heeft 
wat er loos is. Maar hier dus niet. 
De chagrijnige heren hebben dit 
wel goed voor elkaar. Maar stil 
zijn nu, tijd om weg te dom
melen. 

Heerlijke troep 
Gelukkig, er is ook een pauze 
in het programma opgenomen. 
Stiekem een beetje rondkijken. 
Driekwart van de zaal bestaat 
uit saai ogende, droge mensen 
waarvan ik maar aanneem dat 
ze postzegels verzamelen. Maar 
uitgerekend mijn tafelgenoten 
vormen de grote uitzondering op 
deze Leidscne regel. Zij lachen, 
en wel heel regelmatig en hard. 
De voorzitter heeft al enkele 
malen waarschuwend onze kant 
uitgekeken. Laat het niet weer ge
beuren! Maar in de pauze gaan 
ze echt los. Snorremans gaat 
eens lekker achterover zitten, zijn 

maat loopt weg en komt even 
later terug met een complete fles 
wijn en een paar glazen. Dat heb 
fk weer! Zonder iets te vragen 
wordt ingeschonken. Heerlijk, 
zo'n troep rebellen. Alles doen 
wat de vereniging verbiedt. Niet 
een zuinig glaasje, maar nee, 
hup met flessen tegelijk er op 
los. Dit kon nog wel eens een 
heel lollige avond gaan worden. 
Vooraf had ik de heren gevraagd 
wat er nu zo leuk was aan deze 
vereniging. Ze kwamen niet veel 
verder dan dat het wel gezellig 
was. Dat begin ik nu te begrij
pen. Naarmate de fles leeg raakt, 
stijgt de gezelligheid. Tijdens 
de inmiddels begonnen veiling 
is onze stemming zodanig toe
genomen dat de voorzitter ons 
enkele malen tot de orde moet 
roepen. 'Willen die mannen met 
diejies zich alsjebliefi een beetje 
mstig houden?' Ik zit midden 
in een echte rebellenclub! Ze 
worden getolereerd, maar daar 
houdt het mee op. Ik zie het 
bestuur denken: proberen we 
hier een serieuze, fatsoenlijke 
vereniging te zijn, zitten er een 
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beoordeling Leidsche Postzegelvereniging 

bezocht oj> ZZ januari ZOO^ 
Aantal leden: Z45 
Aantal aanwezigen: + 4o 

Positief: 
• afwisselend clubblad 
• voldoende parkeergelegenheid 
• ruime zaal 
• vol programma 
• actieve rebellenclub 

Negatief: 
• geen aandacht voor nieuwe bezoeKers 
• weinig aanwezigen 
• weinig postzegels 
• droog programma, lachen verboden 

Eindcijfer: 1 
(met danK aan de rebellenclub) 
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stelletje leden die een gezellige 
avond willen maken. Kunnen we 
dat niet reglementair verbieden? 

Kampavond 
Geweldig om te zien: ook de 
veiling is perfect georganiseerd. 
Een van de /optop-meneren zit 
strak op z'n scherm te kijken, de 
ander loenst wat wantrouwig de 
zaal in, alsof hij nauwkeurig regi
streert wie er vanavond weer zo 
brutaal is om te durven bieden. 
En de rebellenclub maar lachen. 
En de voorzitter ons maar weer 
tot de orde roepen. Ik voel me 
helemaal deelgenoot van het 
gezelschap. Het voelt alsof je op 
een kampavond bent. Ik snap 
het helemaal. De stamtafel op de 
maandelijkse bijeenkomst vormt 
de broodnodige uitspatting, 
jammer dat het straks afgelopen 

is. Maar eerst nog een volgende 
pauze. Tijd voor een nieuwe fles! 

Dikke voldoende 
Heerlijk zo'n verenigingsavond. 
Als je tenminste aan de rebellen-
tafel mag zitten. Verre te prefere
ren boven de bestuurstafel. Die 
heren zijn waarschijnlijk drukker 
met de techniek dan met het 
welkom heten van bezoekers. De 
rebellen redden de avond. Dank
zij hun wordt het toch een dikke 
voldoende. Ik zou zeggen: beste 
voorzitter, geef ze alsjeblieft stan
daard een gratis rondje. Het is 
dik verdiend. Woont u in de om
geving van Leiden en bent u nog 
geen lid? Meteen lid worden! Van 
de rebellenclub bedoel ik. 

Benieuwd wat we volgende 
maand weer zullen meemaken. 
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OOK ZO DAPPER? 

Kan uw vereniging tegen een 
stootje? Is uw club net zo dap
per als de Leidsche Vereniging 
van Postzegelverzamelaars? 
Durft u het oordeel van Mr. X, 
onze kritische rapporteur, 
over uw vereniging af te 
roepen? Zo ja: meld u aan! 
Clubbestuurders worden van 
harte uitgenodigd contact op 
te nemen met de redactie van 
Filatelie, Klipper 2,1276 BI' 
Huizen. U ontvangt dan een 
deelnameformulier. U kunt 
ook mailen: philatelie(3)tip.nl 
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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 

549Ä67 {^9<M) 

568/577 (lOw) 

578/600 (23w) 

601/616 (16w) 

641/654 (14w) 

655/670 (16w) 

671/687 (17w) 

688/706 (19w) 

707/719 {13w) 

720/735 (16w) 

155,00 

?142,50 

lïiyft» 

|130,00 

I l 54,00 

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

2 3 % 
26% 
24% 
28% 
3 3 % 
3 3 % 
24% 
3 5 % 
3 1 % 
2 3 % 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

1440/1461 (20w + Ib l + Ipb) 

1462/1487 (24w + Ib l + Ipb) 

1515/1543 (25w + 2bU 2pb) 

1544/1580 (34w+2bl +Ipb) 

1595/1629 (31 w + 3bl + Ipb) 

1630/1663 (31 w+3bl) 

1664/1705 (37w+5bl) 

1706/1745 (36w+4bl) 

1746/1807 (58w+4bl) 

1808/1875 (64w + 4bl) p36,50 ' 
1950 t/m 1959(1 Ojaar) 763.50 562,00 2 6 % 1990 t/m 1999 (lOjaar) 

* " "■ '■ ' " ■ " 1950 t/m 1999 (50Ja 

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% 

736/751 (16w) 

752/763 (12v») 

764/783 (20w) 

784/810 (26w) 

811/835 (19w) 

836/855 (18w + I b l ) 

856/875 (14w + 2bl) 

876/899 (23w + I b l ) 

900/917 (17w + I b l ) 

918/938 (20w + I b l ) 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1960 t / m 1969 (1 Ojaar) 230,25 171,50 

iB;' 
«ETqiiTiB 
1 17,50 

I ^®'^^ 
121.21. 
Wrf^lÉ 
I ^ '̂°° 
f ■ 14,50 
1: 24,50 
1 16,75 
i 22,50 

31,00 1 
11,00 
23,00 
15,00 
6,00 

28,00 
9,00 
18,00 
13,00 
17,50 II 

27% 
37% 
14% 
29% 
33% 
20% 
38% 
27% 
22% 
22% 

494,25 247,10 5 0 % 

20,00 1261,00 3 4 % 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

1876/1950 (70w + Sbl) 

1951/2033 (76w+6bl) 

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

2139/2243(95w + 4bl) 

2246/2316(67w+4bl) 

^^BL3I 

" \,' \ 

Ê':l.,'.'S^ 

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

50% 
50% 
28% 
24% 
25% 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1970 t / m 1 9 7 9 ( 1 Ojaar) ca 194,00 156,00 

963/983 (20w + I b l ) 

984/1001 (17w + I b l ) 

002/1024 (22w + I b l ) 

025/1042 (17w + I b l ) 

043/1063 (20w + I b l ) 

064/1083 (21w + I b l ) 

084/1107 (23w + I b l ) 

128/1150 (23w + 2bl) 

151/1171 (19w + 2bl) 

172/1190 (18w + I b l ) 

33,50 

| | 26,25 

1 24,50 
1 24,50 
r 
i 24,50 

1 1'*"°° 
1 16,50 
1 Niv? 

1 "̂ '̂  ' 
II Niv ? 

26,00 
20,00 
19,00 
18,00 
19,00 
12,00 
14,00 
10,00 
9,00 
9,00 

22% 1 
24% 
22% 
27% 
22% 
14% 
15% 

*> 
> 
? 
? 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1980 t/m 1989(1 Ojaar) 240,50 121,50 4 9 % 

191/1214 (23w + I b l ) 

215/1236 (20w + 2bl) 

260/1279 (19w + I b l ) 

280/1299 (18w + I b l + ipb) 

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

321/1344 (22w + i b l + Ipb) 

345/1366 (20w + Ib l + 1pb) 

367/1395 (26w + Ib l f 2pb) 

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

420/1439 (iaw + Ib l + Ipb) 

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

45% 
38% 
42% 
52% 
56% 
55% 
52% 
52% 
45% 

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

Wij willen weg uit Heemstede ! 

Opruiming ! 
van magazijn en winkelvoorraad. 

In verband met een naderende verhuizing zuilen 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 toepassing op de voorraad postzegels en munten l) 

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. 

Postzegel en Muntenhandel 
Hollands Glorie 

Camplaan 8 2103 GW Heemstede 
Tel 023 5477444 Fax 023 5477444 Postbank 4208936 

hg@stampdealer.nl www.stampdealer.nl 
"NIEUW" Nederlandse Antillen ongetand ! 

1996 serie Papiamentu Bijbel nvph 1120/1121 €45. 

1996 serie Vlinders nvph 1122/1125 +blok 1126 €175. 

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

Portokosten altijd exti 

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


Dit is een klein voorbeeld van de partijen die wij momenteel aan te bieden hebben. 
U kunt deze partijen met al onze andere partijen volledig gefotografeerd 

24 uur per dag bekijken en bestellen op onze website: 
www.postzegelpartijencentrale.nl 

2375 AFRIKA (Ongebr/gebr) €250 
Een aardige verzameling met veel beter Engelse 
Gebieden. In album. 
2351 AUSTRALIË (gebruikt) 1920/2006 €300. 
Een goed gevulde verzameling met veel modern. 
In insteekboek. 
2044 BOSNIË (Gebr/ongebr.) €220 
Een leuke partij met veel beter materiaal. 
In map. 
2533 BULGARIJE (Postfris) €200 
Een goed gevuld boek met veel motief. 
In insteekboek. 
2541 CANADA (Postfris) €115 
Een kleine verzameling op insteekbladen. 
In map. 
2082 DUITSE RIJK (Brieven) €250 
Combinaties. 46 Brieven, waarbij schaars 
materiaal. In album. 
2390 DUITSL.-BUND EN BERLIJN (gebruikt) €500 
Een uitzoekpartij in zakjes met veel beter 
materiaal uit de beginperiode. 
In doosje. 
2211 DUITSL.-D.D.R.(gebruikt) 1949/1965 €400. 
Een nette verzameling, waarbij het Goethe-blok 
en de Karl Marx-blokken. 
In album. 
1946 DUITSL.-FRANSE ZONES (Postfris) €500 
1945/1949. Een komplete collectie. 
In map. 
2535 FINLAND (Postfris) En Aland. 1981/1991 €140. 
Een goed gevulde verzameling. 
In insteekboek. 
2520 FRANKRIJK(Postfris) €350 
Een engrospartij met veel jaren 60 en 
70. Geschikt voor wederverkopers. 
In insteekboek. 
2269 GHANA(Vnl. Postfris) 1957/1990 €400. 
Een zeer goed gevulde verzameling met veel 
motief. In 4 albums. 
2270 IERLAND (Ongebr/pfris) 1929/1999. €1.000 
Een prachtige, zeer goed gevulde verzameling 
met veel extra's. Extreem hoge aanschafwaarde. 
In 5 luxe albums. 
2129 ISRAEL(Postfris) 1967/2001 €450. 
Een zeer goed gevulde verzameling op 
albumbladen met ook iets extra's, zoals ongetand 
blok uit 1991. In doosje. 
2547 JAPAN(Vnl. gebruikt) €125 
Een doubletten-partij met veel oud 
materiaal. In insteekboek. 

2455 KRETA(Gebr/ongebr.) €300 
Een leuke verzameling met veel beter 
materiaal. In map. 
1886 LAOS (Postfris) €115 
Een leuke verzameling met komplete series 
en blokken. Voornamelijk motief. In insteekboek. 
2544 LIECHTENSTEIN (Postfris) €175 
Een veilenpartij met zeer hoge aanschafwaarde. 
In insteekboek. 
2555 MACAO €200 
Een verzameling van modern materiaal, waarbij 
veel motief. In insteekboek. 
2155 MAURITANIË (Vnl. Ongebruikt) 1906/1975 €225. 
Een goed gevulde verzameling op albumbladen met 
veel beter materiaal uit de gehele periode. 
In map. 
2548 MOTIEF: JAAR VAN HET KIND €125 
(Postfris) 1979. Een aardige verzameling. 
In 2 insteekboeken. 
2355 MOTIEF: KENNEDY (Postfris) €250 
Een aardige verzameling met veel schaars meteriaal. 
In 6 insteekboekjes. 
2525 MOTIEF: KERSTZEGELS €125 
(Vnl. Postfris) Een leuk geheel met Europese zegels. 
In instf^^khosk 
1975 PERZIE (Gebr/ongebr.) 1875/1939 €350. 
Een goed gevulde verzameling op albumbladen met 
veel beter materiaal. 
In map. 
2184 PHILIPIJNEN (Vnl. gebruikt) €175 
Een zeer avontuurlijke parti j, waarbij klassiek. 
In insteekboek. 
2448 POLEN (Ongebr/gebr) €320 
Een nette verzameling tot 1960 met veel beter 
materiaal uit de gehele periode. 
In album. 
2488 POLYNESIE (Postfris) €175 
Een prachtige geheel met vele top-series. 
In map. 
2406 PORTUGAL (Gebr/ongebr.) €300 
Een aardige verzameling op albumbladen met veel 
ouder materiaal. 
In map. 
2282 PORTUGAL & KOLONIEN (Vnl. gebruikt) €350 
Een aardige verzameling met veel ouder materiaal. 
In insteekboek. 
2534 SCANDINAVIË (Vnl. Postfris) €600 
Een aardige verzameling met veel beter materiaal 
van alle Gebieden. Cataloguswaarde 
Yvert Euro 24.500,-. 
In 2 insteekboeken. 

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

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

Adres: Piet Heinstraat 112, 2518 CM, Den Haag 
Tel: 070 3625263 Fax: 070 3625415 Email : admin@postzegelpart i jencentrale.nl 
Open inas t i i den : ma t/m zat 9:00 tot 17 :00uur 

l.f .i.?.L^.i.T.i.? i.ü : *i.:.ü.i.JI;. 
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DE VROEGSTE VORMEN 
VAN BRIEFVERVOER 

Geschiedenis begint met geschreven berichten 
D O O R G . A . G E E R T S , G O U D A 

Een nederige geboorte 
Terwijl de mens al sedert i miljoen 

jaar wordt geboren en sterft, schrijß 
hij pas sedert 6000 jaar 

Ceorgesjean 

184 

De behoefte van de mens om te 
kunnen communiceren met de 
ander is zo oud als de mensheid 
zelf. Maar er zou, zo gezegd, 
nog heel wat water door de zee 
gaan voordat de mens voor dat 
doel over andere middelen kon 
beschikken dan zijn stem, een 
gebaar of een voorwerp. Toch 
wilde hij bovenal zijn gedach
ten en gevoelens in leesbare 
vorm vastleggen en doorgeven. 
Tegenwoordig beschikt vrijwel 
ieder mens over zijn eigen 
postdienst in de vorm van onder 
andere e-mail. Het begrip 'tijd' is 
grotendeels verdwenen. Daarom 
ga ik hierna in op een aantal 
fascinerende ontwikkelingen uit 
de geschiedenis van de mens
heid, voor zover die verband 
houden met de ontwikkeling van 
het schrift en daardoor van net 
brievenvervoer. 
De prehistorie begint als de oud
ste mensvorm zijn optreden be
gint. We duiden dit tijdsgewricht 
aan met Paleolithicum ofstenen 
tijdperk (de voorwerpen zijn 
van steenV We beschikken niet 
over geschreven bronnen uit die 
tijd. Algemeen gaat men ervan 
uit, dat de geschiedenis van een 
volk begint, zodra dat volk zelf 
geschreven berichten opstelt c.q. 
nalaat, of op het moment dat de 
eerste berichten, in geschreven 
vorm, over dat volk beschikbaar 
zijn. Zo werd de geschiedenis 
van Egypte door Egyptenaren 
vastgelegd vanaf circa 3.000 
jaar voor Christus (v. Chr.). Voor 
ons land ligt dat tijdstip rond 
het begin van de christelijke 
jaartelling. Toen legden Romei
nen - zoals P.C. Tacitus en Gajus 
Julius Ceasar - de geschiedenis 
vast van de Lage Landen en hun 
bewoners. Voor enkele stammen 
in Nieuw-Cuinea lag dat tijdstip 
ergens in de twintigste eeuw; 
vooreen aantal stammen in het 

Amazonegebied ligt dat tijdstip 
nog ergens in de toekomst. 

Sumeriërs ontwikkelen de kunst 
van het brieven schrijven 
De Sumeriërs vestigden zich 
tussen circa 3200 en 2800 vChr. 
in zuidelijk Mesopotamia, het 
Tweestromenland tussen de 
rivieren Eufraat en Tigris. Zij 
kwamen vermoedelijk uit de 
Indus-Vallei (het huidige Paki
stan), waar ze al een bloeiende 
cultuur en eigen schrift hadden 
ontwikkeld. De geschiedenis van 
sommige volken daar gaat zes
tot achtduizend jaar terug. 
Omstreeks 2500 v. Chr. deed de 
Stylus zijn intrede, een driehoekig 
uitlopend rieten instrument; later 
werd dit een griflFel. Met behulp 
van de stylus kon men nette, 
wigvormige, indrukken maken in 
zachte klei. Deze bewerkte kleita
bletten werden vervolgens in een 
oven gebakken. Op deze wijze 
ontstonden de eerste onvergan
kelijke brieven, boodschappen 
en 'geschreven' symbolen. 
Men noemt deze schrijfwijze 
cuneiform (cuneiwW zeggen 
w'\g, forma betekent vorm) of 
spijkerschrift. Vanaf dat moment 
werden ook wetten en voorschrif
ten op die manier vastgelegd. 
Heel beroemd is het bewaard 
gebleven, omstreeks 2500 v. Chr. 
geschreven, 3.500-regelig epos 
Cilgamesh. Deze geschriften 
gelden als bijzonder duurzaam. 
In Istanbul bewaart men zo'n 
75.000 kleitabletten. 
De kleitabletten konden worden 
voorzien van een beschermende 
kleilaag, een voorloper van onze 
enveloppe. Daardoor kon het 
briefgeheim worden gewaar
borgd. Vaten met inhoud werden 
voorzien van zegels van klei, 
waarop de inhoud was vermeld. 
In de omgeving van het paleis en 
de tempel bevond zich Edubba, 
het huis van de kleitabletten. 
Daar werden teksten gekopieerd. 
Edubba was de eerste instelling 
van georganiseerd onderwijs. 
Toen het zover was werd, 
behalve de menselijke geest, 
het lichaam ingeschakeld als 
krachtbron om berichten over 
te brengen naar hun plaats van 
bestemming. Afhankelijk van de 
afstand, de spoed en derge
lijke kon men daarbij gebruik 
maken van een paard, toen nog 
zonder stijgbeugels en zonder 

(of hooguit met een primitief) 
zadel. Gaandeweg kwamen er 
ontdekkingen bij, zoals die van 
het wiel. Voortaan vervulden 
mens en dier samen een rol bij 
het postverkeer. 
Het grote nadeel van kleitablet
ten was hun gewicht en omvang. 
Dankzij hun duurzaamheid 
zijn er echter veel van bewaard 
gebleven; daardoor weten we 
relatief veel van de Sumeriërs en 
hun opvolgers. 

Egyptenaren ontwikkelen eigen 
schrift en nieuwe hulpmiddelen 
Het beroep van schrijver was een 
van de meest begeerde in het 
oude Egypte. De schrijver ging 
in het wit gekleed, gold als man 
van stand en werd zelfs door de 
hovelingen gegroet. De eerste 
dynastieën gaan vermoedelijk 
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Kleitablet 

Vroege bode te voet 

terug tot circa 3.100 tot 2.700 
v.Chr. De Egyptenaren ontwikkel
den drie schrifttypen. Het oudste 
is het hiërogliefengeschrift of 
formele schrift. Het woord 
hiërogliefen betekent heilig. De 
Grieken troffen het vooral aan op 
tempels en graven en dachten 
daarom, dat het een taal betrof 
met een geheim, godsdienstig 
karakter. De hiërogliefen hebben, 
tot op zekere hoogte, eeuwig
heidswaarde gekregen. Het twee
de, sterk vereenvoudigd, was het 
hieratisch- of cursiefschrift. Dit 
was de taal voor het dagelijks ge
bruik, die werd toegepast vanaf 
circa 2.700 tot aan de achtste 
eeuw voor Christus. Het komt 
alleen voor op papyri en andere 
handgeschreven teksten uit die 
tijd. De bekendste papyrus is Het 
boek der doden, daterend uit de 

Hiërogliefen 

Rotularis en abt 
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XlXe dynastie (circa 1400 vChr.). 
De Egyptenaren hebben ook een 
uiterst belangrijke ontdekking 
gedaan: het gebruik van het pa
pyrusriet {Cyperus papyrus) om er 
- na bewerking - op te schrijven. 
Al vanaf circa 2.300 vChr. wer
den voetboden ingezet. Vooraf
gaand aan hun vertrek stelden zij 
een testament op; dit vanwege 
de vele gevaren waaraan zij 
onderweg blootstonden. 
De Egyptenaren beschikten 
tijdens het Nieuwe Rijk (van ca. 
1550 tot 1295 vChr.), waartoe 
ookToetanchamon behoorde, 
over koninklijke kanselarijen, 
militaire hoofdkwartieren en 
administratieve lichamen van de 
tempels. De zogenaamde/\uc/i 
of Levenshuizen bevatten kanto
ren, laboratoria, ontwerpkamers 
en observatoria, waar schrijvers 
documenten van godsdienstige 
en/of wetenschappelijke aard 
schreven dan wel kopieerden. 
Daardoor beschikte men over 
grote aantallen schrijvers, boden 
etc. en nam het postvervoer al 
grotere vormen aan. De papyrus-
rollen werden in het donker be
waard in uitsparingen en holtes 
in de muren. De teksten waren 
sterk licht- en vochtgevoelig en 
daardoor kwetsbaar. Daardoor 
is veel kostbare informatie 
uit de beginperiode van deze 
beschavingen verloren gegaan. 
Desondanks waren de papyri 

een duidelijke verbetering. 

Chinese pos^eschiedenis 
slechts in hoofdlijnen bekend 
Omstreeks 1920 werd duide
lijk, dat Chinezen hun land 
vanaf het Midden-Pleistoceen 
(circa 500.000 jaar v.Chr.) 
zonder onderbreking hebben 
bewoond. Desondanks is hun 
(post)geschiedenis slechts in 
hoofdlijnen bekend. Een heel 
oud document, dat tot in onze 
dagen (in vertaling) wordt ge
raadpleegd, is de uit 3322 v.Chr. 
daterende / Tjing (het Boek of 
de Canon der Veranderingen) van 
Foe Hsi, ook genoemd Pao Hsi. 
Ten tijde van de Tsjang-dynastie 
(1.500-1.000 v.Chr.) waren al 
meer dan tweeduizend verschil
lende karaktertekens bekend. 
Teksten werden aanvankelijk 
vastgelegd op bamboestroken, 
de zogenoemde Bamboe An
nalen, alsmede op schildpad-
schaal en been. De postdienst 
kende, behalve drie soorten 
koeriers, postvoertuigen en voor 
teksten met een spoedeisend 
karakter een 'vliegende post', 
die - in estafettedienst - per dag 
afstanden aflegde van maximaal 
250 kilometer. China werd in 221 
v.Chr. een eenheidsstaat. Een van 
de grootste Chinese uitvindingen 
is die van het papier door een 
zekere Ts'ai Lun. De uitvinding 
bleef eeuwenlang een Chinees 

geheim. Daarom duurde het 
ruim duizend jaar voordat het 
papier bekend werd in West-Eu
ropa (route: Samarkand: 751 na 
Chr.; Bagdad: 794; Alexandrië: 
rond 800 en vervolgens via 
Caïro, Carthago naar Spanje in 
de tiende eeuw). Marco Polo 
maakte in 1292 melding van een 
gebiedsbedekkend postsysteem, 
waarvan het gebruik was voorbe
houden aan staatsorganen. 

De Koninklijke Postweg 
Vanwege de beperkte ruimte 
maken we nu een sprong vooruit 
in de tijd. Omstreeks 576 v. Chr. 
werd in het gezin van Camby-
ses I, vazalkoning van Medië, 
een zoon geboren: Cyrus. Deze 
begon als 26-jarige aan een lan
ge veroveringstocht. Hij stichtte 
een rijk, dat zich - op het hoogte
punt - uitstrekte van de Egeïsche 
Zee in het Westen, via de oevers 
van de Zwarte Zee en de Kaspi
sche Zee tot aan de Indus in het 
Oosten en de Perzische Golf in 
het Zuiden. Daardoor verwierf 
hij de erenaam de Grote. Na de 
verovering van Babyion in het 
jaar 539 v. Chr. gaf hij de joodse 
ballingen toestemming terug te 
keren naar hun land. 
In 546 v. Chr. gaf hij opdracht 
een postweg aan te leggen vanaf 
de Egeïsche Zee, via Sardes, 
Ankyra (nu Ankara), Melitene, 
Arbela, Calonne naar Susa, later 

DE KONINKLIJKE POSTWEG 
SARDES-SUSA (542 km) 

nog verlengd naar Persepolis en 
Pasargadae. De totale lengte van 
deze postweg was 542 kilometer. 
Onderweg bevonden zich onder 
meer verversingsplaatsen voor 
de paarden, logeergelegenheden 
en wachtposten. Een reiziger te 
voet had op z'n minst negen
tig dagen nodig tot Susa; een 
postruiter klaarde die klus in vijf 
dagen. Herodotus, de vader van 
de geschiedschrijving, legt in zijn 
Historiën (Boek V, 52-54) getuige
nis af van dit hoogstandje op het 
gebied van het postverkeer 
Ook elders is omstreeks deze 
tijd, dat wil zeggen rond 445 
V Chr, al sprake van een druk 
postverkeer, bijvoorbeeld in het 
oudtestamentisch boek Nehemia 
(2 :7-9) tussen de koning Artach-
sasta en zijn landvoogden: 'Ik 
kwam bij de landvoogden van 
het gebied over de Rivier en gaf 
hun de brieven van de koning. 
De koning had legeroversten en 
ruiters met mij meegezonden.' 
Een vrijwel identieke situatie 
wordt beschreven in het boek 
Ester (3 :12-15 en 8 : 9-15). Koning 
Ahasveros, die regeerde over 127 
gewesten van Indië tot Ethiopië, 
wilde - op zijn bevel - op één dag 
alle joden laten vermoorden. 
'De ijlboden vertrokken in grote 
haast [...]' en na herroeping van 
het bevel: 'Men verzond de 
brieven door middel van bereden 
ijlboden, gezeten op vorste
lijke paarden, in de stoeterijen 
geteeld.' 

Romeinen ontwerpen het 
eerste moderne poststelsel 
De oorsprong van het eerste 
moderne poststelsel gaat terug 
tot 312 V. Chr., toen opdracht 
werd gegeven voor het aanleg
gen van een uitgebreid wegennet 
vanaf de Via Appia in Rome. 
Uiteindelijk werd het Romeinse 
Rijk bedekt door 61 postrou-
tes. Het genoemde rijk strekte 
zich uit van de Ierse Zee in het 
Westen tot de Kaspische Zee in 
het Oosten en vanaf de Rijn en 
Donau in het Noorden en tot in 
Noord-Afrika in het Zuiden. Het 
beloop van deze routes is vastge
legd op de Tabula Peutingeriana, 
waarvan elf kaartdelen berus
ten in de Nationalbibliothek in 
Wenen. Ook ons land staat ten 
dele op genoemde kaart, vanaf 
Katwijk aan Zee langs de Rijn 
oostwaarts. 
De algemene naam voor de 
Romeinse postdienst was Cursus 
publicus. Langs de routes waren, 
op regelmatige afstanden, relais 
(wisselplaatsen voor paarden, 
herbergen/hotels, opslagplaat
sen voor kostbaarheden) aange
legd voor onder anderen staats-
koeriers, keizerlijke ambtenaren, 
magistraten, legeraanvoerders. 
De gebruikte hulpmiddelen wa
ren, behalve perkament, dunne 
houten plaatjes van berk en els 
en wastabletten of wastafeltjes. 
Het gebruik van wastafeltjes 
was een stap voorwaarts. De 
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geadresseerde kon, na de zegels 
te hebben verbroken en de 
tekst te hebben gelezen, de was 
gladstrijken en zijn antwoord 
opschrijven en dat zo nodig 
mondeling toelichten, waarna de 
bode of koerier weer vertrok. Per
kament was relatief kostbaar: het 
vergde een lange bewerkingstijd, 
maar het kon tweezijdig worden 
beschreven. Groot voordeel was 
ook de duurzaamheid. Het bleef 
in gebruik tot in de dertiende 
eeuw. Na de ondergang van 
het Romeinse Rijk stortte ook 
het poststelsel ineen. Karel de 
Grote (768-814) was de eerste 
die, tevergeefs, heeft getracht de 
Romeinse Cursus publicus nieuw 
leven in te blazen. 

De Middeleeuwen 
In de Middeleeuwen zorgden de 
vorsten en de daaronder ressor
terende leenheren, de kloosters 
en de universiteit voor het groot
ste deel van het postaanbod. Het 
gros van de bevolking was nog 
analfabeet. De vorst gebruikte 
voor de bnevenpost zogenaam
de messagers, een woord afgeleid 
van het Latijnse missus, dat wil 
zeggen 'gezant' of'gezondene'. 
De voetbode van de vorst was 
doorgaans gekleed in een rode 
justaucorps (een lange, nauw 
op het lichaam aansluitende, 
getailleerde jas), had onbedekte 
benen en droeg - ter onderschei
ding van de piek of staf van de 

gewone bode - een scepter, net 
als zijn vorst. Op de linkerborst 
droeg hij een wapenschild. 
De kloosterorden maakten in de 
twaalfde eeuw een grote bloei 
door. Zo verzamelden zich in 
1132 in Cluny zo'n veertienhon
derd kloosterlingen. De abt zond 
op geregelde tijden een monnik 
naar de andere kloosters. Deze 
monnik droeg een stok [rotula) 
waaraan rollen perkament waren 
bevestigd (zoals nu de kranten 
in een hotel). In de berichten 
stonden onder andere de namen 
van de overleden kloosterlingen. 
Men noemde deze rondreizende 
kloosterling, naast rotularis, ook 
wel nuncius defunctorum ('gezant 
van hen die zijn overleden'). De 
abt voegde tenslotte zijn eigen 
teksten toe. 
Ook het aantal universiteiten 
nam snel toe; zij zorgden voor 
de eerste publieke postdienst en 
voor onderling postverkeer. De 
universiteitsbode werd vooraf 
beëdigd {In nomini Dominojuro: 
'Ik zweer in de naam van de 
Heer'). 
De ontwikkeling van de steden 
en de gilden begon pas laat 
in de oertiende eeuw en zette 
zich voort tot en met de vijf 
tiende eeuw. De steden kregen 
geleidelijk de beschikking over 
stadsboden en koopmansbo-
den. Aanvankelijk waren er geen 
vaste postroutes en was er veel 
eenrichtingverkeer. 

Totale ommekeer 
De uitvinding van de boekdruk
kunst bracht een geweldige 
maatschappelijke ommekeer 
teweeg. Het monopolie op ken
nis door de kerk verdween snel. 
De volkstaal verving het Latijn 
en de behoefte aan postvervoer 
nam snel toe. De bodenpost ont
wikkelde zich in diverse landen 
tot een internationale postdienst 
(onder andere vanaf 1501 in het 
Habsburgse Rijk, onder leiding 
van de familie Thurn en Taxis), of 
ze bleven naast elkaar bestaan. 
Elders kregen burgers toegang 
tot het poststelsel van de vorst. 
Tijdens de talrijke belegerings-
oorlogen speelden postdui
ven en moedige koeriers een 
heldenrol bij het postvervoer, c.q. 
bij een tocht door de vijandelijke 
eenheden. 
Spaanse ontdekkingsreizigers 
en veroveraars maakten in 
Zuid-Amerika kennis met een 
totaal onbekend, maar bijzonder 
effectief poststelsel: dat van de 
Inca's. Hoewel dat volk niet over 
een eigen schrift beschikte, zorg
den ijlbodes (chasqui), daarbij 
gesteund door een reeds ver 
ontwikkelde infrastructuur (van 
onder andere wachtposten met 
verse koeriers en touwbruggen) 
er voor dat berichten op één dag 
over een afstand van tenminste 
250 kilometer dwars door de 
Andes werden overgebracht. De 
boodschap was daarbij verwerkt 

in een ingenieus touw- en kno-
penstelsel {quipu), waarbij elke 
kleur zijn eigen betekenis had. 
Het gebrek aan een eigen schrift 
wercThen mogelijk fataal: ze 
waren niet in staat hun onderda
nen snel te waarschuwen voor 
het mogelijk gevaar van vreemde 
oorlogsschepen voor de kust en 
van gepantserde ruiters te paard 
(conquistadores) in de Andes. 
Overigens: de teksten die de 
Spanjaarden elders wél aantrof 
fen, werden zonder pardon 
verbrand omdat deze afkomstig 
waren van 'heidenen'. 

Bronnen (selectie): 
Beale, Philip, A History of tine post 
in England from the Romans to 
the Stuarts; Hants, 1998. 
Buurman, Bert, Communicatie 
tussen mensen uit vroege tijden tot 
de dag van vandaag, Filalog '93, 
1993. 
Damsté. O., Herodotus Historiën; 
Bussum, 1974. 
jean, George, L écriture memoire 
des hommes; Gallimard, 1987. 
Lassus, Yves (red.), Ilya 200 
ans, les savants en Egypte; Parijs, 
1998. 
Melchior Bonnet, Chr., (red.), Le 
grand livre de l'histoire de France; 
Parijs, 1980. 
Vaillé, E., Histoire générale des 
Postesfrangaises dès origines ó la 

fin du moyen-age, Tome I; Presses 
universitaires; Parijs, 1947. 
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's-Mertogenbosch 

op de kaart gezet 

De prentbriefkaart is weer terug! In 
een eerder artikel in dit blad brak 
Cees Janssen al een lans voor de 
ansichtkaart, terwijl de redactionele 
planning van Filatelie voor 2008 een 
artikelenreeks van de hand van Han 
Siem vermeldt. En dat is nog niet 
alles: onlangs verscheen 's-Herto-
genbosch op de kaart gezet, een 
l<loek, kleurig en prachtig gebonden 
boek van Jan Masselink en Huber 
van Werkhoven, onder redactie 
van J.W.M. Timmermans. Het gaat 
om een samenwerkingsproject van 
de Kring Vrienden van 's-Herto-
genbosch, de 's-Hertogenbossche 
Filatelisten Vereniging en het Bos
sche Prentenmuseum, dat qua idee 
en uitvoering bijzonder geslaagd 
mag worden genoemd. In feite gaat 
het om een vervolg op een eerdere 
publicatie, 's-Hcrtoflcnbosch :n de kaart 
gekeken, die in september 2005 
verscheen. Bij dat boek lag de nadruk 
nog op de beeldzijde van de behan

delde kaarten; nu gaat het vooral om 
de schat aan informatie die op de 
adreszijde van prentbriefkaarten te 
vmden valt. 
De auteurs hebben het boek opge
deeld in een aantal perioden: eerst 
de vijfentwintig jaar tussen 1875 en 
igoo, dan de decennia van 1900 tot 
1940, vervolgens twee perioden van 
vijfjaar (1940-1945 en 1945-1950) en 
tot slot de jaren na 1950. 
De boodschappen op de afgebeelde 
kaarten zijn soms wat triviaal, maar 
de samenstellers van het boek weten 
daar weg mee door de berichten van 
toelichtingen en achtergrondinfor
matie te voorzien. Zo wordt bij de 
tekst 'Tante E. ik kom vanavond om 
11.35 spoortijd thuis [...]', die op een 
kaart uit 1899 wordt aangetroffen, de 
volgende toelichting gegeven: 'Wat 
die spoortijd betreft: dat was de tijd 
die tot in 1909 landelijk op de stati-
onsklokken stond en gelijk was aan 
de Greenwichtijd. De plaatselijke tijd 
kon hiervan afwijken, in Dan Haag 
bijvoorbeeld 18 minuten.' 
Bij een kaart uit 1945, gefrankeerd 
met de zegel van anderhalve cent met 
de zogenoemde driekronenboom 
schrijft de redactie, na eerst te heb
ben uitgelegd dat de in oorlogstijd 
uitgegeven zegels vaak als belegging 
werden gekocht:'[...] van de zegel 
met de'Driekronenboom' [...] bleken 
er niet minder dan 203.845.210 ver
kocht te zijn, zodat de handelswaarde 
ervan te verwaarlozen was. 
En zo worden talloze echt gelopen 
prentbriefkaarten getoond, beschre
ven en toegelicht. Het is al met al 
een heerlijk lees- en bladerboek 
geworden, dat niet alleen filatelisten 
zal interesseren en zeker ook niet 

uitsluitend Bosschenaren. En dat 
was nu precies de bedoeling van de 
samenstellers. 
Overigens zal de tentoonstelling 
's-Hertogenbosch op de kaart^ezrt te zien 
zijn op de volgende maand te houden 
beurs Stamp Passion in Den Bosch. 
's-Hertogbosch op de kaartgexa door 
Jan Massehnk, Ĵ uber van WerkhouEti en 
J.W.M. Timmermans (red.); 176 pp , geul. 
(kleur),formaat 24x28.5 cm, tjebonden. 
Uitijegeven door Het Bossche Prentenmu
seum, Veruiersstraatig, 's-Hertogenbosch, 
alujaar het boek uerknjgbaar is voor 29.95 
euro. Ook verkrijgbaar bij boekhandel 
Selexyz Adr. Hemen, Kerkstraat 27, 's-Her
togenbosch (telefoon 075-6150012). 

We waren eerder al onder de indruk 
van de Gabriëlpublicatie Bijbelteksten 
op postzegels en we zijn het nu weer, 
over Werkers in Gods wijngaard, een 
publicatie in twee stevige delen, het 
resultaat van het het enthousiaste 
samenspel van enkele leden van de 
genoemde vereniging. Het tweeluik 
biedt uitvoerige en uiterst interes
sante informatie over de personen 

die in de categorie vallen waarop de 
titel van dit werk doelt, alfabetisch 
gerangschikt van de A van de mar
telaar Abdon tot en met de Z van de 
Cisterciënzer pater Albericht Zujyssig. 
Waar dat maar mogelijk was, zijn 
de lemmata van een filatelistische 
illustratie voorzien, wat het gebruik 
van deze encyclopedie van personen 
die zich direct of indirect een plaats 
hebben weten te verwerven in de 
geschiedenis van de christelijke kerk 
en die een of meer keren op een 
postzegel zijn afgebeeld, tot een heel 
plezierige bezigheid maakt. 
We sluiten ons graag aan bij het voor
woord van ds. Schipper: 'Ook voor 
niet-filatelisten kan dit werk wellicht 
een belangrijk hulpmiddel zijn bij het 
vergaren van historische kennis.' 
Werkers in Gods u;ijngaard door ds. Anton 
Schipper (emdred,); 424 pp. (tuiee delen), 
geill, (2/uj),/ormaatA4 Uitgegeuen door 
de Filatelisten Vereniging Gabriel Verkrijg
baar door ouermakmg van 47.50 euro 
(mcl. uerz.) op Postbankrekening 555202 
ten name van Filatelisten Vereniging 
Gabriel te Soest. 



^agCe stamps, %otarisappeC220, 4007 Z(B lieC 0344-612256 
(Biedt zeer voordelige verzameRngen aan! 

1 Nederland 1934 t/m 1960 compleet postfns ind nr 346-349,518-537 

LP 12/13 met eert Moeyes Cat w € 6 032,50 Zeer voordelig € 1.775,00 
2 Nederland 1945 t/m 1980 postfns compleet 

(zonder LP 12/13) wel518-37Gatw €3986,60 € 895,00 
3 Nederland 1946 t/m 1998 postfns in 3 Davo albums incl 518-37, 

zonderLP 12/13,Catw€5061,80 € 1.225,00 
4 Nederland mooi gebruikt 1852-1965 (o a nrs 48-80 101 130/131 

LP 12/13enz) Catw €9051,- € 1.750,00 
5 Nederland automaatboekjes nr 1 t/m 72 postfns met alle dure teksten 

compleet in 2 stockboeken € 585,00 
6 Nederland automaatboekjes nr 1 t/m 81, plus alle mogelijke 

combinaties uit de boekjes postfns Zeer hoog nominaal € 345,00 
7 Nederland Luxe Davo album met alle velletjes 1993 t/m 2003 compleet € 245,00 

8 Doos met tionderden zakjes Nederland, 1852-2005, veel van voorde 

oorlog,gebruikt + ongebruikt + postfns Zeer geschikt voor rondzending € 895,00 
9 Nederland 1940 t/m 2001 postfns compleet m 3 stockboeken 

(zonder nrs 346-349 en 534-37) Cat w €4 958 70 € 975,00 
10 Nederland mooi gebruikt 1852 t/m 1999 O a de nrs 49,104+105,131, 

136-138, L P 12/13 enz In 2 luxe albums Cat w €7 700,- € 1.075,00 

11 Nederland 1899 I'm 2006 geheel postfns Vanaf 1928 compleet o a 

346-349 518-537 LP 12/13 enz ruim Cat w €14 000,-

Vele extra sen dubbelen met geteld in 5 zeer luxe albums € 3 800,00 

12 Nederland 1852-1944 postfns en gebruikt Gebr o a de nrs 48,80, 

101,130,131 Vanaf 1928 overwegend postfns 

Mooie kwaliteit o a 346-349 Cat w ruim €10 000- € 2.350,00 
13 Nederland gebruikt in 6 Davo albums 1852 t/m 2007 Alleen tot 1945 geteld 

cat w €3136,- Rest met geteld Na 1970 veel post collect gestempeld € 795,00 
14 Nederland mooi ongebruikt 1852-1944 o a nrs 5-6,80 enz 

Cat w €9 624,- € 1.675,00 
15 Nederland mooi gebruikt in Leuchtturm alb 1852-1964 o a nrs 48 80 

101 enz Cat w €9 200,- € 1.725,00 

16 Nederland in luxe Davo 1952-1969 mooi gebr incl nr 80,101 

Roltanding enz Cat w €9 800,-Zeer voordelig € 1.795,00 

17 Nederlandse Antillen postfns in Davo Luxe Jaargangen 2001,2002, 

2005 en 2006 Voordelig € 285,00 
18 België blokken postfns Micheinrs 21,22 + 25 Catw€490- C 95,00 

19 België Michel nrs 81-88, 89-99,104-106,110-112,121-128,156-158, 287 

315-321,333-341,342-343 347-353, 354-365, 366-372, 386-392 op kaartje 
Zeer voordelig voor deze topsenes Cat w €4 335 - € 795,00 

20 Belgiè postfns Michel nrs 929 940-941, 946-947,482f, 992,994-995, 

1000 Cat w €1050,- € 245,00 
21 België postfns 1980 t/m 1999 compleet + veel extra sin Davo € 245,00 

22 Belgié 1958 t/m 2001 postfns in 2 alb +1 st boek € 450,00 

23 Duitse Rijk gebruikt Mich 456-457,496-498 Cat w €1 400 - € 275,00 

24 Duitse Rijk Blok 1 ongebr licht vlekje Cat w €500,- € 95,00 

25 Duitse Rijk blok 3 gebr Cat w €900,- € 270,00 

26 Saargebied postfns Michel nrs 128-134 gekeurd Cat w €1 100,- € 345,00 

27 Luchtpost Duitse Rijk Michel 438-439 nette pi 456-458 pi gom iets getint 

Zeer nette senes Cat w €1 540,- € 275,00 
28 Duitse Rijk blok 11 mm plakkerrest Keurig blok Cat w €1 800,- € 450,00 

29 Duitse Rijk blok I postfns Cat w €1 500 - € 395,00 

30 Duitse Rijk 1871-1945 postfns, ongebr + gebr Vele topsenes en blokken 

o a Ostropaenz € 525,00 
31 DDR postfns meest met velrand nrs 251-341 en Karl Marx blokken 

Calw Michel 2008 2 184,-Uitmuntende kwaliteit € 365,00 
32 DDR zeer mooi echt gebruikt nrs 242-341 

en Kart Marx blokken Gat w Michel 2008 €2 157,- € 475,00 

415,00 

475,00 

325,00 

375,00 

350,00 

995,00 
775,00 

395,00 
295,00 

275,00 

395,00 

33 BRD luxe postfns, veel Schlegel gekeurd Michel 

nrs 111 -196 zonder nrs 123-138, Gat w Michel €2 374,40 I 

34 BRD va 1949t/m 1954gebr en postfns Na 1954 t/m 2001 

postfns in twee stockboeken € 
35 Eiland Man 1973 t/m 2000 compleet postfns incl port m luxe album g 

36 Guernsey en Alderney 1969 t/m 2000 compleet postfns, incl port 

in luxe album € 
37 Jersey 1969 t/m 2000 postfns incl port in luxe album Compleet c 

38 Guernsey, Jersy, Man en Alderney begin t/m 2002 postfns in 3 

albums en twee stockboeken geheel compleet € 
39 Engeland postfns 1980 t/m 2005 in twee Davo de Luxe £ 

40 Frankrijk plakker Yvert nrs 62, 287, 320-321,307-308, 354, 355, 398,400 

LP 5,6 7-8-13 Catw€3 115,- € 
41 Frankrijk postfns 1975 t/m 1999 compleet in Davo album c 

42 Liechtenstein luxe gebruikt o a Michel nrs 82-89 met attest 94-107,108-113, 

114-115 140-142 enz op 3 Hawid kaartjes Gat w Michel€7 497,- € 1.275,00 

43 Liechtenstein mooi gebr tussen de Michel nrs 156-333 

Catw €1495,-

44 Monaco postfns blok 3 en 4 getand + ongetand Gat w Michel€2 100,-

45 Overzee Sunname oud catw €3 215,80, Ned Indie catw €3 197,-, Curacao 

Ned Ant Aruba cat w €5 223,50 Vele topsenes en L P 

Totaal Catw €11 636,35 Mooi kwalitatief geheel 

46 Republiek Suriname 1975 t/m 2000 compleet postfns 

47 Oostenrijk blokken Michel 772-775 postfns 3 Shillingblok miniem vlekje 

Catw €2 300,-

48 Oostenrijk postfns V a 1945-2001 met vele schaarse series o a Michel 

668-673 674-696 enz plus gebruikt v a Michel nr 697 t/m 2001 

49 Oostenrijk 1850-1937 postfns plakker en gebruikt o a Michel 588 gebr Dolfuss 

postfns o a 418-424,425-432,484-497, 591-596 enz 

50 Spanje 1960 t/m begin 2007 compleet postfns in 4 luxe albums 

51 V.N. New York, Wenen, Geneve 1951 t/m ca 2001 postfns in 4 albums 

52 Verenigd Europa 1956 t/m 2001 postfns in 5 albums + 2 stockboeken 

53 Verenigd Europa postfns 1956 t/m 1999 

54 Vatican postfns 1929-2001 in 2 stockboeken Zeer voordelig 

55 Zweden ongebruikt en gebruikt cat w Michel €2 965 -, o a ongebr nrs 

144-158W 159-173W Prachtige kwaliteit 

56 Zwitserland postfns (PAX) 447-459 en de blokken 11,13,14 15 + 17 

Catw €1 240,- Alles luxe 
57 Zuid Afrika 1910-1999 gebruikt plakker, veel postfns, o a Michel 29-30, 

41 + 42, in paren L P Port enz In 3 Davo Luxe 
58 Geweldige Motiefverzameling geheel postfns magnifiek opgezet in 24 

zeer luxe albums van voor de oorlog tot en met 2006, o a zeer veel 

Fauna, Flora enz enz Zeer voordelig 

59 Schitterende verzameling motief over Postzegeltentoonstellmgen in 5 

Leuchtturm albums geheel postfns, o a België Citeb blok, Fexip blok 

Frankrijk Warschau blok Polen enz 

60 Geweldige verzameling o a Engelse kolomen veel postfns België postfns, 

ongebr + gebr Duitse Rijk, BRD en DDR postfns, plakker en gebruikt. Zweden gebr 

+ ongebr Frankrijk postfns gebr + ongebr Alle gebieden met vele toppers 

Zwitserland veel dienst en blokken o a nr 1 enz Oostenrijk postfns, ongebr + 

gebr Vele toppers o a Dolfuss rotary, L P enz Gigantische cat w in 2 luxe 

Safe albums € 3.900,00 
61 Meer dan 100 albums en stockboeken vol met deelverzamelingen 

Wereld West-Europa enz Zeer voordelig I 2.500,00 
62 Doos vol met honderden zakjes postfris. Wereld, West-Europa, veel motief enz 

Zeer goedkoop € 1.400,00 

2.245,00 

245,00 

375,00 

1.475,00 

1.375,00 

595,00 

450,00 

1.850,00 
1.595,00 

695,00 

795,00 

295,00 

700,00 

€ 5.350,00 

€ 1.750,00 

Verder nog diverse kleine en grote snuffelkoopjes aanwezig. Eagle Stamps, Notarisappel 220,4007 ZB, Tiel, 0344-612256. 
Levering zeer snel naar vooruitbetaling op ABN AMRO rek.nr. 543536696. Geen portokosten. Vermeld uw bestelling op uw overschrijving. 
Bezichtiging altijd mogelijk na telefonische afspraak. 
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LUFTHANSA 
We kunnen weer enkele 
nieuwe vluchten van 
Lufthansa melden: 
28102007; Frankfurt
Lahore (Airbus A300, via 
Karachi [i]) en (in samen
werking met Egypt Air) 
CairoFrankfurt (Airbus 
A300); 
27102007: Wroclaw
Frankfiirt (CRJ200 [2]) 
en BordeauxFrankfiirt, 
met post uit Frankrijk, 
Monaco, Andorra en 
Straatsburg (Europees 
parlement) [3]. 
30102007: Frankfurt
Orlando v.v. (A330300 [4, 
retourvlucht 5]); er werd 
ook post vervoerd van 
UNO New York. 

ZEPPELIN 
Dan was er weer eens een 
Nederlandse Zeppelin
vaart. Op 30 september 
kwam het gevaarte uit 
Friedrichshafen naar Rot
terdamAirport, voor een 
demonstratie ter gelegen
heid van de openstelling 
van een nieuwe weg tus
sen Pijnacker en Zoeter
meer, deN470 [6]. 

KLM/VLM 
Pas nu werd bekend dat 
de KLM (en/of de VLM) op 
31 maart a.s. van Eindho
ven Airport naar London
City Airport zal vliegen; 
het zal wel om een vlucht 
met een Fokker50 gaan. 
De nieuwtjesdienstvan 
De Vliegende Hollander doet 
weer zijn uiterste best om 
post mee te geven. 
Verder werd bekend dat 
Aer Afann (een regionale 
luchtvaartmaatschappij 
uit Ierland) van Waterford 
en Galway naar Schiphol 

wil gaan vliegen. Als alles 
volgens plan verloopt 
gebeurt dat per i mei a.s., 

M DEKKER, POSTBUS 157, 
 EMAIL. VLIEGDEK@GMAIL.COM 

met een BAE146; het is 
de bedoeling tweemaal 
per dag te gaan vliegen. 

POST UIT OMAN 
Tot slot dan nog dit: bij
gaand ziet u een scan van 
een pakket dat ik onlangs 
op het postkantoor kon 
ophalen [7]. Te zien is dat 
dit pakket werkelijk in 
Oman is geweest en wat 
er verder mee gebeurd is 
blijkt wel uit de stempels. 

De enveloppen zijn nu ge
lukkig terug; er is alleen 
geen aankomststempel 
geplaatst. Zo'n stempel 
is wel op het pakket ge
plaatst, dus laten we maar 
aannemen dat dit ene 
stempel voor élke envelop 
[8] geldt die we uit Oman 
terugontvingen... 

■. 
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18e Internationale 
Postzegelbeurs Essen 
Messe Essen 
Messehaus Süd 
■ Meer dan 150 vakhandelaren, 

veilinghuizen, producenten 
van accessoires, uitgevers 
postadministraties & agent

schappen uit de hele wereld j 

Ie Dag emissies Duitsland 

Speciale beursstempel & postwaardestuk 

NederlandSalon 

t Centrum Filatelie met vakmensen & keurmeesters 

Europese kampioenschappen 
voor thematische filatelie 

Gereduceerde en t ree v o o r 
NBFV leden 5,  Euro ! 

Verheugd u op de wereld Deutsche Post O f 
van de postzegels PHILATEUE 

Öffnunsszeiten: 8./9. Mai 1011 Uhr 10. Mai 1017 Uhr 

Veranstalter: Jan Billion  Messeagentur  Postfach IDS 254  40S63 Ratingen 
Telefon + 49 (0) 2102/5 06 75 ■ Fax + 49 (0) 2102/89 58 25 

info@briefmarkenmesseessen.de ■ www.briefmarkenmesseessen.de 

Oiizewelisiteszijnveriiieuwil! 
en benodigdheden 

www ?ost3ee!d com 

Onze inkooplijsten per serie. 
Nergens ter wereld uitgebreidere 

inkooplijsten! 

Onze gratis online wereldcatalogus 
Op land en thema. 
Absoluut uniek! 

www.freestafnpcatalogue.com 

Ons postzegelwarenhuis in 
Haarlem. 

200m'postzegelwinkel! 
Winketcentrum Cronjestraat 68 

Haariem, tel:0235272136 

FILATEUSTISCH NIEUWS? 
u leest het het eerst op www.filatelie.ws! 
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Leuclü. 
GRANDE 
Luxus Ringband 
in A4 formaat 
In deze GRANDEbanA passen bladen 
met een afmeting tot 240 x 1̂2 mm 
Naast de hieronder afgebeelde 
6Ä1M)£ bladen kunt U hierin ook 
VARIO bladen ende standaard A4 
insteekhoezen kwi)t CA4M)£ banden 
zi|n daarom bi| uitstek geschikt voor 
het opbergen van bankpapieren, 
A4 formaat documenten of Munt en 
postzegel maandbladen in A4 
formaat Omslag in kunstieder in 
boekbinders kwahteit Capaciteit tot 
40 bladen Verkri)gbaar m zwart 
bordeaux rood dennen groen en royal 
blauw Formaat band 290 x 325 mm 
Formaat cassette 29^ x 335 x 70 mm 

Depothouders 
Postzegelhandel KLOEK BV 
Rosmarijnsteeg 4 • 1012 RP Amsterdam 
Tel. 0206 24 21 64 
Fax 020 6 20 94 90 

Postzegelhandel Parnassus V.O.F 
Roelof Hartstraat 34 
1071VK Amsterdam 

iTel. + Fax: O 20 6 75 23 72 

Pzh Bredenhof Postzegelhandel Van Lokven Filatelie 
Bovenstraat 286 a • 3077 BL Rotterdam Bakkerstraat 22 • 604l JR Roermond 
Tel.O 104826725'FaxO 10 479 7065 Tel 0475 5635 00 
email: bredenhof@cs com www aniokven nl 

Postzegelhandel van Oomburg 
Voldersgracht 28 • 2611 EV Delft 
Tel. 0 15 2 12 30 55 
Fax 015  2 12 21 88 

Philamunt 
Handelsstraal 34 A Sittard 
Tel. 046 420 16 50 ■ 
www philamunt nl 

HOLLANDS GLORIE POSTZEGEL EN MlJNTFNHANDFl 
Camplaan 8 • 2103 GW Heemstede 
TeL023 5477444 
Fax 023 5291605 

Postzegel & Munthandel Weerenbeck • Rijksweg 
Zuid 106 • 6161 BR Geleen • 046 4750258 
A Battalaan 48 6221 CE Maastricht ■ 043 3218864 
www »eerenbeck nl • e mail: info@weerenbeck.nl 
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NEDERLAND, POSTPAKKETTEN 
PER LUCHTPOST 

Achter misleidend uiterlijk gaan interessante stukken schuil 
DOOR A D A M VAN DER L I N D E N , LID NEDERLANDSE A C A D E M I E V O O R FILATELIE 

Postpakketkaarten lijken niet zo populair als andere 

poststukken. Misschien komt dat door hun uiterlijk, for

maat, hun vaak verfomfaaide stoot of  last bui not least 

■ omdat ze van veel landen niet beschikbaar zijn. Er zijn 

gelukkig ook landen waarvan volop postpakketkaarten 

beschikbaar zijn, bijvoorbeeld Zwitserland en België. 
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De invoenng van pakketpost 
naar het buitenland kreeg 
gestalte dankzij het Verdrag van 
Parijs van 3 november 1880, een 
overeenkomst die gesloten werd 
tussen de regenngen van 22 lan
den, met als doel de vergemak
kelijking van 'de handelsbetrek
kingen [...] door uitwisseling met 
de post, van pakketten zonder 
aangifte van waarde, met een 

maximum gewicht van 3 kilo' In 
het slotprotocol werd vermeld 
dat Nederland, samen met en
kele andere landen, het verdrag 
van 3 november i88o met kon 
ondertekenen. Er werd voor deze 
groep uitstel verleend tot 1 juli 
1881. Hiermee werd de uitvoe
ring van het verdrag verlengd 
t o t i april 1882. BIJ Koninklijk 
Besluit van 23 februan 1882 werd 

Lisse, 9 september!926; be 
stemming Kopenhagen 

(Denemarken) 
Gewicht postpakket 5 kilo 

(maximum). 
Tarief postpakket van 5 kilo 

per luchtpost van 1.7.1926 tot 
16 10.1926:4.72' gulden (volgens 

catalogus Buitenkamp 4.37^ 
gulden). 

Expresrecht van 1.7.1926 tot 
20.4.1940 40 cent 

Totaal: 5.12̂  gulden, voldaan met 
een zegel van 5 gulden koningin 

Wilhelmina typeBontkraag en 
een zegel van 12̂  cent typeVeth. 

Hillegom, 2 juni 1930, bestem
ming Bern (Zwitserland). 

Gewicht postpakket 4 kilo. 
Tanef postpakket van 4 kilo 

van 18 4.1928 tot 1.4.1935:4.85 
gulden. 

Remboursrecht: vast recht 15 
cent en vanabel recht 5 cent per 

10 gulden. 
Totaal. 5 05 gulden, voldaan met 
zegels in het typeVeth van 5,10, 

25 en 50 cent en van 1 gulden. 

STKOOK. 
Coupon. 

(Kalk tioof den geatlresseBnic 
worden behoaden) 

(Feiit£ti% défacl e p a Ie dcstiöatajie.) 
Stampei van het 

kantotr van afzpndmg 

PER LUCHTPOST 
PAR AVION 

S7AA. 



de inrichting van de postdienst 
voor het verzenden van de post 
geregeld; saillant detail hierbij is 
dat voor binnenlandse pakket
ten een maximum gold van vijf 
kilo, terwijl de pakketten naar net 
buitenland maximaal dne kilo 
mochten wegen (Verdrag van 
Panjs). Het voornoemde Besluit 
trad per i apnl 1882 m werking. 
De frankering van de te ver
zenden pakketten moest op 
zogenoemde postpakketkaarten 
(adreskaarten) worden geplakt. 
Deze verplichting verviel op 1 juli 
1970; vanaf die datum moest 
de frankering op het pakket zelf 
worden aangebracht (zou dit het 
gevolg zijn van de verzamelaars-
lobby?) Deze datum vormt dan 
ook het logische einde van dit 
artikel. 

Pakketvervoer per luchtpost 
Met ingang van 14 juli 1921 werd 
voor het eerst de mogelijkheid 

geopend om met de lucht
postdiensten Rotterdam-Am
sterdam-Bremen-Hamburg en 
Bremen-Berlijn postpakketten tot 
vijf kilo te vervoeren met expres-
sebestelling in Duitsland Deze 
luchtdienst werd al op 1 oktober 
1921 gestaakt. Bij gebrek aan af 
te beelden voorbeelden, gaan we 
hierverder nietop m. 
Op 11 april 1922 werd de luchtlijn 
Amsterdam-Rotterdam-Londen 
aangekondigd, een verbinding 
die in werkelijkheid op 15 mei 
1922 inging. In principe werden 
uitsluitend gewone expressepak-
ketten toegelaten en geen aange
tekende of rembourspakketten; 
wel waren poste-restantepakket-
ten zonder expressebezorging 
toegestaan. Deze route bleef in 
1923 en 1924 gehandhaafd. Ook 
hiervan zijn geen voorbeelden 
beschikbaar. 
Op 23 april 1924 werd de 
opening van de route Neder-

land-Duitsland-Denemarken 
aangekondigd, met ingang van 
28 april 1924. Toegelaten waren 
postpakketten met en zonder 
expressebezorging, alsmede 
verrekenpakketten met een 
maximum van vijf kilo Vanaf dat 
moment werden de mogelijk
heden uitgebreid om pakketten 
naar de Scandinavische landen 
en België te verzenden. Per 6 
oktober!924werden de routes 
naar Duitsland, Denemarken, 
Zweden en Noorwegen gestaakt 
Vanaf 1925 breidde de lucht-
postdienst zich verder uit naar 
diverse landen; ook de soorten 
diensten die voor de pakketten 
mogelijk waren, werden uitge
breid. Wellicht ten overvloede 
merk :k hier op dat het vervoer 
per luchtpost slechts voor een 
deel van net totale traject van 
toepassing was. 
Nadere details worden bij de 
postpakketkaarten vermeld. 

THEMANUMMER] 

VERVOER 
Geraadpleegde literatuur: 
Pakketpost en pakketposttaneven 
van Nederland naar het buiten
land en naar onze (voormalige) 
Overzeese Gebiedsdelen i882-igyo 
door drs. H Buitenkamp, 1992. 
Handboek Postwaarden Ne
derland, onder redactie van 
G. Holstege, J Vellekoop en 
R. van den Heuvel. 
Site Handboek Postwaarden Ne
derland [www.postwaarden.nt). 

Arnhem, 13 apnl 1932, 
bestemming Kopenhagen 
(Denemarken). 
Gewicht postpakket 5 kilo 
Tarief: postpakket van 5 kilo vanaf 
8.4.1929 tot 1934.4.45 gulden. 
Het pakket werd m Denemar
ken per expresse bezorgd (zie 
strookje). 
Totaal 4.45 gulden, voldaan met 
diverse zegels in het type-Veth. 

Amersfoort, 11 novemben948; 
bestemming St. Montz 
(Zwitserland). 
Gewicht postpakket 1 8 kilo. 
Tanef postpakket tussen 1 en 2 
kilo vanafi.71948 tot 1.1.1949: 
3.25 gulden 
Totaal. 3.25 gulden, voldaan met 
een zegel van 2.50 gulden in 
het type-Van Konijnenburgen 
zegels van i2/4 en 50 cent in het 
type-Hartz Bijkomende kosten 
in Zwitserlancf- 2.55 frank (zie 
borderel). 
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Nederland postpakketten 
per luchtpost (vervolg) 

Rotterdam, i6 decemben949, 
bestemming Praag 
(Tsjechoslowakije) 

Gewicht postpakket in eerste 
instantie 2 4 kilo, later gecor 

ngeerd naar 2 3 en 2 2 kilo (met 
van invloed op het tarief) 

Tarief postpakket van 2 tot 3 kilo 
vana f i 7 i o i 949 to t i 5 5T950 

5 90 gulden 
Totaal 5 90 gulden, voldaan 

met een zegel van 40 cent in het 
typeHartz en zegels van 50 cent 

en 5 gulden in het typeJuliana 
'en face' 

S T R O O K k»i> door ds 
d r « 9 s e s r d e behouden 

worden 
C O U P O N peut me deieehe 

fier >e deatlneteire 

Stempel ven liet kantoor 
atzend Ing 

T imbre du bureau <t or glne 

Naam en woonplaats 
van de afzender 

Nom et domic i le de 
1 expedi teur 

'T* 7 %Jtah»S 

D o u a n a  s t e m p e l 
Timbre de ia douane 

i:̂ (̂  
beetemmlna / V a / ? A X ' ^ 

Cet \ Oi/o 1/e.Hsk o 

u de deal nation 
Street en huleoummer 
Rue et numero 
Lend «on beatommino 

A A N W I J Z I N G E N 
Z I E K E E R Z I J D E 

WÊÊÊKÊBt 

Tiel, 14 augustus 1952, 
bestemming New/York 

(Verenigde Staten) 
Gewicht postpakket 18 1 kilo 

Tanef postpakket van 18 tot 19 
kilo vanaf 1 6 1950 tot 25 71955 

19 90 gulden 
Toeslag voor luchtrecht 5 20 gul

den per halve kilo (37 eenheden), 
T8 1 kilo IS 37 maal 5 20 gulden 

maakt 192 40 gulden 
Totaal 212 30 gulden, voldaan 

met luchtpostzegels in het type
'Vliegende zeemeeuw' (in totaal 
190 00 gulden) en zegels in het 

typeJuliana 'en face' (in totaal 
22 30 gulden) 

Exacte frankering met 212 30 
gulden 

' '^^^WIP"' 
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's Hertogenbosch, 22 juni 1962, 
bestemming Pedu (Ghana) 
Gewicht postpakket 2 2 kilo 

Tarief postpakket van 1 tot 3 kilo 
2 70 gulden 

Toeslag voor luchtrecht 3 80 gul
den per 500 gram (5 eenheden), 

vijfmaal 3 80 gulden maakt 19 00 
gulden, totaal 21 70 gulden 

Saillant detail men ging uit van 
een pakket van 3 tot 5 kilo, waar 
voor 3 25 gulden (55 cent meer) 

verschuldigd was 
Totaal 22 25 gulden, voldaan 
met zegels in het typeJ uliana 

'en profil' 

h kmtoor ™B ilzand m 

L E X P Ë O I T E U 

K A N T O O R VA lJ 

D I N G E N N R ( 

H E T / D j 

E 144 R E A U D O R I G I N E 

N U M É R O ( S ) D U 

( O U D E S ) C O L I S 

A D R E S K A A R T 
B U L L E T I N D ' E X P É D I T I O N 

Ain» 

Nom 

Pahkfiiiin / 1 

D o u . r . v . M.r r i i *» ■ 

Cart rctun of (xtu «n 
C«nfi tKi OU hecurti 

A» i ..rp.klc «, JS ia l i o t 

t 5 u n il< Khi<r^|d< 

AAN %imn\^,■:'^nï^T^ 6 M J J M W 

Pwt i van baifmm ° > 
[■mm n| __ Qt 

im.UA 

. . . bail.»n> ni l . Q J n L \ D Ci >\ 1 / ' ' 

Buraiu d'érb*n(«^ ^ 

\ 
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KANTOOR VAN A F 7 a ! j _ ; J _ iBUBEjW^DKttiCJtlE JL«^ VOO« AANMeCH 
DING EN NR{S) | t j ^ s l ^ J J i A '< / U M É ü « j j è j j T 7 ° " ^ s É t r " " 

1 ^ T ^ STAT f 1 DES) COlfe ^ f in . l lES rosTE 
Leeuwarden-Station, 14 novem
ber! 962; bestemming Brussel 
(België). 
Gewicht postpakket 1.95 kilo. 
Tanef pakket van 1 tot 3 kilo: 2.05 
gulden. 
Toeslag voor luchtrecht. 10 cent 
per 500 gram (4 eenheden), vier
maal 10 cent maakt 40 cent. 
Totaal 2.45 gulden, voldaan met 
een frankeermachinestempel 
van 1.95 gulden en een postzegel 
van 50 cent in het type-Juliana 
'en profil'. 
Urgente, c.q. dringende pakket
ten naar België waren vanaf 1952 
weer mogelijk tegen het dubbele 
van het basistarief Per luchtpost 
was dus goedkoper en wellicht 
sneller 
Het gele strookje URGENT/ 
DRINGEND heeft hier dus geen 
tanefbetekenis. 

Diemen, 27 april 1965; 
bestemming Teheran (Iran). 
Gewicht postpakket 3 kilo. 
Tanef postpakket van 1 tot 3 kilo 
vanaf 1.7.1961 tot 1 7.1965' 1 90 
gulden (provincie Chiraz). 
Toeslag voor luchtrecht 
3.30 gulden per 500 gram vanaf 
1.7.1964 tot 1.71971 (6 eenhe
den); zesmaal 3.30 gulden maakt 
19.80 gulden. 
Totaal: 21.70 gulden, voldaan 
met zegels in het type-Juliana 'en 
profil'. 
Frankering op de voorzijde 14.00 
gulden, restant van de frankenng 
op de achterzijde 7 70 gulden 

Sassenheim, 29 februan 1968; 
bestemming Stockholm 
(Zweden). 
Gewicht postpakket 18.250 kilo. 
Tarief postpakket van 15 tot 
20 kilo: 15 95 gulden. 
Toeslag voor luchtrecht 60 cent 
per 500gram (37 eenheden); 
37 maal 60 cent maakt 22.20 
gulden. 
Uitklanngsrecht 50 cent (strookje 
'document') vanaf 1.51966 tot 
1 7-1971-
Totaal: 38.65 gulden, voldaan 
met zegels in hettype-Juliana 'en 
profil'. 
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NEDERLANDS PRESTIGEBOEKJE 
'lOIDAUWATIERS'METDVD 

Het Voflelbcschermmaboekje van 2 januarijl. 

NEDERUND 

Prestigeboekjes 
In het vorige nummer 
meldde ik al de twee 
prestigeboekjes van dit 
voorjaar: op 18 maart Pas
sie uoor Postzegels en op 12 
juni MOOI Nederland 2008. 
Daarnaast kunnen we 
ook vier prestigeboekjes 
met persoonlijke zegels 
verwelkomen. Twee ervan 
zijn al verschenen: Vogel
bescherming op 2 januari 
en Herman Dan Veen op i 
februari. De andere twee 
komen zeer binnenkort: 
100 Jaar Feyenoord op 18 
maarten 101 Dalmatiers 
op I april. Het laatstge
noemde boekje wordt 
samen met een dvd 
verkocht. TNTPost volgt 
hierin Oostenrijk, dat 
al twee keer eerder een 
postzegelboekje met een 
cd uitgaf: Best o/Operette en 
The Sound ojMusic. Soms 
buitelen postadmini
straties over elkaar heen 
in het bedenken van 
noviteiten. Waarbij ik me 
goed kan voorstellen dat 
de traditionele verzame
laar er alleen maar meer 
argumenten in vindt om 
een streep te trekken vóór 
deze gekkigheden. Dvd's 
koopt menigeen immers 
liever bij de platenzaak 
(zoheetdatnog),net 
zoals je bloemzaadjes bij 
de tuinder en speculaas 
bij de bakker haalt... 

Boekjes vielen uit elkaar! 
De negen tuinvogels op 
de zegels in het Vogel
beschermingboekje zijn 
pimpelmees, boomklever, 
winterkoninkje, gaai, 
goudvink, huismus, 
merel, koolmees en 

roodborstje. De tekst in 
het boekje omvat korte 
portretten en handige 
tuintips voor het voor vo
gels aantrekkelijk maken 
van de tuin. 
Kort na uitgifte bleek dat 
een deel van de 25.000 
tuinvogelboekjes slecht 
gelijmd was. TNTPost 
haastte zich om  voor de 
zekerheid  alle boekjes 

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

bij de loketten terug 
te nemen en ze bij de 
producent (Reka/a Speciol 
Produrts in Venlo) van een 
groene stikdraad te laten 
voorzien. Dat geschiedde 
in no time, zodat 22.500 
gelijmde èn genaaide 
boekjes vanaf half januari 
beschikbaar waren. Het 
lijkt erop dat gespeciali
seerde verzamelaars nu 
op jacht moeten gaan 
naar exemplaren zonder 
draad. Boekjes van onvol
doende kwaliteit kunnen 
overigens nog steeds 
teruggestuurd worden 
(TNTPost Collect Club, 
Antwoordnummer 216, 
9700 VB Groningen), 
waarna men een exem
plaar met draad ontvangt. 

NIEUWE UITGIFTEN 

China 
Expo Sjanghai 2010 
Het ene grote evenement 
in China moet nog begin
nen, en het andere dient 
zich al aan. In 2010 vindt 

Detail van het oorspronkelijke boekje (zonder draad). 

EXPO 
^Zilli 

■t>B2010#t»«»««a(«l»ffl» 
■•»[IIACiESC CHINA (33)2007 

Het Chinese boekje 'Expo Shanghai 2010'. 

Chino Jaar uan de Rat 

in Sjanghai de wereldten
toonstelling Expo Shanghai 
2010 plaats. De tentoon
stelling heeft als motto 
Better City, Better Life en ook 
Nederland zal er groots 
uitpakken met zijn Happy 
Street paviljoen: het wordt 
een 450 meter lange 
straat in een bouwwerk 
dat veel wegheeft van een 
achtbaan. 
Op ig december vestigde 
China al de aandacht 
op dit gebeuren met de 
uitgifte van een speciaal 
postzegelboekje. Het be
vat twaalf zegels van 1.20 
yuan. Op de zegels staan 
logo en mascotte van de 
expo afgebeeld. 

Jaar uon de Rat 
Het boekje ter gelegen
heid van het Jaar van de 

Rat verscheen op 5 janua
ri. De inhoud bestaat uit 
tien zegels van 1.20 yuan. 
Sinds het eerste boekje uit 
igSo heeft het land de ge
woonte een volgnummer 
op de boekjes te zetten: 
het nieuwe boekje heeft 
nummer 34. Handig voor 
de verzamelaar. 

Denemarken 
Koninklijk theater 
In februari werd in het 
Deense Kopenhagen het 
supermoderne Skuespilhu
set (theater, speciaal voor 
toneel) geopend. Samen 
met het Gamie Scene (oude 
theater) uit 1874 en het 
in 2005 geopende Operaen 
(Operahuis) vormen ze 
het Koninklijk Theater. 
Drie op 9 januari versche
nen Deense postzegels 

Detail Dan de gerepareerde ucrsie (met draad) 
Het nieume theotcr opende op 16 Jebruan zijn deuren met de première 

uan een nieuuje ucrsie uan Shakespeares Hamlet 



vestigen de aandacht op 
de drie onderdelen. Twee 
van die zegels zijn ook 
in een postegelboekje 
verkrijgbaar: tienmaal de 
zegel van 5.50 k. met het 

wenszegels (smilers) uit 
2005 en 2006 is te vinden 
in een boekje van zes 
eersteklaszegels, waarvan 
de uitgifte gepland stond 
op 28 februari. 

De Deense totüagzegel von ditjaor laat zien dat er na borstkanker nog 
een̂ oed Icucn mogelijk is. 

oude theater en tienmaal 
die van 6.50 k. met het 
nieuwe. 

Kankerbestrijding 
Ook op 9 januari ver
scheen een toeslagzegel 
van 5.50+0.50 k., waarvan 
de opbrengst bestemd 
was voor het onderzoek 
naar borstkanker. Ook 
deze zegel is verkrijgbaar 
in een boekje. 

Frankrijk 
Blauwe Marianne 
Een noviteit in Frankrijk. 
Tot nu toe bevatten de 
boekjes met permanente 
zegels alleen waarden 

Posttaneuen 
Vanaf april gaat het eer
steklas tarief voor brieven 
van 34 p. naar 36 p. en 
het tweedeklas van 24 p. 
naar 27 p. Veel gevolgen 
voor de boekjes heeft dat 
niet omdat ze, behalve bij 
de prestigeboekjes, bijna 
uitsluitend zegels zonder 
waardeaanduiding bevat
ten. 

Ierland 
HuweU^kszegel 2008 
Kostte de speciale 
huwelijkszegel in 2007 
nog 48 c., nu wordt een 
huwelijk weer wat duur
der doordat er 55 c. voor 

Het nieutve Mananne-boekje is weer een zogenaamd 'e'co-bockje'. de 
kajt IS vervaardigd uan milieuvriendelijk verkregen hout en met gom 

zonder schadelijke oplosmiddelen 

voor gebruik op binnen
landse brieven. Dat was 
dan steeds de Marianne-
zegel in de kleur rood 
(die momenteel wordt 
verkocht voor 54 c.). 
Op 2 januari verscheen 
een boekje met twaalf 
Marianne-zegels in de 
kleur blauw. Ook zonder 
waardeaanduiding, maar 
met een prijs van 60 c. 
en te gebruiken voor 
post naar landen van 
de Europese Unie plus 
Zwitserland. 

Groot-Brittannië 
Smilers 
Een mix van Engelse 

betaald moet worden. De 
nieuwe zegels versche
nen op 16 januari en zijn 
alleen in boekjes van 
tien stuks verkrijgbaar. 

Afgebeeld op de zegel is 
het middendeel van een 
bruidspaar in omhelzing. 

Wenszegels 
Op dezelfde datum 
verscheen ook een boekje 
met wenszegels. Het 
gaat om twee zegels 
metlappenfiguren: een 
trompetterende olifant en 
een dansende kikker. Het 
boekje bevat tweemaal 
vijf van deze zegels van 

De Ierse u;enszegels, met muzikale 
olifant en dansende kikker. 

55 cent. Om te feliciteren, 
te bedanken, geluk te 
wensen of gewoon als een 
groet. 

IJsland 
LandbouiDUJcrictuî en 
Vier IJsIandse postzegels 
geven voorbeelden van 
landbouwwerktuigen 
uit vervlogen jaren: twee 
zegels van 85 k. en twee 
van 110 k. De zegels zijn 
uitsluitend in boekjes ver
krijgbaar: een boekje van 
340 k. (viermaal 85 k.) en 
een van 440 k. (viermaal 
nok.) . 

Man, Eiland 
Royol Air Force g o jaar 
De post van het eiland 
Man gaf op 15 januari een 
serie van zes postzegels 
uit ter gelegenheid van 
de negentigste verjaardag 
van de Royal Air Force. 
Sinds 1921 en tot 1993 

waren er op het eiland 
bases en opleidingsinsti
tuten. Belangrijk bijvoor
beeld was het Training 
Flying Control Centre (de 
voorloper van de huidige 
luchtverkeersleiding) van 
de RAF. 
De zegels zijn ook ver
krijgbaar in een presti-
geboekje. De precieze 
inhoud ervan is me op dit 
moment nog niet bekend, 
maar de verkoopprijs 
ervan bedraagt £ 9.68. 

Nieuw-Zeeland 
Herdrukken permanente zegels 
Eind 2007 werden er twee 
boekjes met permanente 
waarden in Nieuw-Zee
land herdrukt. Op ig 
november betrof het het 
in 2003 voor het eerst 
uitgegeven boekje met 
vijf zegels van $ 1.50 'Ar-
rowtown'. Op de achter
zijde van het boekje zijn 
twee gestileerde kiwi's 
afgebeeld, hetgeen wil 

aantal jaren de gewoonte 
om een postzegel op een 
postzegel uit te geven. Zo 
verscheen op 21 januari 
op een nieuwe zegel van 
10 k. een eerder (in 1956) 
in Tsjechoslowakije 
uitgegeven zegel met een 
afbeelding van de oude 
stoomlocomotief Zbraslau 
(1846). Acht van deze ze
gels vormen, samen met 
vier vignetten, de inhoud 
van een postzegelboekje. 
De oplage bedraagt 
30.000 boekjes. 

Zwitserland 
De Ijsbeer uan Hans de Beer 
Al meer dan twintig jaar 
heeft de kleine ijsbeer Lars 
veel fans in Zwitserland. 
Van deze stripfiguur 
van Hans de Beer zijn 
er intussen acht boeken 
en twee bioscoopfilms 
verschenen. 
De erkenning van de il
lustrator liet in Nederland 
(Hans de Beer werd in 

Het Ierse boekje met de nieuuje huuielijkszegels. 

Deze Zuntserse zegel (met de monter door een postzegel-sneeuivstorm 
stappende ijsbeer Lars) is ontujorpen door de Nederlander Hans de Beer. 

1957 in Muiden geboren 
en volgde een opleiding 
aan de Rietveld Acade
mie) enige jaren op zich 
wachten. Twee jaar lang 
probeerde hij zijn Een 
Ijsbeer in de tropen bij een 
Nederlandse uitgever 
onder te brengen. Tever
geefs. Vervolgens had 
hij internationaal veel 
succes en werden er via 
zijn Zwitserse uitgever 
al meer dan tien miljoen 
stripboeken verkocht. 
Dat de Zwitserse post 
hem om een ontwerp 
voor een postzegel 
verzocht is dan ook niet 
verwonderlijk. De zegel 
met het kleine ijsbeertje 
- sjokkend onder een 
sneeuw van zegeltjes 
- verscheen op 4 maart en 
is uitsluitend in boekjes 
verkrijgbaar. Het Zwit
serse postzegelboekje 
bevat tien zelfklevende 
zegels van 0.85 Fr. 

zeggen dat dit de tweede 
herdruk is. 
Op 12 december volgde 
het in datzelfde jaar voor 
het eerst uitgegeven 
boekje met tien zegels 
van $ i.oo. Thema van de 
zegel is Rangitoto Island. 
Eén kiwi op de achter
zijde. 

Tsjechië 
Oude postzegels berleuen 
Tsjechië heeft al een 
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Batavia's ligging was eerst een 
voordeel en Tater een nadeel, 
gezien vanuit de logistiek van de 
communicatie tussen Europa 
en 'de Oost' in de periode aat 
die afhankelijk was van zeil en 
stoom. Toen de schepen naar de 
Oost nog om de Kaap de Goede 
Hoop zeilden, was de afstand 
tussen de havens aan beide zij
den van Het Kanaal naar Batavia 
ongeveer gelijk aan die naar 
India. Java lag dichter bij Europa 
dan China ofde Filippijnen. 
Vanaf het begin van het tijdperk 
van het stoomschip verloor 
Batavia dit voordeel: het lag 
even ver van Europa als de twee 
laatstgenoemde plaatsen. Toch 
lag Batavia nog steeds dichterbij 
dan bijvoorbeeld Australië, dat 
zo ver weg was dat het van geen 
enkele vernieuwing profiteerde, 
totdat technische ontwik
kelingen het mogelijk maakte 
om stoomschepen te bouwen 
met machines die dankzij hun 
in serie geplaatste cilinders 
zuiniger met kolen omsprongen, 
een techniek die pas twintig jaar 
nadat de postverbindingen in het 
noordelijk deel van Indische oce
aan van start gingen, algemeen 
gebruikt zouden worden. 
In de achttiende eeuw werd 
post voor de Aziatische kolonies 
hoofdzakelijk vervoerd door 
boten van de Oost-Indische 
Compagnieën, waan/an de 
laatste de Nederlandse VOC 
en de Britse EIC waren. Maar 
de wereld veranderde. De VOC 
werd in 1799 opgeheven en de 
EIC verloor haar monopolie op 
de Oost-Indische handel in 1813 
en dat op de handel met China 
in 1833. Totdat in 1840 de door 
de overheid gesteunde postver
bindingen met P&,0-stoomsche-
pen begon, was verzending per 
particulier koopvaardijschip de 
enige manier om brieven naar de 
Aziatische koloniën te sturen. 

Historici gaan er doorgaans vanuit dat de snelheid van 

een postverbinding valt uit te drukken in het aantal da

gen dat tussen het schrijven en ontvangen van een brief 

ligt. Posthistorici weten dat dit vooral afhangt van de 

beschikbare postverbindingen. In de praktijk is het beter 

om deze twee benaderingen te combineren. En dat doet 

de auteur van de nu volgende bijdrage. 

Over dit artikel 
De postgeschiedenis van Neder-
lands-lndië is heel goed beschre
ven in eerdere studies. Claude 
j . P. Delbeke's uitstekende boek 
De Nederlandse scheepspost (deel 
1 - Nederland-0ost-lndiëi6oo-
1900) is zó gedetailleerd dat er 
nauwelijks iets aan toe te voegen 
valt. Toch is het interessant om 
de efficiency van het systeem 
van de postverbindingen door 
te lichten en het te vergelijken 
met dat van soortgelijke Britse 
verbindingen. 
De studie van Britse en Franse 
postverbindingen, met de onder
zoeksmethode die in dit artikel 
gebruikt wordt, is gebaseerd op 
mijn dortoraalscriptie Across 

the Oceans - Development of the 
Overseas Business Information 
Transmission, i8i5-i8ys (Helsinki 
2007). De Nederlands postver
bindingen worden hierin niet 
belicht, maar ze worden in dit 
artikel, speciaal voor de lezers 
van het maandblad Filatelie, 
alsnog onder de loep genomen. 
Het artikel is gebaseerd op een 
enigszins beperkte hoeveelheid 
Nederlands posthistorisch mate
riaal; daarom is alle commentaar 
en zijn alle extra gegevens uit de 
collecties van lezers van harte 
welkom. 

Pakl<etboten van de 
Oost-Indische Compagnieën 
In de periode dat de Oost-In-

Afbeelding 1. Deze brief, die op 22 april iSoè in Meemt bij Delhi (in het noorden van 
India) werd geschreven, werd zo'n vijf maanden daarna met de hand ontwaard door 
het Bengaals hoofdpostkantoor in Calcutta. Daarna werd de brief door de Tigris van de 
East India Company naar Engeland gebracht. De Tigris was op haar tweede rondreis 
(van in totaal zes stuks) naar India. Na een tocht langs de Afrikaanse kust van gemid
delde duur - zo'n vijfó zes maanden - kwam de brief op 14 april iSoy in Londen aan, 
dus bijna eenjaar nadat hij was geschreven (colleaie van de auteur). 

dische Compagnieën met Azië 
handelden, werd de communica
tie tussen Europa en de koloniën 
verzorgd door de grote Oost-I n-
diëvaarders die in net begin van 
ieder jaar (hoofdzakelijk in maart 
tot mei) naar de Oost zeilden en 
het jaar erop weer terug zeilden. 
Een reis duurde heen en terug 
ongeveer anderhalfjaar, soms 
zelfs langer (apeelding 1). 
Tot in de periode 1830-1835 
schreven de klerken van de Brit
se East India Company (EIC) in 
Londen antwoorden op brieven 
uit Bengalen die op dat moment 
al tussen de 600 en 800 dagen 
oud waren. 
De EIC werd enkele tientallen 
jaren later opgericht dan de Ne
derlandse VOC. Tussen 1761 en 
1834 zeilden niet minder dan 570 
schepen voor de EIC van Londen 
naar Oost-lndië of China; ze 
maakten ongeveer 2.500 reizen, 
heen en terug. Zo'n dertig van 
die schepen, hoofdzakelijk 100 
tot 300 ton metende vaartuigen, 
zeilden als 'pakketboot' voor 
het vervoer van belangrijke post 
van de Compagnie. Zij werden 
er een of twee keer per jaar op 
uitgestuurd en ze verzorgden 
dus geen reguliere verbinding. 
De overzichten van de pakket-
bootdienst van de EIC (van Alan 
W. Robertson) beginnen in 1761 
en eindigen in 1814; ze laten zien 
dat er in totaal 55 reizen gemaakt 
zijn. 
Vergeleken met de VOC-pak-
ketbootdienst was het grote 
verschil niet zozeer de snelheid, 
maar vooral de frequentie van 
de reizen en de manier waarop 
die reizen georganiseerd werden. 
De pakketboten van de Britse 
EIC keerden niet meteen terug 
met de antwoorden op brieven 
die naar China en India waren 
gezonden. Vijftien van de pak
ketboten voeren niet terug, maar 
bleven in India. Bovendien werd 
er één schip verkocht, raakte een 
tweede verdwaald en werd een 
derde gekaapt tijdens de reis. De 
pakketboten die terug voeren, 
kwamen zestien maanden tot 
zes jaar na hun vertrek weer 
aan. Deze schepen werden er 
op uitgestuurd met uitsluitend 
post aan boord, in plaats van de 
vracht zoals de handelsschepen 
die vervoerden. 
De VOC-pakketbootdienst 
(1789-1795) begon veelbelovend: 
de eerste vier reizen verliepen 



Tabel I - Tijdsduur tussen het schrijven van een briefen het ontvangen van een antwoord, Nederland-Batavia, gebruikmakend van de VOC-postverbinding 1788-1794 

Naam van het schip 

Maria Louisa 
Faam 
Vhjt 
Luchtbel 
Expeditie 
Maria Louisa 
Haasje 
Snelheid 
Star 
Faam 
Zeemeeuw 
Vhjt 
Luchtbel 
Kraai 
Snelheid 
Haasje 
Faam 
Vbjt 
Mana Louisa 
Kraai 

Gemiddeld 

Vertrekdatum 
uit Nederland 

01.09.1788 
22 121788 
04 041789 
01 06 1789 
01.09.1789 
09 10 178g 
18.11.1789 
06 011790 
12 021790 
05 03 1790 
02 041790 
02 06 1790 
06 og 1790 
20.02.1791 
02 05 1791 
09 071791 
16121791 
20 03 1792 
16.06.1792 
30 09 1792 

Aankomstdamm 
in Batavia 

11.02.1789 
02 06 1789 

--
18 II1789 
26.04.1790 
Ceylon -
22.04.1790 
II 07 1790 
Ceylon -
10 08 1790 
Ceylon 14 091790 

03 05 1791 
30.08.1791 
14 091791 
15 121791 
29 05 1792 
17 09 1793 
25.11.1792 
27 03 1793 

Nederland-Batavia 
in dagen 

163 
162 

--
170 
237 
--
155 
186 

-
158 

-
-

239 
191 
135 
159 
165 
151 
162 
178 

174 

Verö^kdaWm 
uit Batavia 

05.03.1789 
2106 1789 
Ol 12 1789 

--
Ceylon 19 111790 
Ceylon 20121790 
iŜ SSJZSIfi 
04 08 1790 
Ceylon 2103 1792 
20II1790 
Ceylon 29 071791 
14 02 1791 
Ol 06 1791 
iSAUW. 

Aankomstdamm 
in Nederland 

07.081989 
09II1789 
29 041790 
--
23 041791 
10 07 1791 

2112 1790 
23 071792 
Ol 05 1791 
06 12 1791 
25 10 1791 
0712 1791 
u.ssjjai 

Bengalen 18 02 1792 30 07 1792 
28 Ol 1792 28 061792 
Bengalen 27 021793 21121793 
23 Ol 1795 

Ol 08 1793 

"-091795 

17 04 1794 

Batavia-Nederland 
m dagen 

155 
141 
149 
(Vlijti49) 
(Haasje 137) 

--
197 
139 
--
162 

--
(foom162) 253 
189 
171 
(Kraai171) 
152 
--
220-250 
232 
(Mona Louisa 232) 

176 

Nederland-Batavia-Nederland 
in dagen 

340 
3 " 
390 
332 
456 
--
378 
349 
--
422 

--
(Foam j}}) 510 

457 
448 
377 
355 
--

540 
434 

(400)407 

De vet gezette data laten de opeenvolgende perioden zien die liggen tussen het schrijven van een briefen ontvangen van een antwoord daarop, tussen september 
1788 and december 1792 De vet gezette en onderstreepte data geven een beter alternatief voor de reizen eerdere vertrekdata vanuit Batavia dan met het 
oorspronkelijke schip In die gevallen wordt dit aangegeven door de naam van het snellere schip cursief weer te geven, bijvoorbeeld Faam 

uitstekend (zie tabel 1) 
De brieven aan boord van de 
Mana Louisa (vertrekdatum 1 
septembenySS) kw/amen na 
vijfeneenhalve maand in Batavia 
aan De ontvangers kregen dne 
weken de tijd om een antwoord 
te schrijven, waarna het schip op 
5 maart aan zijn terugreis begon, 
die vijf maanden duurde, tot 7 
augustus 1789 
De gehele periode van het schrij
ven van een bnef m Nederland 
tot aan het ontvangen van een 
antwoord omvatte dus maar elf 
maanden en een paar dagen 
Daarenboven vertrok de vol
gende pakketboot naar Batavia 
weer na een week of dne, zodat 
die de antwoorden weer kon 
meenemen 

VCX-postverbinding: 
sneller dan gedacht 
In 1790 besloot de VOC ook 
een pakketbootverbinding naar 
Ceylon m te stellen en later zelfs 
een naar Bengalen Sommige 
verbindingen werden via Batavia 
uitgevoerd, maar het lijkt erop 
dat sommige schepen de 
kortere route rechtstreeks naar 
Ceylon namen In die gevallen 
waann een schip eerst post naar 
Batavia bracht, was het nor
maal gesproken met zo dat het 
antwoord naar Nederland over 
deze langere route liep Dus was 
de kortste tijdsspanne voor het 
uitwisselen van informatie met 
noodzakelijkerwijs gelijk aan de 
tijd die nodig was voor de heen-
en terugreis van een schip 
Zoals we in tabel 1 kunnen zien, 
konden de antwoorden op de 
brieven die met de Expeditie op 
1 september 1789 uit Nederland 
naar Batavia waren verzonden, 
op 18 mei 1790 met het Haasje 
verstuurd worden, m plaats van 

ze via Ceylon mee te sturen, wat 
in dat geval een vertraging van 
bijna Vijf maanden zou ople
veren Ook de antwoorden op 
brieven die met de Snelheid op 
2 mei 1791 naar Batavia werden 
gezonden, konden op 25 novem
ber 1791 met de Kraai verzonden 
worden, m plaats van ze - met 
een vertraging van twee maan
den - via Bengalen te sturen 
Aangenomen dat de reis van 
de Viijt (uit Nederland ver
trokken op 2 juni 1790) met 
langer duurde dan gebruikelijk 
- gemiddeld 170 dagen - konden 
de antwoorden op de bneven 
alweer worden meegegeven 
met de Faam, die op i mei 1791 
in Nederland aankwam In dat 
geval was de tijdsspanne tussen 
het schrijven van de bnef en het 
ontvangen van een antwoord 
slechts 333 dagen, in plaats van 
510 dagen 
We kunnen ook zien dat de ant
woorden op de bneven uit Ne
derland die op 2 apnl 1790 met 
de Zeemeeuw naar Ceylon wer
den verzonden, op 19 november 
van datzelfde jaar met de Expedi
tie konden worden meegegeven, 
waarmee de aankomst van de 
antwoorden met met minder 
dan zeveneneenhalve maand 
vervroegd kon worden Dat was 
waarschijnlijk ook het geval 
met de post van de Star, ook al 
ontbreekt de aankomstdatum in 
het archief Als de antwoorden 
met de Maria Louisa verzonden 
werden, zouden ze een jaar eer
der in Nederland zijn dan met de 
gewone pakketboot die de post 
vervoerde 
De tijdsspanne waann de post 
heen en weer ging, kan dus 
gemakkelijk verkeerd ingeschat 
worden als er uitsluitend naar 
de reisduur van de individuele 

schepen wordt gekeken Zoals 
we in tabel i kunnen zien was 
de VOC-postverbmding slim 
georganiseerd, doordat het 
mogelijk was de antwoorden op 
brieven uit te wisselen met een 
pakketboot die eerder uit Batavia 
- of zelfs uit Ceylon - naar Neder
land vertrok Hoewel we met alle 
vertrekdata exact weten, lijkt dit 
in de meeste gevallen mogelijk 
te zijn geweest 
Dus was de postverbinding 
per pakketboot in feite veel 
effectiever dan mocht worden 
aangenomen De gemiddelde 
tijdsspanne voor het verzenden 
van een briefen het ontvangen 
van een antwoord bedroeg 
dertien maanden, m geen van de 
gevallen duurde het langer dan 
anderhalfjaar 

Na de ooriog: twintig jaar 
particuliere scheepsbrieven 
Na 1815 had de VOC zijn deuren 
gesloten en raakte de EIC 
geleidelijk zijn monopolie op 
de handel met Oost-lndie kwijt 
De markt lag open voor nieuwe 
ondernemingen en honderden 
particuliere koopvaardijsche
pen maakten hun entree in de 
wateren van Oost-Indie Voor al 
deze nieuwe handel was geen 
georganiseerde postverbinding 
Hoe werkte dat' 
Volgens Lloyd's Register groeide 
het aantal Britse zeilschepen 
naar de Oost als volgt In 1812 
waren er slechts 57 schepen 
die van Groot-Bntannie naar de 
Oost voeren De meeste daarvan 
waren grote Oost-lndievaarders 
op weg naar India en China 
Twee schepen voeren naar 
Batavia, een naar Penang en 
dne naar Benkoelen (Sumatra) 
In 1825 was het aantal Britse 
schepen dat naar de Oost voer 

gegroeid tot 280, er voeren toen 
ook nog eens vijftig schepen 
naar Australië en Nieuw-
Zeeland Niet minder dan 28 
schepen voeren naar Batavia en 
negen naar Singapore 
De levendige handel tussen 
Europa en Oost-Azie zorgde er 
voor dat de haven van Batavia 
vaak werd aangedaan, ook door 
schepen die doorreisden naar 
een andere handelspost De 
snelle groei van Singapore, dat 
in 1819 door Sir Stamford Raffles 
werd gesticht en sinds 1830 on
der de Bntse kroon viel, liet het 
aantal schepen dat beide plaat
sen aandeed groeien, net als de 
handel op Manilla (Filippijnen) 
Singapore en Manilla weraen 
al snel de eindbestemming van 
veel handelaren, maar Batavia 
werd onderweg vaak aangedaan 
Het werd ook gewoonte dat 
schepen die terugkwamen 
van Australië over Batavia en 
Singapore zeilden, om daar 
lucratievere handelswaar op te 
pikken dan Australische wol 
Daarmee werden deze op het 
thuisland genchte routes meteen 
ook potentiële postverbindingen 
Alleen de handel met China was 
in 1832 en 1833 nog steeds stnkt 
voorbehouden aan de Bntse EIC 
In 1832 zeilden bijna vierhon
derd Britse schepen naarde 
Oost Zonder dat we beschik
ken over dergelijke gegevens 
uit Nederland mogen we toch 
aannemen dat de groei van het 
aantal Nederlandse schepen 
vergelijkbaar moet zijn geweest 
Het scheepsverkeer tussen Ne
derland en Oost-Indie moet zijn 
verveelvoudigd na de oorlogen 
met Napoleon 

Omdat er geen officiële post
verbinding was naar De Oost 
kwamen de Bntse en Neder-



landse posterijen op het idee om 
particuliere koopvaardijschepen 
een soort officiële status te 
geven voor het vervoer van post. 
In GrootBrittannië maakte de 
Indian Packet ietter Act van 
1815 het mogelijk om koopvaar
dijschepen als pakketboot te 
gebruiken als er in een bepaalde 
periode geen EICschepen naar 
de Oost zeilden. Deze schepen 
werden zorgvuldig uit alle ver
trekkende schepen gekozen, op 
aanbeveling van Lloyd's. 
Tussen oktober 1815 en oktober 
1816 namen zestien schepen 
officiële post mee van GrootBrit
tannië naar India. In vier gevallen 
ging het om grote Oostlndië
vaarders en daarnaast betrof het 
zes marineschepen en zeven 
particuliere koopvaardijschepen. 
Dit systeem was echter om een 
aantal redenen gedoemd te 
mislukken. De marineschepen 
waren oorlogsschepen en niet 
bedoeld om er particuliere post 
mee te vervoeren. Ze deden niet 
alle gewenste havens aan, maar 
zeilden rechtstreeks van Londen 
of Portsmouth naar Madras en 
Calcutta. Het was ook erg moei
lijk om particuliere schepen te 
vinden die bereid waren om post 
mee te nemen, omdat zij zich 
aan seen enkele voor de post 
noodzakelijke beperking wilden 
binden die hun handelsdoelen 
zou kunnen dwarsbomen. Het 
tarief voor post vervoerd per 
pakketboot was ook behoorlijk 
hoger dan het tarief voor post 
per particulier schip. 

Met de Acte van 1819 werd aan 
deze verwarrende situatie een 
eind gemaakt. Alle brieven naar 
en van India (en dus ook alle 
post ten oosten van Kaap de 
Goede Hoop) werden voortaan 
behandeld als scheepspost; ze 
konden door ieder schip ver
voerd worden, tegen hetzelfde 
tarief: 4 d. zeeposttarief plus het 
binnenlands port voor het land 
van aankomst. Uitgaande post 
die minder dan drie oz. (ca. 85 
gram) woog werd belast met een 
zeeport van 2 d. 
De Nederlandse posterijen 
stelden in 1816 een vergelijkbaar 
systeem (de 'Zeebrief) in voor 
brieven die met particuliere 
schepen werden vervoerd, net 
zoals de Britten dat vanaf 1760 
met 'scheepspost' in de Britse 
havens deden. 

~ leder vertrekkend of aanko
<= mend schip was bevoegd om 
^ post te vervoeren naar de Oost. 
~ Paradoxaal genoeg werden de 
3 tijdsspannes voor informatieuit
^ wisseling per post in de Aziati
^ sehe wateren duidelijk korter en 
^ verbeterd in een periode zonder 
:i georganiseerde postverbinding. 

Wat je meet, kom je te weten! 
In 1832 duurde een reis van 
Engeland naar Batavia gemid
deld 116 dagen; dit kan worden 
berekend met behulp van Lloyd's 
Ust met zeildata. Dat was een 

3 : ? ^ 

•nmntm 
Afoeelding 2. Op J september 18^4 werd deze brief geschreven. Hij werd door het 
koopvaardijsMp Vrouw Maria vervoerd op de route lanp Kaap de Goede Hoop er\ 
kwarr} m Rotterdam aan op 2ojanuari 7835. Handstempel 'ZeeBrief Hellevoetsluis' 
van dezelfde datum. De brief werd vervoerd via Diddenuewen {Frans' Thionville) naar 
Marseille, waar hij aankwam op ^ijanuan 1835 (aankomststempel op de achterzijde); 
overkomstduur 148 dagen (collectie van de auteur). 
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Afieeldingj. Deze ZeeBnefuit Cheribon (Java) met als datum ^o november 1836 ging 
met een koopvaardijschip via Kaap de Coede Hoop naar Amsterdam; hij kwam aan in 
Den Helder op 21 april 1837, in 142 dagen (collectieJohn W. Jackson). 

groot verschil met de tochten 
van de VOCpakketboten, die 
zo'n veertig jaar eerder 174 
dagen duurden. 
In deze jaren werd de bouw van 
schepen wel wat verbeterd, maar 
opvallende verbeteringen in de 
techniek van de zeevaart deden 
zich niet voor. In de VOCtijd 
 eind achttiende eeuw  waren 
chronometers niet in algemeen 
gebruik, de zeekaarten waren 
onbetrouwbaar en er was niets 
bekend over stromingen. Om
streeks 1830 was er algemeen al 
veel meer bekend over navigeren 
en de schepen konden toen de 
stromingen in hun voordeel 
gebruiken. 
Eerder in dit artikel hebben we 
al laten zien dat de tijdsspanne 
tussen het schrijven en ontvan
gen van een brief niet gelijk was 
aan de duur van de rondreis 
van een schip, jaarlijks waren er 
dozijnen schepen die een haven 
aandeden en die de potentie 
hadden om post te vervoeren. 
Een bepaald schip bracht een 

brief van Europa naar Batavia  of 
naar een andere plaats ver weg 
in Azië  en een ander schip nam 
het antwoord mee. De schepen 
zelf konden zelfs binnen elf 
maanden weer terug zijn uit 
Batavia. 
De twee Zeebrieven van 1835 en 
1837 {ajbeeldingen 2 en 3) lijken 
dit ecnter niet te bevestigen. 
De eerste (eigen collectie) is 
gedateerd Batavia 5 september 
1834 en kwam in Rotterdam aan 
op 20 januari 1835 met de Vrouw 
Maria (onder gezag van kapitein 
Noorbeek) om vandaar verder 
naar Marseille te worden ge
stuurd (en niet andersom, zoals 
enkele tientallen jaren later nor
maal was, na de instelling van de 
Overlandroute). Als aankomst
datum van het schip vermeldt 
Lloyd's List 23 januari 1835. De 
brief deed er 137 dagen over en 
de route naar Marseille kostte 
nog eens elf dagen extra, zoals 
het aankomststempel achterop 
ons laat zien. De tweede Zeebrief 
(collectie John W. Jackson's, met 

zijn toestemming afgebeeld) 
werd op 30 november 1836 in 
Cheribon (Java) gepost en kwam 
op 21 april 1837 in Den Helder 
aan. De reis duurde 142 dagen. 
Hoe verhoudt de overkomstduur 
van deze twee brieven zich met 
de gemiddelde reisduur, n 6 da
gen? Het verschil is verklaarbaar: 
de brief werd eerder geschreven 
dan op de datum waarop het 
schip uiteindelijk vertrok. Zeker 
koopvaardijschepen bleven vaak 
lang in de haven wachten op 
zo lucratief mogelijke vracht of 
op beter weer; hun uiteindelijke 
vertrek kon zelfs weken na de 
aangekondigde vertrekdatum 
plaatsvinden. 
Bij het berekenen van de 
gemiddelde overkomstduur 
(116 dagen) met behulp van 
Lloyd's List werden de feitelijke 
vertrek en aankomstdata van de 
schepen gebruikt. Maar de tijd 
tussen het schrijven en ontvan
gen van een brief nam meer tijd 
in beslag dan uitsluitend de duur 
van de zeereis. Wat je meet kom 
je te weten! Bij de bewuste i i 6 
dagen ging het om de gemid
delde tijd aie een zeereis tussen 
Engelse havens en Batavia van 
een koopvaardijschip omstreeks 
18321833 duurde (zie kolom 
drie in tabel 2). In het geval van 
de twee Zeebrieven (overkomst
duur respectievelijk 137 en 142 
dagen) gaat het om de tijd 
tussen het schrijven van de brief 
en de uiteindelijke aankomst op 
het postkantoor van ontvangst 
(kolommen 1 tot 4). Als de 
ontvanger een ontvangstdatum 
op de achterzijde van de bnef 
had gezet, dan hoort die thuis in 
kolom 5. 

Om de effectiviteit van de 
postverbinding te onderzoeken 
zouden we een kolom 6 aan de 
tabel moeten toevoegen, die dan 
zou moeten aangeven wat de tijd 
is tussen de ontvangst van een 
briefen het snelst mogelijke ant
woord, gegeven de vertrektijden 
van het eerstvolgende schip. In 
tabel 1 ontving de schrijver van 
de eerste brief, vervoerd door de 
Maria Louisa, een antwoord in 
340 dagen, zodat deze brief weer 
beantwoord kon worden in een 
schrijven dat met een schip dat 
op 1 september (binnen exact 
een jaar) meekon. 
Een brief van Liverpool naar Ba
tavia, op 15 mei 1832 verzonden 
per het 250 ton metende schip 
Cassiopeia, kwam op 10 septem
ber binnen 118 dagen aan. Er 
zouden andere schepen eerder 
hebben kunnen vertrekken uit 
Batavia die niet op de Lloyd's 
List vermeld worden. Zelfs bij 

Tabel 2  De reisduur een brief, van de schrijver tot aan de ontvanger; wat meten we dan eigenlijk? 

Van de briefschrijver 
tot het postkantoor of 
de tas van een kapitein 
m het koffiehuis... 

...vandaar tot aan het 
schip, dat voor vertrek 
ligt te wachten. 

De zeereis. Van de kapitein naar 
het postkantoor en 
de binnenlandse 
bezorgroute. 

Van het lokale 
postkantoor of 
koffiehuis naar de 
ontvanger. 

De snelheid van postverbindingen wordt soms gemeten van de datum van schrijven tot en met de ontvangst, soms door uitsluitend het aantal 
dagen te tellen dat de reis duurt. Het is belangrijk om op dit verschil te letten bij de discussie over de tijdsduur van een postverbinding. 
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Afbeelding 4. Vanaf 1845 " " ' ^ de reis van Calle naar Batavia per stoomschip slechts 
twee weken in beslag. Deze brief uit Madras werd door de PeiPstomers Bentick (Ma
dras 15 septemberCalle i8 september) and Lady Mary Wood (Galle 27 septemberSin
gapore 6 oktober) vervoerd, waarna op 9 oktober, aan boord van het Nederlandse zeil
schip Bromo, de reis begon naar Batavia, waar de brief op 11 oktober 1845 aankwam In 
het geval van de Lady Mary Wood was er sprake van haar derde maandelijkse reis. De 
spelfout 'ONGEFRANKEE' (in plaats van 'ONGEFRANKEERD') in het handstempel 
'ZeeBrief is alleen bekend van het jaar 184$ (collectie John W. Jackson). 

een antwoord per hetzelfde 
schip zou het retourbericht al op 
31 maart 1833  dus in slechts 
tieneneenhalve maand  in Liver
pool zijn aangekomen. Maar 
ook al werd het antwoord op 
deze brief dus sneller ontvangen 
dan voorheen, het blijft onwaar
schijnlijk dat er van veel verbete
ring in de tijdspanne tussen het 
schrijven van een briefen het 
ontvangen van een antwoord 
sprake was. De koopvaardij
schepen voeren dan wel sneller, 
maar niet volgens een bepaalde 
dienstregeling en dus was er niet 
altijd onmiddellijk een schip voor 
het vervoer van een antwoord 
beschikbaar. 

Van zeil naar stoom 
Al vanaf begin 1820 werden de 
eerste stoomschepen voor post
verbindingen op korte routes 
ingezet. De eerste post over de 
Atlantische Oceaan werd met de 
eerste pionierende stoomsche
pen in 1838 vervoerd. De stoom
technologie maakte het mogelijk 
een snellere postverbinding met 
de Oost tot stand te brengen 
door de Overlandroute via de 
Rode Zee te gebruiken. 
Van deze Overlandroute, geor
ganiseerd door de Britse poste
rijen om het groeiende handels
belang met de Oost te dienen, 
had Batavia aanvankelijk niet 
veel plezier. De gecombineerde 
stoomschipservice van P&O, de 

Admiralty Steam Packets en de 
EICstoomschepen (inclusief een 
ingewikkelde doortocht door de 
woestijn met kamelen, ezels en 
rivierschepen) reikte omstreeks 
1840 namelijk niet verder dan 
Bombay. De rest van de reis 
moest sowieso met private mid
delen worden volbracht. 
Tussen Bombay en Calcutta kon 
gebruik worden gemaakt van 
voetboden die van pleisterplaats 
tot pleisterplaats liepen (zoge
noemde Dawk of Do/(diensten) 
en voor het traject naar Madras 
gold waarschijnlijk hetzelfde. 
Maar vanaf daar moest de post 
met zeilschepen naar Batavia, 
die pas vertrokken als het de 
kapiteins uitkwam  en die tocht 
duurde enkele weken. Gebruik 
maken van de Overlandpost
verbinding was veel duurder dan 
het verzenden van een brief met 
een gewoon koopvaardijschip, 
via Kaap de Goede Hoop, terwijl 
de Overlandverbinding dus ook 
niet veel sneller was. 
In die tijd was de situatie van de 
havens van Canton en Hong
kong vergelijkbaar met die van 

Batavia. Zo kwam post uit Lon
den over Marseille (een andere 
Overlandoptie, die de reistijd 
in Europa met enkele dagen 
bekortte) die op 4 januari 1841 
werd verzonden na 39 dagen, 
op 12 februari 1841, in Bombay 
aan. Dat was al heel wat sneller 
dan de gemiddeld 125 dagen 
per zeilschip, via Kaap de Goede 
Hoop, van enkele jaren daarvoor. 
De post naar China, die per 
zeilschip verder moest, kwam 
echter pas 62 dagen later, op 15 
april 1841, aandus noi dagen 
na de verzending van deze post 
uit Londen. 
De variatie in reistijd was heel 
groot en afhankelijk van welk 
schip de post meenam  zo'n 
schip kon over de reis van 
Canton naar Bombay tussen de 
50 en TOO dagen doen en voor 
Batavia gold hetzelfde. 
De situatie verbeterde licht 
nadat P&O in 1843 een dienst 
per stoomschip via Galle naar 
Calcutta had ingesteld. Maareen 
postverbinding met Batavia was 
nog steeds een droom. De brie
ven die via deze route verzonden 
werden zijn schaars, omdat 
niemand zin had om extra porto
kosten te betalen voor deze zeer 
ongeregelde verbinding. 
De situatie veranderde ingrij

pend toen P&O zijn stoom
schipservice in 1845 verlengde 
tot in China. De snelheid van de 
postverbinding tussen Londen 
en China werd daarmee in één 
keer met 50 tot 100 dagen be
kort. En Batavia genoot zonder 
veel inspanning van hetzelfde 
voordeel [ajbeeldmg 4). 
In augustus 1845 begon een af 
getakte dienst tussen Singapore 
en Batavia, die Java met het net
werk van de Britse stoomsche
pen verbond. Dit had drastische 
gevolgen. De reisduur tussen 
Nederland en Batavia werd 
ingekort: van gemiddeld ni6 
dagen voor een enkele zeiltocht 
rond Kaap de Goede Hoop, 
naar Ti6 dagen heen en weer 
met de stoomschepen die de 
Overlandroute gebruikten. De 
tochten verliepen natuurlijk niet 
zo snel  de eerste stoomsche
pen waren zelfs langzaam  maar 
het aantal af te leggen zeemijlen 
was veel geringer. Toch kwamen 
vertragingen nog geregeld voor 
[ajbeeidmg 5) 
De gevolgen voor de reistijd 
van de nieuwe postverbinding 
(het aantal dagen tussen het 
schrijven van een briefen het 
ontvangen van een antwoord) 
vanaf 1846 kan worden afgeleid 
uit tobe/3. 

Afbeelding 5. Voor en achterzijde van een Overlandbriefuit Amsterdam, gedateerd 2 
december ^84^ die op zijn weg naar Batavia diverse vertragingen opliep Het Franse 
stoomschip Osiris vertrok uit Marseille op 14 december, bijna twee weken nadat de brief 
was geschreven. De Overlandroute van Alexandrie naar Suez nam 19 dagen in beslag 
en uiteindelijk werd de brief door het PefPstoomschip Bentick helemaal meegenomen 
naar Madras, in plaats van te worden afgegeven in Galle. Dit veroorzaakte een extra 
vertraging van ongeveer een maand. De gehele reis nam 105 dagen in beslag ondanks 
het feit dat het volledige traject per stoomschip werd afgelegd. LandMail 216 koper, 
Batavia Tj maart 1846 (collectie Claude].P. Delbeke). 

Tabel 3 ■ Overkomstduren, mogelijk gemaakt dankzij de P&Odienst via Marseille en Batavia, 1846 

Vertrek uit 
Marseille 
28.01.1846 
ig.05.1846 
27.09.1846 

Aankomst 
in Batavia 
16.03.1846 
10.07.1846 
12.11.1846 

*; inclusief tweemaal twee dagen voor 

Duur van de Vertrek uit 
reis in dagen Batavia 
47 03.04.1846 
42 28.07.1846 
46 29.II.1846 

het vervoer over het spoor van en naar 

Aankomst in 
Marseille 
18.05.1846 
ig.og.1846 
ig.01.1847 

Nederland 

Duur van de 
reis in dagen 
45 
53 
51 

Duur van de 
gehele reis* 
114 
"7 
118 

199 
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Ajbeelding 6. Op 22 juli 1846 werd deze Overland-briefin Amsterdam geschreven. Hij 
werd door het Britse admiraliteitsschip HMS Spitfire van Marseille naar Malta vervoerd 
(28jult-3Tjuli) en vandaar met de Ariel van PolP naar Alexandrie (^TJuli-4 augustus). 
De Hindostan van dezelfde scheepvaartmaatschappij bracht de brief vervolgens van 
Suez naar Galle (lo augustus-2y augustus). Daarna nam de Braganza het traject 
naar Singapore voor haar tekening. Vervolgens was het de beurt aan het Nederlandse 
zeilschip Merapi, dat de brief naar Batavia vervoerde (8 september-v september) Bij 
elkaar was de brief 51 dagen onderweg. Land-Mail 216 duiten, Batavia n september 
1846 (collectieJohn W. Jackson). 

Een brief van Nederland naar 
Batavia kon nu in zes of zeven 
weken aankomen, in plaats van 
er drie maanden over te doen. 
En nu er een maandelijkse dienst 
was, kon men dus iedere maand 
een brief verzenden. Voor de 
handel was het echter nog veel 
belangrijker dat de tijdsduur 
tussen het verzenden van een 
briefen het ontvangen van een 
antwoord daarop zodanig werd 

Onder postroutes naar en van Azië en 
Australië m het midden van de ige eeuw 

bekort dat het mogelijk werd om 
deze cyclus drie keer per jaar in 
zijn geheel uit te voeren {apeel-
dingen 6 en 7). 
Als de kooplieden belangrijk 
nieuws uit de markt ontvingen 
(en dat nieuws was dus veel 
actueler dan voorheen) dan was 
het mogelijk orders te plaatsen 
bij de handelspartners in de 
Oost, een brief over versche
pingsafspraken te sturen, de 
rekening te ontvangen en die te 
bevestigen en dat allemaal in 
één jaar tijd. Dit maakte ook dat 

Afbeelding 7. Deze Overland-briefuit Batavia ging met het zeilschip Merapi naar Sin
gapore (i april-6 april 1847), vandaar met de Braganza van PolP naar Galle (8 april-i6 
april), en vervolgens naar Suez met de Haddington (ig april-8 mei). Na een drie dagen 
durende reis over land ging het verder met de PalO-stomer Oriental (van Alexandrie 
naar Malta, ii mei-i^ mei) en tot slot met de pakketboot HMS Volcano naar Marseille 
(i6 mei-ig mei). Daarna ging de brief over Lyon (21 mei) en Hamburg (26 mei) naar 
Kopenhagen; dit alles in minder dan twee maanden. 

het geld sneller dan ooit over de Nederlandse aftakking van Sin-
wereld ging. 
In juni 1857 verdubbelde P&.0 
het aantal postverbindingen 
met China: van maandelijks 
naar tweemaal per maand. De 

gapore naar Batavia volgde dit 
patroon {afieeldingS}. Het was 
nu mogelijk om de andere week 
brieven van Europa naar Batavia 
te versturen en antwoorden te 
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Afieelding 8. Circulaire van het General 
Post Office van 6 april 1857; «r wordt 
meegedeeld dat de PelPdienst naar 
China over Singapore werd uitgebreid 
naar twee maandelijkse reizen, met 
aansluiting op de NISMverbinding naar 
Batavia vanaf juni 1857. 

ontvangen. Maar dit resulteerde 
niet in een kortere tijdspanne 
tussen het verzenden van een 
briefen het ontvangen van een 
antwoord. Waarom niet? 
De reisduur van Holland naar 
Batavia werd tussen 1846 en 
1858 weliswaar verkort van bijna 
vier naar drie maanden, maar 
de post vanuit de Oost kwam in 
Marseille over het algemeen te 
laat aan om de ontvangers de 
gelegenheid te geven een direct 
antwoord te sturen. 

maandelijkse vertrekdata 
In het geval van post uit Batavia 
kostte net ruwweg twee dagen 
om de brieven per spoor vanuit 
Marseille in Nederland te bezor
gen en nog eens twee dagen om 
het antwoord naar Marseille te 
brengen. Een stoomschip kwam 
bijvoorbeeld op i o april 1858 
in Marseille aan en de brieven 
kwamen dus ongeveer op de 
n2deaan in Nederland, mede 
afhankelijk van het tijdstip van de 
dag waarop men aankwam. De 
volgende stoomschip vertrok al 
op 11 april en de eerste mogelijk
heid voor het verzenden van een 
antwoord naar Batavia deed zich 
daardoor pas 28 april voor. 
De vaste vertrekdata maakten 
deel uit van postcontracten met 
de scheepsbedrijven. Het was 
niet toegestaan hier verande
ring in aan te brengen als een 
ander schip vertraging had. Dus 
konden de mooie postverbin
dingsschema's op lange zee
routes nooit exact in de praktijk 
gebracht worden. Zoals Delbeke 
ook opmerkt in De Nederlandse 
Scheepspost kon een 48 dagen 
durende reis van het stoomschip 
LondenBatavia (volgens de 
dienstregeling met een aan
komst in augustus 1845 tot mei 
1846) in werkelijkheid 47.5 tot 55 
dagen in beslag nemen. 
Raymond Salles toont een op het 
oog schitterende dienstregeling 
van de Messageries Maritimes 
voor de route van Marseille 
naar Singapore in zijn boek La 
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Postverbindingen van PalO op Azië en Australië, 1861. De afiakking SingaporeBatavia 
maakte deel uit van de dienstvedening van PciO, die van een gecompliceerd opgezet 
netwerk gebruik maakte. Co/te op Ceylon fungeerde als knooppunt van dit netwerk, 
met stoomschepen die zowel naar externe bestemmingen als naar het thuisland voeren. 

Dit was een algemeen probleem, 
dat ook speelde bij andere 
postverbindingen zoals de Royal 
Mail Line's South America. Het 
gebeurde vaak dat de stoom
schip met brieven uit Europa 
net enkele dagen eerder vertrok 
dan het schip uit Rio de Janeiro 
aankwam. Daardoor kon er pas 
na een maand een antwoord ver
zonden worden. De reden was 
dat de reis net iets langer dan 
twee maanden duurde, terwijl de 
postverbinding werkte met vaste 

Poste Maritime Frangaise (deel V). 
Omdat hij niet de feitelijke ver
trek en aankomstdata vermeldt. 

kunnen we ons alleen maar 
voorstellen hoe dit in de praktijk 
gewerkt zou kunnen hebben. 
Volgens de dienstregeling zou 
het Franse stoomschip met 
Europese post iedere twintigste 
van de maand in Singapore aan
komen en iedere vierde van de 
volgende maand terugkeren om 
de brieven met antwoorden mee 
te nemen. Het rooster van de 
'Bataviaaftakking' (van Delbeke) 
laat echter zien dat het stoom
schip voor Java uit Singapore 
kon vertrekken op 23 januari, 24 
februari, 15 maart, 19 april, 18 
mei, 19 juni, 23 juli, 21 augustus, 
19 september, 22 oktober, 22 
november en 21 december 1863. 
Soms eerder, soms later dan 
verwacht. 
De stoomschipdienst naar 
Batavia begon met zijn maande
lijks ritme in 1845. Dat werd in 
1857 tweemaal per maand en in 
1862 zelfs driemaal per maand. 
Het leidde niet tot een kortere 
tijdspanne tussen het verzenden 
van een briefen krijgen van een 
antwoord erop. Zelre het com
bineren van Engelse en Franse 
routes leverde geen verbetering 
op. Zo'n combinatie werkte per
fect in ZuidAmerika  waar de 
routes elkaar aanvulden  maar 
niet op het traject naar China: 
daar beconcurreerde men elkaar 
zo sterk op het gebied van vracht 
en passagiers dat de post pas op 
de derde plaats kwam. 
Toen de Stoomvaartmaatschap
pij Nederland in 1871 met de 
eerste Nederlandse stoomvaart
dienst naar de regio van start 
ging, was het Suezkanaal al ge
opend. De post van Nieuwediep 
kon met één schip helemaal naar 
Batavia vervoerd worden, zonder 
dat dit tussendoor behoefde te 
laden en lossen. 
De zeereis nam in 1872 gemid
deld 44 dagen in beslag; in 1877 
was dat 43 dagen  bijna even 
snel als de exprespostverbin
ding dertig jaar eerder, maar die 
dienstverlening was alleen ge
schikt bij grote partijen post. Het 
systeem werd gekenmerkt door 
zulke lange stops in havens, dat 
er slechts twee keer per jaar een 
volledige briefwisseling, van het 
schrijven tot aan het ontvangen 
van antwoord, kon worden ge
realiseerd. Dat was minder dan 
P&O in 1846 kon aanbieden. 
Posthistorici gaan doorgaans 
niet verder dan 1875, omdat toen 
de Wereldpostunie (UPU) opge
richt werd. Maar laten we in cfit 
geval een uitzondering maken 
en zien wat er later gebeurde. 

In 1900 functioneerde de tele
graaf al meer dan twintig jaar en 
kon een boodschap binnen een 
uur worden doorgegeven. Toch 
werd het grootste deel van de 
post nog via de lange zeeroute 
verzonden. In die periode was 
het varen op vele manieren 
verbeterd. Moderne technologie 
en logistieke inzichten werden 
gebruikt. Kijk maar naarde 
opeenvolgende perioden die er 
volgens de dienstregeling van 
de Rotterdamsche Lloyd lagen 
tussen het verzenden van een 
briefen het ontvangen van een 
antwoord daarop  en geniet er 
van {tabel4)\ 
Niet alleen duurde de reis korter, 
maar ook sloten de tijden in 
de havens goed op elkaar aan, 
zowel aan het begin als aan het 
eind van de reis. We moeten in 
de gaten blijven houden dat de 
tijdspannes tussen schrijven en 
antwoord ontvangen niet gelijk 
is aan de duur van de heen en 
terugreis van een schip. De 
antwoorden werden vaak al mee 
gegeven met een ander schip 
dat al in de haven op zijn vertrek 
lag te wachten  net als het geval 
was met de VOCpakketboot
dienst die honderd jaar eerder al 
functioneerde. 

©2008 SeijaRiitta Laakso 
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Tabel 4  Tijdsspannen tussen het schrijven van een briefen het ontvangen van een antwoord bij gebruikmaking van de 
postverbinding tussen Roterdam en Batavia in 1900 

Vertrek uit 
Rotterdam 

13.01 
07.04 
30.06 
22.og 
15.12 

Aankomst 
in Batavia 

21.02 
16.05 
06.08 
30.10 
22.01 

Duur 
reis ir 

39 
39 
37 
3« 
3« 

van de 
dagen 

Vertrek uit 
Batavia 

28.02 
23.05 
15.08 
07.11 

Aankomst in 
Rotterdam 

03.04 
27,06 
20.09 
10.12 

Duur 
reis ir 

34 
35 
36 
33 

van de 
dagen 

Aantal dagen mssen 
schrijven en antwoord 

80 
81 
82 
79 
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Nederlandse maximum-
kaarten kwamen voor 't 
laatst in december jl. aan 
bod, met uitvoerige aan
dacht voor Den Haag en 
Utrecht uit de serie Mooi 
Nederland. We vervolgen 
nu met de postzegel van 
Edam, met als in het oog 
springend element op de 
postzegel, de hnksonder 
keurig gestapelde kaasjes. 
De Edamse kaasmarkt 
verdween al in 1922, maar 
wordt nu alweer zo'n 
vijftien jaar voor toeris
ten 'opgevoerd' [i]; dat 
gebeurt voor de Waag, op 
woensdagochtenden in de 
maanden juli en augustus 
[2]. Naast de Waag, met 
de trapgevels, staat het 
Huis van 't Nut ran het Alge
meen, dat ook op de zegel 
links terug te vinden is. 
Het velletje Rode-Kruis-
zegels stond in het 
kader van herwerken met 
vrijwilligers, met JIJ op 
de postzegel en WIJ op de 
velrand. Het Rode-Kruis-
embleem komt terug op 
het verpleegstersuniform 
van een kaart [3] uit de 
jaren vijftig. 

'200 jaar Koninklijk' werd 
postaal gevierd met een 
fraai uitgevoerd blok, dat 
helaas erg duur uitviel 
voor de filatelist. Niette
min komt de Kroon goed 
terug op kaart [4] met het 
wapen dat een onder
scheiden bedrijf mag 
voeren na de verkrijging 
van de titel. 
Op het velletje met herfst-
bomen prijkt de Fa^us, 
ofwel de Bruine beuk in 
volle glorie, net als op 
kaart [5]. Van de tweede 
zegel was van het klein 
afgebeelde Esdoornblad 
linksboven op de postze
gel een maximumkaart [6] 
te maken. Deze bladeren 
staan keurig in hun eigen 
rij, net onder de postzegel 
op de maximumkaart. 
De zes kinderzegels van 
dit jaar stonden in het 
teken van het thema Veilig 
thuis. Op kaart [7] zijn de 
rollen omgedraaid: zie het 
zappende kind voor de 
tv en de moeder die haar 
naar bed gebrachte kin
deren op een monitor in 
de gaten houdt. Kinderen 
zitten tegenwoordig (te) 
vaak voor de computer, 
maar de computer van 
kaart [8] is wel heel erg 

oud: een Commodore 64! 
Het kind van [9] gaat zó 
op in haar boek, dat ze 
niet merkt dat ze inmid
dels alleen in de zaal zit. 

Drie kaarten met speciale 
stempels konden in 2007 
gemaakt worden. De 
platte knoop in het gele-
genheidsstempel van de 
beurs in Keulen doet het 

goed met de Scouting-
zegels van juli op kaart 
[10], die allerlei vormen 
van knopen toont. Met 
de knoop als doorlo
pend zegelbeeld op de 
postzegel hadden hier 
ook twee postzegels op 
de maximumkaart gepakt 
kunnen worden. Het 
stempel van de 46ste Dag 
van de Aerofilatelie stond 

in het teken van de start, 
zeventig jaar geleden, 
van de regelmatige dienst 
per DC-3 naar Indië. Op 
kaart [11] een DC-3 niet 
daarachter een DC-2. Met 
de nog steeds geldige 
postzegel voor bijzondere 
vluchten kon hier toch 
nog een maximumkaart 
van gemaakt worden. 
Tenslotte een randgeval. 

Alleen op Postex 2007, in 
de stand van TNTPost, 
was de postzegel met het 
aapje verkrijgbaar. Omdat 
de zegel tegen nominaal 
werd verkocht is hij niet 
strijdig met de ethische 
code van de UPU. Met het 
bijzondere stempel van 
Postex was er zelfs een 
goede maximumkaart 
[12] van te maken! 

mailto:f2hedwardfr00n@hetnet.nl
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NEDERLAND 

Een niet verschenen 
postwaardestuk? 
In het TNTPost-blad Col
lect (nummer 21, najaar 
1999) werd op pagina 10 
een 'postbusadreswijzi-
gingskaart' aangekon
digd met zegelbeeld 80 
cent '10 voor uw brieven'. 
Deze kaart zou volgens 
de redactie van Collect 
verschijnen in september 
1999 en kreeg als bestel

nummer 995201. 
Door middel van een 
reconstructie (zie hier
onder) kan ik u een beeld 
geven van deze kaart. 
Persoonlijk heb ik hem 
nooit gezien en ik heb er 
ook nooit meer iets over 
gehoord. Zijn er lezers die 
meer weten? In dat geval 
hoor ik dat graag! 
De redactie van de nieuwe 
Geuzendam-catalogus is 
ook zeer geïnteresseerd 
in uw reacties. 

Meldingen 
P. Vermeulen meldt een 
brieflcaart van 44 eurocent 
met particuliere bedruk
king op de achterzijde. De 
afzender was een Amster
damse tandarts. 

J. Verhoeuen kocht in janu
ari verhuiskaarten met 
een duidelijk andere kleur 
zegelbeeld. In 2007 was 
de kleur geeloranje, bij 
de nieuwe kaarten is het 
roodoranje. 
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UNDMARK smOCES 

NIEUWE UITGIFTEN 

Aland 
De Rode-Kruisuitgifte van 
Aland voor 2007 bestond 
uit twee prentbnefkaarten 
en drie enveloppen met 
dubbele wenskaart. 
De enveloppen en de 
losse kaarten zijn voorge
frankeerd met een 'Port 
betaald'-zegelbeeld: een 
heldergele sneeuwvlok op 
een blauwe ondergrond 
[i]. Uiteraard ontbreekt 
het embleem van het 

„ Rode Kruis met. 
= Deze set viel niet binnen 
o- het abonnement op 
^ Alandse postwaardestuk-
-ï ken; men kon hem echter 
s wel los bestellen, voor 
^ 8.30 euro. 

< Australië 
^ Op 5 november 2007 

' - . werden drie sets van vijf 
2 0 4 verschillende voorge

frankeerde envelop
pen uitgebracht; titel: 
Impressions. Elk van deze 
enveloppen is op de ach
terkant voorzien van een 

uitgebreide toelichting op 
het onderwerp. 
De set Landmark Bridges 
toont de volgende monu
mentale bruggen: Bolte 
Bridge (Melbourne [2]), 
Birkenhead Bridge (Port 
Adelaide), Sydney Harbour 
Bridge (Sydney), Lockyer 
Creek Bridge (Queensland) 
en Ross Bridge (Tasmania). 
In de set Australian Botanic 
Gardens worden de botani
sche tuinen van Adelaide, 
Melbourne, Sydney, Perth 
en Mt Coot-tha (Queens
land) getoond. Van elk 
van de tuinen wordt de 
geschiedenis vermeld 
plus de voornaamste 
kenmerken en beziens
waardigheden. 
Interessant voor au
toliefhebbers is de set 
Dnuing through the years, 
waarin vijf automodellen 
afgebeeld en beschreven 
worden. De reeks opent 
met de Model TT Ford Truck 
uit 1917 [3] en vervolgt 
met de Holden FE (1956), 
de Morris 850 (1961), de 
Holden Sandman HX (1976) 

en de Toyota LandCruiser 
(1985). 

Duitsland 
De Duitse firma Henkei 
maakt gebruik van enve
loppen met een Plusbrief 
Exclusiu-zegelbeeld. Het 
gaat om een DL-venster-
envelop met reclame voor 
het wasmiddel Persil, 
dat honderd jaar bestaat. 
In het zegelbeeld staat 
de slagzin 100 Jahre reine 
Zukunjt [4], op de ach
terzijde van de envelop 
vindt men de wat minder 
Duitse slogan Henkei, a 
brand like a Jriend. 

Estland 
Genummerde geïllus
treerde briefkaarten: 
90 jaar Evangelisch-lu-
therse kerk in Esdand (2 
juni 2007, kaart nr. 39 
[5]); 
Gerd Kanter, wereldkam
pioen discuswerpen (27 
september 2007, nr. 40 
[6]); 
IOC jaar Centrale Biblio
theek in Tallin (8 oktober 

2007, nr. 41 [7]). 

Litouwen 
Op een luchtpostblad 
met als uitgiftedatum 
8 december 2007 is de 
'Heuvel van de Kruisen' 
afgebeeld, een bekend 
bedevaartsoord [8]. 
Het blad heeft een 'Port 
betaald'-kenmerk in 
de rechterbovenhoek 
en wordt verkocht voor 
2.90 L. 

Moldavië 
Op I december 2007 werd 
een envelop uitgegeven 
voor het versturen van 
nieuwjaarswensen. 
Zegelbeeld i L. kerst
klokken; de voorzijde 
van de envelop toont een 
sneeuwlandschap [9]. 

Moldavië is vijftien jaar 
lid van de Wereldpostunie 
(UPU). Dit werd op 29 
november 2007 herdacht 
met een envelop die in het 
zegelbeeld de landsvlag 
en het symbool van de 
UPU toont. Links op de 

envelop is postvervoer 
in beeld gebracht: per 
vliegtuig, per trein en per 
vrachtwagen. Ook in het 
eerstedagstempel [10] 
zien we het UPU-logo. 

Portugal 
Er verschenen in Portugal 
zeven geïllustreerde 
briefkaarten met de tekst 
'Port Betaald' naast het 
zegelbeeld; ze kostten 
0.30 euro per stuk: 
Dertig jaar Nationaal Bal
letgezelschap; zegelbeeld 
en illustratie: foto's van 
ballerina's (10 mei 2007 
[II]); 
170 jaar Portugese 
Industriële Associatie; ze
gelbeeld en illustratie: het 
embleem van genoemde 
associatie (26 mei 2007); 
Brandpreventie; zegel
beeld: embleem, illustra
tie: verbodsborden met 
een bos als achtergrond 
en de boodschap: 'Een 
Portugal zonder bosbran
den is ieders verantwoor
delijkheid' (i juli 2007); 
Vijftigjarig bestaan van de 



filatehstische en numis
matische afdehng van de 
Gahtos Club in Aveiro [12]; 
als zegelbeeld en illustra
tie foto's van een brug (3 
oktober 2007); 
Opening van het Museum 
van het Neo-Realisme 
[13]; als zegelbeeld en 
illustratie foto's van het 
museum (20 oktober 
2007); 
De Stichting 'Hulp aan de 
lijdende kerk' [14]; in het 
zegelbeeld het embleem 
van de stichting, links een 
foto van een behoeftig 
kind (8 november 2007); 
500 jaar Processie van 
Alfandega; zegelbeeld 
onduidelijk, beeld Maria 

met Christuskind (18 
december 2007) [15]. 
De negentigste verjaardag 
van het Wonder van Fa-
tima werd op 13 oktober 
herdacht met de uitgifte 
van een voorgefrankeerde 
envelop [16]. 
Er zijn twee uitvoeringen: 
de ene voor binnenlands 
gebruik met een verkoop
prijs van 0.30 euro en de 
andere voor verzending 
naar het buitenland met 
een verkoopprijs van 0.61 
euro. 

Op 13 december werd 
een envelop uitgegeven 
ter gelegenheid van de 
ondertekening van het 

Verdrag van Lissabon. 
Prijs 0.61 euro. 

Tsjechië 
Het zegelbeeld met de 
afbeelding van Cesky 
Krumlov werd al eerder 
op briefkaarten gebruikt. 
Aanvankelijk had het een 
waardeaanduiding van 
6.50 k., later 7.50 k. en 
nu is het uitgebracht met 
een waardeaanduiding 
van 10 k. [17]. Uitgifteda
tum 12 december 2007, 
verkoopprijs 11 kronen. 
Naast de postcodekaders 
bij het afzenderadres is 
zoals gebruikelijk een 
holografische kopieerbe-
veiliging aangebracht. 
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Opgaven voor deze rubriek 
in liet meinummer 2008 
(verschijnt begin mei 2008) 
moeten uiterlijk op i april 
2008 in het bezit zijn van de 
redactie van 'Filatelie', Klip

per 2,1276 BP Huizen of per 
email (philatelie@tip nl). 
Voor opnamen onder het 
kopje 'Ruildagen' moet u de 
volgende gegevens vermel

den: datum, plaats, locatie, 
adres locatie, openingstijden 
en een telefoonnummer voor 
nadere informatie. Er wordt 
slechts een telefoonnum

mer vermeld. Emailadressen 
of adressen van websites 
worden niet opgenomen. 
Onvolledige opgaven van 
evenementen kunnen helaas 
met verwerkt worden. 
Veilingen worden slechts 
vermeld als ze ten overstaan 
van een deurwaarder of no

taris worden gehouden. 

Hoewel deze agenda met 
veel zorg wordt samenge

steld, kan de redactie niet 
garanderen dat de genoemde 
evenementen ook op de 
aan haar opgegeven data en 
tijdstippen doorgang vin

den. De redactie aanvaardt 
geen aansprakelijkheid 
voor eventuele fouten in de 
evenementsgegevens. 

Niet alle evenementen zijn 
gratis toegankelijk. Verder is 
het mogelijk dat postze

gels slechts een onderdeel 
vormen van het materiaal dat 
op de hieronder vermelde 
beurzen wordt aangeboden. 
Wij adviseren u daarom 
met klem om  en dat geldt 
dan vooral bij het bezoeken 
van ver van uw woonplaats 
verwijderde evenementen 
 eerst even met de organisa

toren te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 
21 en 22 maart: 
Gouda. De Bneuenbeurs 2008, 
vijftiende internationale 
beurs voor poststukken en 
postgeschiedenis Thema 
'Vervoer' De Mammoet, Cal
slaan lo i (hoek Burgemees
ter van Reenensmgel/ Groen 
van Prinsterersingel) Mini
expositie van de Nederlandse 
Vereniging voor Thematische 
Filatelie NVTF, presenta

" tie van het Belasting en 
<= Douanemuseum Rotterdam 
■̂  (fiscale zegels op het thema 
^ 'Vervoer') en postzegelbeurs 
«t t b v het jeugdwerk, georga
^ niseerd door de Stichting Pro 
^ Filatehe Openingstijden op 
3 vrijdag 21 maartvan II tot 17 
" uur en op zaterdag 22 maart 
2 van 10 tot 17 uur Meer infor
^ matie op de Bnevenbeurs

website (www bneuenbeurs 

OftA '■""'•' ^" ' " '^^ rubriek 'Uit de 
A V v wereld van de Filatelie' 

29 en 30 maart: 
Utrecht. Filatelie Centraal, 
groot postzegelevenement, 
georganiseerd door Regio 
II van de Nederlandse Bond 

van Filatehstenveremgingen 
(NBFV), m samenwerking 
met Jeugdfilatehe Nederland 
(JFN), ter gelegenheid van 
het honderdjarig bestaan 
van de NBFV en de Dag van de 
JeugdJïlatelie2 0o8 Spoorweg
museum, Maliebaanstation 
16 O a expositie Post & 
Spoor en collectie particu
liere post Beieren Jeugdboek 
JFN Zeldzaam filatelistisch 
materiaal van de NBMS 
Infostands, graüs taxaties, 
Hillesumveilmg Geopend 
beide dagen van 10 tot 17 uur 
NBFVledenpashouders 20°/o 
korting op toegangsprijs 
museum, houders Museum
jaarkaart gratis Informatie 
Ton van den Berg, telefoon 
0302322998 
II, 12 en 13 april: 
'sHertogenbosch. Stamp 
Passion 2007, filatelistisch 
evenement met activiteiten 
voor jong en oud, georgani
seerd door de Nederlandsche 
Vereemging van Postzegel
Handelaren (NVPH) in het 
kader van haar tachtigjarig 
bestaan Brabanthallen, 
Diezekade 2 Stands van han
delaren en postadmimstra
tie, expositie van een deel van 
de collectie van Boudewijn 
Buch Nadere informatie op 
www stamppassion nl of bij de 
NVPH, telefoon 070347849 
of per email (in/o(a)nuph n!) 
26 en 27 april: 
Venlo. Phila 88, tevens Limp
hilcx XXXVIII, tentoonstelling 
in categorie 3, georganiseerd 
door Phila Venlo ter gelegen
heid van het 85jarig bestaan 
van de vereniging De 
Maaspoort Openingstijden 
op zaterdag 26/4 van 11 tot 
18 uur en op zondag 27/4 van 
10 tot 17 uur Inlichtingen 
W Hendriks, email tt20o8(ä) 
skippijandjabely demon nl 
23 en 24 mei: 
Kampen. Hanzepost 2008, 
wedstrijdtentoonstelling in 
de categorieën 2 en 3, jeugd, 
eenkader, open klasse en 
voordrukalbumbladen ter ge
legenheid van het honderd
jarig bestaan van de Kamper 
Philatelisten Club Sporthal 
De Reeve, Berghuisplein 
Ca 250 kaders (kadergeld 
slechts I euro) Cultuur, 
andere hobby's, jeugdboek, 
handelaren Openingstijden 
op vrijdag 23/5 van 10 tot 21 
uur en op zaterdag 24/5 van 
10 tot 16 uur Inlichtingen 
J G Fidder, Gallestraat43, 
8266 CV Kampen, tele
foon 0383315968, email 
b u d ue^tecffikpnplanet nl 
20 tot en met 28 juni: 
Boekarest (Roemenie). EFIRO 
2008, wereldtentoonstelling 
georganiseerd door de Roe
meense posterijen en de Roe
meense Filatehstische Fede
ratie, ter gelegenheid van de 
honderdvijftigste verjaardag 
van de eerste postzegel van 
Roemenie Exhibition Centre 
Romexpo Openingstijden 
nog onbekend Landscom
missaris voor Nederland 
drs H Buitenkamp, Van 
Beresteijnstraat 26a, 9641 

AB Veendam, telefoon 0598
636165 
18 tot en met 21 september: 
Wenen (Oostenrijk). WIPA 
08, wereldtentoonstelling 
georganiseerd door het 
Verband OesterreichiscKer Phila
tclistenuereine Austria Center 
Vienna, BrunoKreiskyPlatz 
I Openingstijden op 18/9 
van 10 tot 19 uur, op 19/9 van 
9 tot 19 uur, op 20/9 van 9 tot 
18 uur en op 21/9 van 9 tot 15 
uur Landscommissaris voor 
Nederland drs H Buiten
kamp, Van Beresteijnstraat 
26a, 9641 AB Veendam, 
telefoon 0598636165 
25 tot en met 28 september: 
MarcheenFamenne (Bel

gië). Luxphila 2008, nationale 
wedstrijdtentoonstelling en 
nationale jeugdtentoonstel
ling met competitie Juncx 
2008 Halles d'exposition 
WEX, rue des Deux Provinces 
I Inlichtingen Francis 
Kinard, rue du Calvaire 17, 
66791 Guerlange, telefoon 
+3263388308 
12,13 en 14 december: 
Veendam. Veendamphila 5, 
tentoonstelling georgani
seerd door de FV Veendam 
en Omstreken Sorghvhethal 
Categorieën i, 2, eenkader (i 
of 2), promotieklasse, open 
klasse, literatuur Openings
tijden op 12/12 van 18 30 tot 
22 uur, op 13/12 van 10 tot 17 
uur en op 14/12 van 10 tot 16 
uur Aanmelding sluit op i 
oktober 2008 Inlichtingen 
Henk Buitenkamp, Van 
Beresteijnstraat 26a, 9641 
AB Veendam, telefoon 0598
636165 

2009 

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

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 
7 maart: 
Leiden. Het Spoortje, 
Bernhardkade 10,1921 30 
Telefoon 0715611719 
8 maart: 
Bergambacht. De Vogel
vrienden, Dijklaan 57,1316 
Telefoon 0172216239 
Deventer. Wijk en zalen
centrum, J van Vlotenlaan 
85,1016 Telefoon 0570
652596 
Drachten. WC Brede School 
de Drait, Flevo 186,1016 
Telefoon 0512382979 
Drenten. Open Hof Coper

mcuslaan (t.o busstation), 
13 3016.30 Telefoon 0321

314305 
Gouda. Het Anker, Em
mastraat 49,1016 Telefoon 
0182631858 
Hilversum. Nationale Poststuk
kenbeurs De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1017 Telefoon 
0355386170 
Hoofddorp. De Jeugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
1016 Telefoon 0235613929 
(na 20 uur) 
Hoogkarspel. Verenigings
gebouw (achter RK kerk), 
12 3016 30 Telefoon 0228
582298 
Leeuwarden. De Schakel, 
Havingastate 7, ioi6 Tele
foon 0582662932 
Spijkenisse. Partycentrum 
M en E Molenaar, Slauer
hoffstraat 4,1016 Telefoon 
0181643045 (na 18 uur) 
Utrecht. Internationale Verza
mclmarkt Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, g 3017 Telefoon 
0317614760 
Voorschoten. Cultureel 
Centrum, Pr Marijkelaan 4, 
1016 Telefoon 0715611719 
Zeist. CSG, Graaf Adolflaan 
(nabij WC Kerckenbosch), 
1015 30 Telefoon 06
54344840 
9 maart: 
Anna Paulowna. OC Veer
brug, Sportlaan 21, 9 3013 
Telefoon 0223531518 
Boxtel. VmboCoUege, 
Baanderherenweg 2,1013 
Telefoon 0411673775 
Utrecht. Internationale Verza
melmarlct Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, 9 3017 Telefoon 
0317614760 
Wijchen. OZO, Urnenveld
weg 10, 1013 
IJmuiden. De Spil, Frans 
Halsstraat 29,1016 Tele
foon 0255516574. 
12 maart: 
Leiden. LRTV Swift, Willem 
van de Madeweg i, 1416 
Telefoon 0715895337 
15 maart: 
Appingedam. ASWA, Burg 
Klauckelaan 16,1016 Tele
foon 0596611454 
Boskoop. De Stek, Puttelaan 
148,1315 Telefoon 0182
615136 
Dalfsen. De Overkant, 
Kerkplein 22,1016 Telefoon 
0529458267 
Ede. De Kei, Peppelensteeg 
12,1017 Telefoon 0318
639260 
Hendrik Ido Ambacht. 
Sandido, Reeweg 79,1116 
Telefoon 0786814441 
Hilversum. De Koepel Ka
pittelweg399a, 12 3015 30 
Telefoon 0365304354 
Huizen. Het Visnet, De Ruy
terstraat7,1016 Telefoon 
0355310865 
Veenendaal. Filatehstische 
motiejgroep 'Papier en Druk 
ACrestaurant Bloemheuvel 
(aandeAiz ) , 1013 Telefoon 
0164250851 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1316 30 Tele
foon 0332863510 

16 maart: 
Aarschot (België). Stads
feestzaal, Demervallei, 
917 Inlichtingen J Jadot, 
Spoorwegstraat 17, B3200 
Aarschot (België) 
Alkmaar (Oudorp). De 
Oever, Amstelstraat i, ioi6 
Telefoon 0725896190 
Boxmeer. De Baronie (v/h 

Van Diepen), Spoorstraat 74, 
tijden onbekend Telefoon 
0485576729 
KerkradeHolz. Philaix
roderuildag Catharinahoes, 
Lambertistraat 12,1017 
Telefoon 0455415088 
Rotterdam. Golden Tuhp 
Airporthotel, Vhegveldweg 
59,1016 Telefoon 030
6063944 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161,1012 30 
Telefoon 0224298416 
Veghel. De Golfstroom, Van 
Diemenstraat ia, g 3012 30 
Telefoon 0413367786 
Winschoten. SV Bovenbu
ren, Tromplaan 86,1016 
Telefoon 0597592676 
17 maart: 
Nijmegen. Thema Scandmauie 
De Klokketoren, Burg Slot
emaker de Bruineweg 272, 
19 30onbekend Telefoon 
0243974654 
20 maart: 
Welberg (Steenbergen). 
De Vaert, Kap Kockstraat 
54,1922 Telefoon 0167
563887 
21 maart: 
Leiden. Het Spoortje, 
Bernhardkade 10,1921 30 
Telefoon 0715611719 
Oegstgeest. Heemwijck, 
hoek Rozenlaan/Narcis
senlaan, 1416 Telefoon 
0715156534 
22 maart: 
Brielle. Zalencentrum, 
Langestraat 76,12 3015 30 
Telefoon 0181415640 
Enkhuizen. WC IJsselzand, 
Anjerstraat i, 1317 Telefoon 
0228513450 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12 3015 30 
Telefoon 0365304354 
Sliedrecht. De Lockhorst, 
Sportlaan i, 1015 30 Tele
foon 0624432140 
Steenwijk. De Meenthe, Sta
tionsplein 1,1016 Telefoon 
0547363000 
24 maart: 
Nieuwegein. HetVeerhuis, 
Nijemonde 4,1016 Telefoon 
0306063944 
29 maart: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan3,1016 Tele
foon 0235653780 
HardinxveldGiessendam. 
Hervormd Centrum, Talma
straat 9, ioi6 Telefoon 
0620111834 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg39ga, 12 3015 30 
Telefoon 0365304354 
Katwijk a/d Rijn. De Wiek, 
Fresiastraat 19 (naast biblio
theek), 1016 Telefoon 071
4027446 
Noordwijk Binnen. Vinken
laankerk, hoek Vinken
laan/Achterzeeweg, 1016 
Telefoon 0713614198 
Reeuwijk. De Brug, Dunant
laan i, 1016 Telefoon 0172
216239 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 1316 
Telefoon 0475321179 
Rozenburg (ZH). Advents
kerk. Laan van Nieuw Blan
kenburg 5,1016 Telefoon 
0181214224 
Veenendaal. CSG, Indu
strielaan 16,1016 Telefoon 
0318554156 
Zwolle. Jubal, Geert Groot
estraat 1,1016 Telefoon 
0384216493 
30 maart: 
Diemen. De Schakel, Burg 



Bickerstraat 46a, 10-16 
Telefoon 020-6942002 
Haarlem. Van der Valk Haar
lem-Zuid, Toekanweg 2,10-
16 Telefoon 030-6063944 
Heemstede. Casca De Luifel, 
Herenweg 96, u-15 30 
Telefoon 023-5334252 
Huissen. De Brink, Brink 
8,10-15 Telefoon 026-
3271979 
Weert. Scholengemeenschap 
Philips van Horne, Wert-
hastraat 1,10-15 3° 
Wijk bij Duurstede. 
Vikinghal, Karolingerweg 
234,11-1530 Telefoon 06-
22650760 
IJmuiden. De Spil, Frans 
Halsstraat 29,10-16 Tele
foon 0255-516574 
2 april: 
Noordwijk Binnen. Speciaal 
voorouderen De Wieken, 
Wassenaarsestraat5,13 30-
17 Telefoon 071-3614198 
4 april: 
Leiden. Het Spoortje, 
Bernhardkade 10,19-21 30 
Telefoon 071-5611719 
5 april: 
Bodegraven. Rjjngaarde, 
Rljngaarde i, 9 30-16 30 
Telefoon 06-53260579 
Hendrik Ido Ambacht. 
Sandido, Reeweg 79,12-16 
Telefoon 078-6814441 
Hilversum. De Koepel, Ka-
pittelweg3gga, 12 30-15 30 
Telefoon 036-5304354 
Leiden. Vijfhovenhuis, 
Hoflaan 169, io-i6 Telefoon 
071-5312597 
Lisse. 't Poelhuys, Vival-
distraat4,10-16 Telefoon 
0252-411406 
Meppel. Nijmeijer, Markt-

Alle abonnees - of ze dit blad 
nu via een aangesloten ver
eniging ontvangen, dan wel 
individueel op ons blad zijn 
geabonneerd - kunnen voor
delig in Filatelie adverteren 
Voor maar tien euro kunt 
u een kleine annonce laten 

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN 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 

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, 
Bloemhof2,13-16 Telefoon 
0162-432738 
Waalwijk. Ouwe Toren, 
Loeffstraat 107, 9-15 Tele
foon 0416-561593 
Wapenveld SIC, Nachte
gaalweg 48,13-17 Telefoon 
038-4479883 
Welberg (Steenbergen). De 
Vaert, Kap Kockstraat 54, 9- I 
13 Telefoon 0167-563887 
6 april: 
Enschede. Postduivencen-
trum. Poolmansweg 128,10-
16 Telefoon 053-4313352 

POSTZEGELVEILINGEN 
4 en 5 april 2008: 
Maimo (Zweden). Postiljo-
nen, P O Box 537, SE-20125 
Malmo (Zweden), e-mail 
stampauctions(a)postiljonen se, 
website www postiljonen com 

NIEUWE EMISSIES 
Nederland 

2008 

18 maart 
De keuze uan Nederland vel met 
tien postzegels (tweemaal 
vijf verschillende versies) van 
44 cent 

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

25 maart 
Mooi Nederland (Coevorden) 
velletje met vijf identieke 
postzegels van 44 cent 
25 maart 
Mooi Nederland (Sneek) 
velletje met vijf identieke 
postzegels van 44 cent 
I april 
Zomerpostzegels ('vergeet ze 
niet') twee velletjes met elk 
drie verschillende postzegels 
van 44+22 cent 
22 april 
Mooi Nederland (Heusden) 
velletje met vijf identieke 
postzegels van 44 cent 
22 april 

I Mooi Nederland (Amersfoort) 
velletje met vijf identieke 
postzegels van 44 cent 
20 mei 
Europapostzegel 'Debrief', 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', '25jaarAEX', '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 
Verenijjinfl Rembrandt, velletje 
met een postzegel van 6 65 
euro 

Wijzigingen uoorbehouden 

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 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 
Zeestraat 80-82, 2518 AD 
's Gravenhage, telefoon 
070-3307500, infolijn 070-
3307575, fax 070-3608926 
Internet: www.muscom.nl 
Openingstijden: dinsdag t/m 
vrijdag van 10-17 uur, zater
dag, zondag en feestdagen 
12-17 uur- Het museum is 
gesloten op maandagen en 
verder op tweede paasdag, 
tweede pinksterdag, Konin
ginnedag, 25 december en i 
januari. 

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

Weinig stempelnieuws, deze 
maand Het enige stempel 
dat ik u kan melden is het 
gelegenheidsstempel dat 
op 29 en 30 maart a s in 
Utrecht zal worden gebruikt, 
tijdens Filatelie Centraal 
in het Spoorwegmuseum, 
Maliebaanstation 16 

'bereik' van uw annonce nog 
groter wordti 
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 

Eenmaal per maand, meestal 
op vrijdag, is er gelegenheid 
om origineel materiaal uit 
het depot van de postwaar-
den te bestuderen De eerst
volgende data waarop u voor 
onderzoek terecht kunt zijn 
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 070-3307563 of 
3307567) of stuur een mailtje 
aan mcrkelens(5)muscom nl of 
hudueen(ä)muscom nl 

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

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

Ondergetekende 

Naam: 

10.00 euro 

13.50 euro 

17.00 euro 

20.50 euro 

Z4.00 euro 

27.50 euro 

31.00 euro 

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

Straat en nummer:. 

PC+Plaats: 

Telefoon: 

Giro/banknummer: 

(handtekening). 

Ten name van:., 

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

WILT U IETS KOPEN OF VERKOPEN? PLAATS 
EEN KLEINE ANNONCE IN FIUTELIE! 

SAMENSTELLING KEES VERHULST POSTBUS 24013 
2400 AA DEN HAAG, E-MAIL k verhulst(p)orange nl 

http://www.muscom.nl
http://www.muscom.nl


BFV 
BONDSADRESSEN 

Bondsbureau: 
Zeelantlaan ii , 3526 AK Utrecht 
Telefoon 030-2894290 
Fax 030-2800128 
Internet: uJiuu'.nbfu.ni 
E-mail: bondsbunau^nhjv.nl 

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

Voorzitter: 
TJ. Koek 
Telefoon 0313-413704 
E-mail; tjkoelc@pianet.nl 

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

Penningmeester: 
S.Tuin 
Telefoon 0598-626447 
E-mail: mr^arden^^ógmail.com 

Verenigingszaken: 
B.Mol 
Telefoon 0345-613002 
E-mail: benmol@12move.nl 

Evenementen: 
P. Walraven 
Telefoon 033-4806816 
E-mail: u;a!raucn.exquis@casema.n! 

Juryzaken: 
P. Alderliesten 
Telefoon 078-6812576 
E-mail: piet.alderliesten@hccnet.nI 

Filatelistische vorming 
En Jeugdzaken: 
Sj. Bangma 
Telefoon 0187-611542 
E-mail: sbt1n3ma@xs4all.nl 

Bestuurslid: 
V.T.J.M. Coenen 
Telefoon 0168-472029 
Fax 0168-4713 3 6 
E-mail: coenen939@pianet.nl 

Pers en Publiciteit 
K. Bloemsma 
E-mail: koos bioems@hccnet.nl 
Telefoon 06-12414324 

Webmaster NBFV-site 
(www.nbjv.nï): 
J. Boon 
E-mail: u;ebmaster@nbjv.or3 

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

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

De bibliotheek is gevestigd op 
het volgende adres: 
Hoofdstraat i, 
3741 AC Baarn 
Telefoon 035-5412526 
E-mail: bibliotheek@nbjij.org 

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

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

Bondskeuringsdienst 
Voorzitter: 
F.C.W. van Beckum 
Keurzendingen s.v.p. aangetekend 
zenden aan de secretaris van de 
Bondskeuringsdienst: 
H. Veen 
ze Stationsstraat 258 
27i8ACZoetermeer 
Telefoon 079-3611910 
E-mail: bondskeurm3sd1enst@plunet.nl 
Serviceafdeling 
Informatie over de Serviceafdeling 
wordt verstrekt door het 
Bondsbureau in Utrecht. 
Bestellingen: via het Bondsbureau, 
Postbankrekening 2015960 

Verzekeringen 
Informatie bij het Bondsbureau ^ -.^ 

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

EERSTE JUBILEUMEVENEMENT VAN 2 0 0 8 , 
FILAMANIFESTATIE, EEN GROOT SUCCES 
In het weekend van 19 
en 20 januari luidde 
Regio 3 liet jubileumjaar 
2008 van de NBFV in 
met de tentoonstelling 
Filamani/estatie 2008. De 
manifestatie werd door 
zeven verenigingen in 
Regio 3 gezamenlijk 
georganiseerd, waarbij 
de clubs verder de steun 
hadden van nog eens 
drie andere verenigin
gen. Toen de school op 
vrijdagmiddag om vier 
uur tot de beschikking 
van de organisatoren was, 
werden onder leiding van 
Grabriel Blik de aula en 
vele lokalen omgetoverd 
tot een ruimte met alle
maal rijen kaders, waarna 
om zeven uur 's avonds 
begonnen kon worden 
met het inhangen van 
de inzendingen. Hulde 
aan de ca veertig helpers 
die het opbouwen van de 
tentoonstelling mogelijk 
maakten en ook Ineke en 

Staf, die ervoor zorgden 
dat de inwendige mens 
niet vergeten werd. 
Bij de opening kwam 
na een korte inleiding 
door Sjoerd Munniksma, 
organisatievoorzitter, 
burgemeester Ter Heegde 
van Heerhugowaard aan 
het woord. Hij omschreef 
het verzamelen van post
zegels en vooral brieven 
als het beheren van een 
stuk cultureel erfgoed. 
Bondsvoorzitter Ties 
Koek opende de tentoon
stelling vervolgens. In de 
aula van scholengemeen
schap Huygenwaard in 
Heerhugowaard stonden 
behalve 202 kaders van 
73 inzenders (onder wie 
tien vertegenwoordigers 
van de jeugd) ook 66 
Bondskaders. Br waren 
veel handelaren aanwe
zig en verder was JFN 
er voor de jeugd, was er 
gelegenheid tot ruilen, 
gaf het Poldermuseum 

van Heerhugowaard acte 
de presence ('Van polder 
tot stad') en werd er een 
overzicht gegeven van het 
(post)vervoer in Noord-
Holland. En laten we 
de knipkunst - 'creatief 
met postzegels' - niet 
vergeten. 
De publieke belang
stelling was ver boven 
verwachting. Het was 
beide dagen gezellig en 
druk. Diverse mensen die 
(nog) geen postzegelver
zamelaar waren, keken 
hun ogen uit en waren 
verbaasd over wat je zoal 
met deze hobby kunt 
doen. 
Bij de informatiestand 
was ruime belangstelling 
voor de speciale enve
loppen en ook de door 
de Bond beschikbaar 
gestelde boeken bleken 
in trek. 
De energieprijs, die door 
de gemeente beschikbaar 
was gesteld, werd gewon

nen door John Dehé (86 
punten, goud). De NBFV-
Bondspenningin brons 
ging naar mevrouw E. 
Conijn (85 punten, goud). 
Verder hadden de organi
serende verenigingen nog 
vele prijzen beschikbaar 
gesteld. Het publiek wees 
'Watervallen' van de heer 
P.J. Geelkerken aan als 
mooiste inzending; hij 
kreeg de publieksprijs 
dan ook volkomen terecht 
uitgereikt. 
Als aandenken aan de 
tentoonstelling kregen 
de jeugdinzenders een 
stockboek; de ove
rige inzenders kregen de 
originele stokrozenstok 
anno 1804 met zaadjes 
uitgereikt, zodat zij in de 
zomermaanden van 2010 
nog een leuk aandenken 
kunnen hebben aan de 
manifestatie. 
Al met al kan Heerhugo
waard terugkijken op een 
bijzonder geslaagde Fila-
manifestatie 2008. Aan de 
werkgroep, jury, catering, 
helpers en inzenders en 
niet in de laatste plaats is 
veel dank verschuldigd. 

EVENEMENTEN DIE NOG 
GAAN KOMEN 

Mei: Regio 2 (Overijssel 
West), Categorie 2- en 
3-tentoonstelling op don
derdag 22, vrijdag 23 en 
zaterdag 24 mei 2008 in 
Sporthal De Reeve, 
Berghuisplein in Kam
pen. 
Contactpersoon is de heer 
B. van der Vegte (e-mail: 
b.i;.d.ueäte@kpnplanet.ni). 

Juni: Op 7 juni wordt het 
honderdjarig bestaan van 
de NBFV gevierd in Hilton 
Royal Pare in Soestdui-
nen. Nadere informatie 
zal nog worden bekend
gemaakt. 

Augustus: In het Museum 
voor Communicatie is de 
'NBFV op tournee'-expo-
sitie te zien, in combina
tie met ledenwerfacties 
en jeugdfestiviteiten. 
De NBFV ledenpas geeft 
korting op de entreeprijs! 
Nadere informatie volgt 
later. 

September: Regio 8 
(West-Brabant), Cate
gorie 3-tentoonstelling 
Bojïlex 2008, in Cultureel 
Centrum 'De Bussel', 

Torenplein 12, Ooster
hout. Het evenement 
vindt plaats op vrijdag 26, 
zaterdag 27 en zondag 28 
september 2008. 
Contactpersoon is de 
heer Reindert Luinge, 
e-mailjrluinfle@euronet.nl, 
telefoon 0162-517101. 

Oktober: GSE-evenement 
Postex 2008 op vrijdag 17, 
zaterdag 18 en zondag 19 
oktober in de Americahal 
te Apeldoorn. Propagan-
datentoonstelling. 
Contactpersoon is de heer 

Cor Oppelaar (e-mail: 
c.oppelaarpplanet.nl). 

November: Regio 4 
(Noord-Holland); Dag 
van de Postzegel 2008 met 
een tentoonstelling in 
sportcomplex Groenen-
daal in Heemstede op 
zaterdag 15 en zondag 16 
november 2008. 
Contactpersoon is de heer 
J. van der Bijl (e-mail: 
martinus6i@hetnet.nl). 

December: Regio i (Gro
ningen), Categorie i en 

2 tentoonstelling met in
ternationale deelname in 
Sporthal 'Sorghvliethal' 
in Veendam op vrijdag 12, 
zaterdag 13 en zondag 14 
december 2008. 
Contactpersoon is 
mevrouw D. Beereboom 
(e-mail: diny.beereboom@ 
wanadoo.nl). 

Heeft u niet de beschik
king over e-mail? Neem 
dan contact op met het 
Bondsbureau (telefoon 
030-2894290). 

DEZE MAAND: FILATELIE CENTRAAL IN 
HET SPOORWEGMUSEUM IN UTRECHT 

Op 29 en 30 maart 2008 
organiseert Regio 11 
samen met JeugdFilatelie-
Nederland een groots eve
nement in het Spoorweg
museum in Utrecht onder 
de naam Filatelie Centraal. 
Het gaat om een van de 
evenementen die in 2008 
ter gelegenheid van het 
honderdjarig bestaan 
van de NBFV worden 
gehouden. Tijdens Filatelie 
Centraal viert JFN haar 
jaarlijkse Dag van de Jeu^d-
jïlatelie, terwijl ook de ver
enigingen Het Postmerk 

uit De Bilt-Bilthoven en 
Postfris '68 uitVleuten-
De Meern hun 40-jarig 
bestaan zullen vieren. De 
openingstijden op beide 
dagen zijn van 10 uur tot 
17 uur. De catalogus van 
deze tentoonstelling is te 
koop voor I euro. 

V 
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Tijdens het evenement is 
ook NBFV-jubileumen-
velop nummer 3 te koop. 
De prijs van de envelop is 
1.50 euro, met postzegel 
en afdruk van het jubi
leumstempel van Utrecht. 
U kunt de envelop ook 
per post bestellen; de 
prijs is dan 2.50 euro per 
stuk (inclusief verzend
kosten). 
Vergeet niet om op de 
overschrijving uw adres 
te vermelden! Stort 
het genoemde bedrag 
op Postbanknummer 
2646546 t.n.v. Regio 11 
Evenementencommissie, 
Houten. 

mailto:tjkoelc@pianet.nl
mailto:benmol@12move.nl
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P H I U VENLO: CARNAVA

LESK FLORIADE 

In het jaar 2008 viert 
Phila Venlo het feit dat de 
vereniging 85 jaar bestaat 
met een jubileumtentoon
stelling in categorie 3. 
Deze tentoonstelling is 
een van de tien filatelisti
sche evenementen die in 
2008 worden gehouden 
ter gelegenheid van het 
honderdjarig bestaan van 
de georganiseerde filate
lie in Nederland. 
De tentoonstelling in 
Venlo wordt op 26 en 
27 april 2008 gehouden 
in de Maaspoort, Oude 
Markt 30. Het thema 
van de tentoonstelling is 
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m • • • 

' * 4. 

f ' r^^^^^ 

Carnavalesk Floriadc, een 
naam die gekozen werd 
omdat de wereldberoem
de Floriade in 2012 op het 
terrein van het toekom
stige Greenpark Venlo zal 
plaatsvinden. 
De tentoonstelling die 
Phila Venlo organiseert is 
meteen ook de achtender
tigste editie van Limphi
lex, op z'n Romeins: 
Limphilex XXXVIII. 
De openingstijden van de 
tentoonstelling zijn op 
zaterdag 26 april van 11 
tot 18 uur en op zondag 
27 april van 10 tot 17 uur. 
De entreeprijs bedraagt 2 
euro, inclusief catalogus, 
maar als u de NBFVle
denpas kunt laten zien 
krijgt u korting: dan is de 
toegangsprijs slechts één 
euro. leugdige bezoe
kers (tot 16 jaar) betalen 
slechts 50 cent. 
Op beide dagen van 
de tentoonstelling is 
JeugdFilatelieNederland 
(IFN) aanwezig met een 
speciale jeugdstand. 
Tijdens de tentoonstel
ling presenteert de NBFV 
zich met alle Bondsdien
sten en is er een speciaal 
deel ingericht voor een 
reizende tentoonstelling 

'¥mill(D 26 en 27 april 2008 

]0€ Jaar Nedprlandse Bond van Filatelisten N^renigingefl 
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Deze mooie jubileumetiuelop  nummer vier uit een reeks  is m De Maaspoort m Venlo verkrijgbaar. 

van de Bond. Verder zijn 
nationale en internatio
nale postzegelhandelaren 
aanwezig. Ook orga
niseert de Commissie 
Filatelistische Vorming 
weer een Workshop BBE 
(Begeleiding Beginnende 
Exposanten) op de expo
sitie van Phila Venlo. 
Natuurlijk is de speciale 
jubileumenvelop van 
Venlo ook op de tentoon
stelling verkrijgbaar. Het 
gaat om een couvert uit 
de NBFVserie van tien 
verschillende stuks, in het 
geval van Venlo met een 
afbeelding van het stad

huis, beplakt met de zegel 
'100 jaar NBFV' en ont
waard met het bijzondere 
stempel van Venlo. De 
prijs is 1.50 euro. U kunt 
de envelop ook bestel
len door 2.50 euro over 
te maken op Postbank
rekening 1600820, ten 
name van W. Hendriks 
te Helden. Vergeet niet 
om op de overschrijving 
uw adres te vermelden, 
alsmede het woord 'jubi
leumenvelop'! Verder is in 
Venlo de jubileumenvelop 
van Phila Venlo verkrijg
baar, met het logo van de 
tentoonstelling en een 

afdruk van het stempel 
van Limphilex XXXVIII: 
prijs 1.50 euro. Ook deze 
envelop kunt u bestellen 
door 2.50 euro per stuk 
over te maken op eerder 
genoemde Postbankreke
ning, maar dan in dit ge
val met de vermelding van 
uw adres en het woord 
'Limphilexenvelop'! 
Voor verder informatie 
kunt u zich wenden tot 
de heer W.I. Hendriks, 
Servaashof 39, 5988 GD 
Helden, telefoon 077
3075047 of per email 
(tentoonstelhng(a)phi!auenlo. 
nl). 

VENLO, EEN STUKJE 
GESCHIEDENIS 

Aan het begin van onze 
jaartelling lag bij een 
oversteek van de Maas 
een Romeins dorpje waar 
soldaten waren gehuis
vest om deze oversteek 
te bewaken. Het dorpje 
had geen naam. Aan de 
overzijde lag ook een 
Romeins dorp met de 
naam Blanacum, later 
Blerick. De naam Venlo 
werd pas zevenhonderd 
jaar na het vertrek van de 
Romeinen voor het eerst 
genoemd. Tussen 1250 
en 1300 ontstond een 
echt handelsplaatsje. De 
graaf van Gelre bouwde 
hier een versterkt huis. 
In 1343 verleende hertog 
Reinald II van Gelre in 
een oorkonde stadsrech
ten aan Venlo. Dankzij de 
voorrechten die in de oor
konde werden opgesomd, 
groeide Venlo tussen 1350 

en 1500 uit tot een van de 
belangrijkste steden van 
het toenmalige hertog
dom Gelre. Limburg be
stond toen nog niet. Een 
dikke stenen muur werd 
om de stad gebouwd om 
de inwoners te bescher
men tegen overvallen en 
plunderingen. In de muur 
werden aan vier zijden 
poorten gebouwd: de 
Maaspoort, de Laarpoort 
of Laerpoort, de Tegel
poort en de Heipoort, na
men die nog altijd zijn te
rug te vinden in Venlo. De 
Maaspoort is nu bekend 
als Theater, de Heipoort 
werd later omgedoopt 
in Geldersepoort en de 
Laarpoort in Keulsepoort. 
De zuidelijke Tegelpoort 
of Tegelsepoort verwees 
naar Tegelen. Deze werd 
vervangen door de Roer
mondsepoort. 
Venlo is ondanks de 
verwoestingen tijdens 
de Tweede Wereldoorlog 

een stad gebleven die zijn 
vooroorlogse karakter 
heeft behouden, dankzij 
Jules Kayser, die vanaf 
1945 stedenbouwkundig 
adviseur van Venlo was. 
Maar Venlo kijkt ook 
vooruit. 

Het Stadhuis van Venlo 
Het huidige stadhuis 
van Venlo werd van 1597 
tot 1601 gebouwd door 
bouwmeester Willem van 
Bommel uit Emmerik. 
Het is in typische Gel
derse stijl opgetrokken; 
markante punten zijn de 
beide achtkantige hoek
torens met uivormige da
ken. Om de nieuwbouw 
van het stadhuis niet te 
duur te maken werd toen
tertijd het vorige stadhuis 
 het zogenoemde Stcynen 
Huys, dat al vanaf 13 74 
dienst deed  in het nieu
we stadhuis opgenomen. 
Aan de voorzijde was een 
wenteltrap waarmee de 

eerste verdieping kon 
worden bereikt. De trap 
werd al in i6og/i6io door 
bouwmeester Kelardt van 
Luyck vervangen door 
de huidige natuurstenen 
dubbele trap met bordes. 
Restauraties hebben in 
het gebouw plaatsgevon
den in 1734. Als door een 

wonder is het stadhuis 
een van de weinige monu
mentale gebouwen die in 
de Tweede Wereldoorlog 
in Venlo gespaard bleven 
voor het oorlogsgeweld. 
Alleen dak en interieur 
liepen grote schade op, 
maar dat werd in de loop 
van 1946 hersteld. Toen 

werd ook beslo
ten om het interi
eur in oude glorie 
te herstellen, 
omdat de eiken 
draagconstructie 
van het gebouw 
op instorten 
stond. De laatste 
opknapbeurt  het 
vervangen van het 
voegwerk en de in 
slechte conditie 
verkerende na
tuursteen  werd 
in 2000 ter gele
genheid van het 
400jarig bestaan 
van het gebouw 
uitgevoerd. 

(advertentie) 

^/ww. vanlokven.n^ 
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PRANGENDE VRAAG: HOE BEREIK IK DE 
'LOSLOPENDE' POSTZEGELVERZAMELAAR? 

De vraag die in de I<op 
boven dit stukje is 
afgedrul<twerd gesteld 
door de organisatie van 
Veendamphila, toen liet 
punt 'bekendmaking 
van de tentoonstelling in 
Veendam op vrijdag 12, 
zaterdag 13 en zondag 
14 december 2008' aan 
de orde l<wam. Via de 
eigen vereniging en via 
de gebruikelijke kanalen, 
zoals het maandblad 
Filatelie, is dat niet zo 
moeilijk. Maar hoe bereik 
je de niet-georganiseerde 
verzamelaar? Waar ko
men zij? 
De organisatie kwam op 
het idee om een eenvoudi
ge maar heel doeltreffen
de affiche te maken die 
gericht is op de plaatsen 

waar veel bezoekers ko
men, zoals het stadhuis. 
Wie komen daar zoal? 
Mensen die gaan trou
wen, een aangifte doen 
vanwege een geboorte, 
reisdocumenten komen 
ophalen, noem maar 
op. En het leuke is; er 
zijn volop postzegels die 
zulke zaken verbeelden, 
zoals een geboortezegel, 
een huwelijkszegel, een 
verhuiszegel, maar ook 
postzegels op andere 
toepasselijke thema's, 
zoals '75 jaar VNG', het 
Burgerlijk Wetboek, 
enzovoorts. Affiches met 
afbeeldingen van deze 
zegels en een foto van het 
stadhuis springen besUst 
in het oog; ze bieden de 
nodige informatie en 
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Stellen de bezoeker in 
staat eens op zijn of haar 
gemak kennis te nemen 
van Veendamjïla 5. 
Zo zijn er tal van moge
lijkheden. Een museum? 
Ook hier kan een affiche 
uitkomst bieden. Zo 
Staat in Veendam het 
Veenkoloniaal Museum. Er 
is veel te zien en het mu
seum trekt ook bezoekers 
uit de ons omringende 
landen. Een van de vele 
thema's is de roemrijke 
historie van de Veendam-
se scheepvaart. Heel toe
passelijk is dan een foto 
van de zomerpostzegel 
uit 1973 met een afbeel
ding van het stoomschip 
Veendam, Trekt meteen 
de aandacht! En dat is 
toch de bedoeling? Via de 
afbeelding van het schip 
zo naar de postzegelten
toonstelling. 

JUBILEUMENVELOPPEN 
BESTELLEN VIA INTERNET 

Het komt vaak voor dat 
bestellingen van jubileu
menveloppen bij de orga
nisaties van evenementen 
binnenkomen terwijl het 
geld per giro of bank is 
overgemaakt. Deze beta
lingen zijn veelal gedaan 
via internet. 
De organiserende vereni
gingen zijn hier heel blij 

mee, maar bij een groot 
aantal van deze bestellin
gen ontbreekt het adres 
waarnaar de enveloppen 
moeten worden gezon
den! 
Daarom wordt u dringend 
gevraagd om bij beta
lingen via internet in elk 
geval het toezendadres te 
vermelden. Anders weet 
de organisatie echt niet 
wie de enveloppen heeft 
besteld! 

GERD TEUNISSEN 
ONDERSCHEIDEN 

Op 18 december 2007 
speldde Bondsvoorzitter 
Ties Koek de Bonds-
speld in Goud op bij de 
voormalig voorzitter 
van postzegelvereniging 
Filatelica Weert en om
streken, Gerd Teunissen 
(rechts op de foto). Gerd 
Teunissen is bijna twintig 
jaar voorzitter geweest 
van Filatelica Weert e.o.. 
Hij was steeds op zoek 
naar mogelijkheden om 
de filatelie onder de jeugd 
te promoten en hij stond 
aan de basis van de fijne 

jeugdafdeling, de Sir 
Rowland Hill-club. Er zijn 
veel grote tentoonstellin
gen georganiseerd onder 
zijn voorzitterschap en 
hij had dan ook altijd de 
leiding over het geheel. 
De jeugdafdeling kreeg 
ook steeds volop ruimte 
om zich te ontplooien. 
Nog altijd is er een grote 
zogenoemde jeugdboek 
tijdens de halfjaarlijkse 
ruilbeursdagen, die door 
Filatelica Weert e.o. 
worden georganiseerd. 
Kortom, een man die 
steeds weer met nieuwe 
ideeën kwam om de fila
telie te promoten. 

NIEUWE DOCENTEN VAN 
DE BOND ZIJN WELKOM 

Voor de cursussen Bege
leiding bij Filatelie (BBF) 
en Begeleiding Begin
nende Exposanten (BBE) 
beschikt de Bond over een 
kleine groep enthousias
te cursusleiders of, 
zoals ze ook wel worden 
genoemd, docenten. De 
twee cursussen samen 
wordt Filatelistische 
Vorming genoemd. 

De cursus BBF is bedoeld 
om verzamelaars meer in
zicht te laten verkrijgen in 
de mogelijkheden van wat 
meer is dan een voordruk-
album en een stockboek. 
De cursus wordt gegeven 
op vier avonden van elk 
2 uur verspreid over 

een periode van één tot 
anderhalfjaar en wordt 
gegeven bij de verenigin
gen 'in huis'. 

De cursus BBE, meestal 
'workshop' genoemd, 
is speciaal bedoeld voor 
degenen die voor het eerst 
gaan meedoen aan een 
tentoonstelling of na een 
aantal malen te hebben 
deelgenomen verder wil
len. De workshop wordt 
twee maal per jaar gehou
den en is altijd verbonden 
aan een tentoonstelling. 
Daarvoor is ongeveer 
twee uur benodigd. 

Omdat de coördinator 
Filatelistische Vorming, 
Sjoerd Bangma, het korps 
docenten langzaam ziet 
verminderen, zoekt hij 

'vers bloed'. Op zaterdag 
8 maart 2008 wordt een 
bijeenkomst gehouden 
met de huidige docenten 
in het Bondsbureau te 
Utrecht. 
Als u geïnteresseerd bent 
om ook docent te worden 
en u bent daarnaast een 
gedreven verzamelaar 
die honderduit over zijn 
of haar hobby filatehe 
kan praten, neem dan 
eens contact op met het 
Bondsbureau of met 
Sjoerd Bangma (zie colo
fon). Uw inzet als docent 
zal niet alleen door hem 
worden gewaardeerd, 
maar zeer zeker ook door 
de deelnemers aan de cur
sussen. En u weet het: u 
leert er zelf óók nog van! 
Dus neem contact op en u 
hoort of ziet meer. 

WORKSHOP BBE TIJDENS 
PHILAVENLOINVENLO 

Tijdens Phila Venlo or
ganiseert de Commissie 
Filatelistische Vorming 
weer een Workshop BBE 
(Begeleiding Beginnende 
Exposanten). Deze cursus 
is bedoeld voor degenen 
die binnenkort voor het 
eerst willen meedoen aan 
een wedstrijdtentoonstel
ling en ook voor verzame
laars die al eens hebben 
geëxposeerd, 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 tevoren 
aan ons weten waar u 
mee bezig bent. Dat kan 
door bij de aanmelding 
(maar uiterlijk 12 april) 
een plan, een schetsje 
of een opzetje op te 
sturen van de verzame
ling waar u aan werkt of 
een omschrijving van het 
probleem waarmee u bij 
uw verzameling worstelt. 
Zo kunnen we ons als 
docententeam voorberei
den en beter inspelen op 

ieders individuele wensen 
en problemen. 
De workshop is gratis 
voor alle individuele leden 
van de bij de NBFV aange
sloten verenigingen. 
De bij de workshop 
behorende en vooraf te 
bestuderen brochure BBE 
is op het Bondsbureau 
te verkrijgen voor 3.50 
euro (exclusief 1.50 euro 
verzendkosten). 

Aanmelding: uóo'r 13 apnl 
a.s. bij het Bondsbureau, 
Postbus 4034, 3502 
HA Utrecht, telefoon 
030 2894290 (e-mail: 
nhßj(g)nbfii.n[). 
De opzetjes van uw verza-
meUng kunt u sturen naar 
S. Bangma, Boomgaard-
dreef 5, 3243 AC Stad 
aan't Haringvliet (of naar 
sban5ma@xs4all.nl). 

mailto:sban5ma@xs4all.nl
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Filatelie van deccmberji. 

Reacties 
Naar aanleiding van mijn 
bijdrage in het decem
bernummer 2007 van 
Filatelie (Nederland, 
Frankrijk en de Hugeno
ten) mocht ik veel reacties 
ontvangen, waarvan 
enkele uit het buitenland. 
Vanuit Duitsland werd mij 
bericht dat daar momen
teel nog enkele Vereni
gingen van Hugenoten 
actief zijn. Zo berichtte 
de heer W. Ehrhardt uit 
Schwedt a/d Oder dat 
daar veel Hugenoten, via 
ons land, terechtkwamen 
na de afl<ondiging van het 
Edict van Potsdam (1685), 
samen met Hollanders 
en uit de Palts verdreven 
families. Zij wierpen zich 
in Schwedt en omstreken 
op de tabaksteelt, die in 
dit deel van Duitsland tot 
tabakscentrale uitgroeide. 
De Hugenoten Vereniging 
is tegenwoordig druk 
doende het slotpark (dat 
tot 1945 toebehoorde aan 
de familie Hohenzollern) 
om te bouwen tot Huge-
notenpark. 
In de daaropvolgende 
dagen ontving ik veel 
materiaal over de geschie
denis van de stad. Daaruit 
bleek o.a., dat het Regi
ment Schwedter Dragonders 
in i8i2 verplicht deelnam 
aan de veldtocht naar 
Rusland, onder leiding 

van Napoleon. Het was 
de heer Ehrhardt niet be
kend dat de rivier de Oder 
vanaf eind 1812 fungeerde 
als opvanglijn voor de 
uit Rusland en Polen 
terugkerende Hollandse 
eenheden, respectievelijk 
voor individuele militai
ren. De prinses-douarière 
van Oranje had van haar 
broer, de koning van 
Pruisen, toestemming ge
kregen daaruit in Schwedt 
een korps te formeren dat 
zo spoedig mogelijk naar 
ons land moest vertrek
ken om hier de strijd aan 
te binden met Franse 
eenheden. Zo ontstond 
daar het Hollands Legioen 
van Oranje (drie batal
jons). Het verliet Schwedt 
vanaf februari 1813. De 
komende tijd zal ik de 
heer Ehrhardt, op zijn 
verzoek, nader over dit 
ontbrekende deel van de 
geschiedenis van de stad 
informeren. 

Hoofdstad van het recht 
Met de term 'wereld-
hoofdstad van het recht' 
duidde de vroegere secre
taris-generaal van de Ver
enigde Naties, Boutros-
Boutros Gali (1992-96), 
de stad Den Haag aan. 
En inderdaad, de Hofstad 
heeft op dat gebied een 
lange geschiedenis achter 
zich. Het begon met de 
Haagse vredesconferen-
ties van 189g en 1907. 
Daar kwamen toen onder 
andere zaken aan de orde 
als humanitair oorlogs
recht, de behandeling 
van krijgsgevangenen 
en ontwapening. Hier 
werd de basis gelegd voor 
de latere Volkerenbond 
(1919-1945). Tijdens de 
conferentie van 1907 
werd, op 30 juli, besloten 
tot de bouw van het 
Vredespaleis (inwijding 
28 augustus 1913). Dat 
was mogelijk dankzij de 
gift van anderhalf miljoen 

DEUTSCHER 
HUGENOTTEN 

VEREIN E .V. 

Deutscher Hugenotten Verein-. .uiterst actieue uercnigmc) 

dollar door de Amerikaan 
Andrew Carnegie. 
Tegenwoordig zijn 
in Den Haag diverse 
internationale rechtsor-
ganen gevestigd. Daarvan 
functioneert het Perma
nent Hof van Arbitrage 
al sedert 1902. Betrek
kelijk jong bijvoorbeeld 
is het Internationale 
Strafgerechtshof voor het 
voormalig Joegoslavië 
(1993). De ex-president 
Milosevic overleed tijdens 
zijn proces. Het Interna
tionaal Straf Gerechtshof 
houdt zich (sinds i juli 
2002) onder andere bezig 
met volkerenmoord, 
misdaden tegen de 
menselijkheid en agressie 
en - sinds augustus 2006 
- ook met het vervolgen, 
de werving en de inzet 
van kindsoldaten. De 
lijst met internationale 
organen kan met veel 
voorbeelden worden 
aangevuld. Allen hebben 
zij een eigen postale 
geschiedenis. Dit maakt 
het extra aantrekkelijk 
deze organisaties als 
uitgangspunt te nemen 
voor het opzetten van een 
filatelistische verzame
ling. (Konrad Schraer: 
Den Haag - Weltliauptstad 
der Gerichtsbarkeit; hier in 
de zin van 'rechtsmacht' 
of'gerechtelijke com
petentie') in Deutsche 
Briefmarken-Zeitung, 
nummer 24/2007. 

Bijna alles in miniatuur 
Als filatelisten zijn we 
vaak op zoek naar het 
buitengewone. Daarom 
besteedt men in Rundbrief 
nummer 178 (december 
2007) van Nederland on
der de loep, een publicatie 
van de Arbeitŝ ememschajt 
Niederlande, aandacht 
aan het wellicht kleinste 
tijdelijke postkantoor 
dat ons land ooit heeft 
gekend. Het betreft hier 
het optreden in de jaren 
dertig en begin jaren veer
tig van de vorige eeuw van 
een groep mensen met 

Bonen, prentbnejlcaart (1935) van Schaefer's Sprookjesstad (collectie 
Frans-Rin van dm Akker) Ónder, een speciaal Sprookjesstad-stempel 

de nabestaanden geen of 
nauwelijks belangstelling 
hebben voor deze kaarten 
en luchtpostbladen. 
Toch zijn die stukken de 
getuigen uit een voor ons 
land bijzonder woelige 
tijd. 

Klassiek in trek 
De laatste maanden doet 
zich in Duitsland een ont
wikkeling voor, waarvoor 
ik graag uw aandacht 
vraag. Het gaat hier om 
bijzondere aandacht voor 
de eerste postzegeluit
giften van Europa. Men 
vraagt zich al af of er 
sprake is van een comeback 
van de klassieke waar
den. Anderen zien het 
voorshands als een vlucht 
in de filatelie, nu men zijn 
houvast dreigt te verliezen 
als gevolg van de aanhou
dende veranderingen in 
het postwezen. De nieuwe 
belangstelling komt als 
volgt tot uitdrukking. 
Het begon met de 

een uiterst bescheiden 
gestalte (zogenoemde 
Lilliputters). Zij traden op 
onder de naam Schaefer's 
Marchenstadt Liliput. De 
groep maakte uitgebreide 
rondreizen door Duits
land en de aangrenzende 
landen. Ons land werd 
tweemaal aangedaan (in 
1933 in elfsteden en in 
1937 in acht). Eenmaal op 
de plaats van bestemming 
gearriveerd bouwde men 
een complete dwergen
stad, met onder andere 
een eigen burgemeester 
en een postkantoor met 
diverse handstempels. 
Deze laatste hadden de 
normale afmetingen. De 
titel van het artikel: Ein 
kleines Postamt. 
De genoemde ArGe slaagt 
er al jaren in telkens 
opnieuw interessante 
artikelen te plaatsen over 
onze postgeschiedenis. 
Zo bevat bovengenoemde 
aflevering ook de voort
zetting van de reeks over 
de postgeschiedenis van 
(Nederlands) Limburg 
tijdens de Franse bezet
ting (1794-1815) door Bert 
Goofers. De voorzitter 
van de ArGe, H.V\̂ . Hónes, 
vertaalde Bert Marrewijks 
artikel De militaire geluk-
wenskaarten uit Nederlands-
Jndie 1946-1949. De schrij
ver constateert dat het de 
laatste tijd eenvoudiger 
is aan bedoelde kaarten 
te komen. Als reden 
noemt hij de vergrijzing, 
c.q. het overlijden van de 
veteranen en het feit dat Klassieke uiaarden: goed uor een 

ulucht in dejilatelie' 
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Borek en Michel hcrmeuujdc aandacht uoor klassieke zegels 

publicatie door het 
bekende postzegelhuis 
Richard Borek van een 

^ verzamelband met de titel 
Europas Erste Briefrnarken 
van de hand van Peter 
Fischer. De prijs bedraagt 
slechts 14.95 euro; toch 
spreekt men nu al van 
Em edler Geschichtsband. De 
publicatie omvat 192 rijk 
geïllustreerde bladzijden 
met geschiedkundige en 
filatelistische schetsen 
van de eerste emissies van 
33 Europese landen. Men 
kan die eerste emissies 
terstond of gefaseerd 
aanschaffen, dan wel 
genoegen nemen met een 
/acsimile (afdruk) van de 
postzegel dan wel van het 
complete albumblad. 
Daarnaast verscheen er bij 
Schiuaneber̂ er een nieuwe 
Michel-titel van maar 
hefst 680 bladzijden, geti
teld Klassik-Katalog Europa 
1840-1900. DeMichel-
redactie heeft de uitgiften 
van die 33 Europese 
landen, oud-Duitse staten 
(goed voor zo'n 280 blad
zijden) en nevengebieden 
uitgebreid beschreven, 
met inbegrip van diverse 
rubrieken (o.a. op brief, 
paren, afwijkingen en an
dere bijzonderheden). De 
publicatie kost ongeveer 
100 euro. Volgens de uit
gever is de belangstelling 
voor die eerste uitgiften 
meer dan honderd jaar 
constant gebleven; er 
zou zelfs een versterkte 
vraag zijn. Daarbij 
was het uitgiftebeleid 

eo destijds primair bedoeld 
° als antwoord op het 
'^ toegenomen postaanbod, 
^ dus vrij van speculatie en 
^ rekening houdend met de 
s verzamelaars. Ook staten 
ÏÏ; die allang niet meer he
li staan of geen postzegels 
2 meer uitgeven (Oost-Ru-
"- melie, Samos, Ionische 

"TTT Eilanden, etc.) worden 
2 1 2 uitgebreid behandeld. 

Het jaar 1900, als eindda
tum van de beschrijving, 
moet men met een forse 
korrel zout nemen. Zo 
zijn de Duitse koloniën 

compleet opgenomen. 
Tenslotte heeft Wolfgang 
Maassen een compen
dium het licht doen zien 
die Chronik der deutschen 
Philatelie (Philatelie und 
Vereine im ig. Jahrhundert) 
heet, een boek van maar 
liefst 628 bladzijden, met 
veel afbeeldingen uit die 
tijd. 
Voorshands moeten we 
afwachten of er inderdaad 
sprake zal zijn van een 
comeback. Als het project 
inderdaad aanslaat, moet 
men rekening houden 
met beduidend hogere 
prijzen. Men spreekt nu 
al van em erheblicher Nach
holbedarf (zeg maar forse 
inhaalslag) die noodza
kelijk zou zijn. Sommi
gen nemen een minder 
afwachtende houding 
aan. Zo is men al begon
nen met een beschrijving 
van de eerste Pruisische 
postzegels (Prcusscns Kony 
aujfllattem Grund). 
Michael Burzan/Gerd H. 
Hovelmann: Philatelie des 
19. Jahrhunderts. Ein come
back jur klassische Werte' in 
Deutsche Briefmarken-
Zeitung, nr 22/2007 en 
Michael Burzan: Im Trend 
zur Klassik in Briefmar
kenspiegel, december 
2 0 0 7 n r 12. 

G A GEERTS 

NEDERLANDSTALIGE 
TIJDSCHRIFTEN 

Vogelencyclopedie 
De postzegel haalt af 
en toe wel eens het 
tv-nieuws, bijvoorbeeld 
als er sprake is van een 
bijzondere uitgifte. Voor 
'echte televisie' over post
zegels moeten we jaren 
teruggaan. Zo herinneren 
we ons de praatjes van 
Joop Kiggen, een cursus 
van de TROS en er was 
ooit ook een serie over 
filatelie op de Engelse 
BBC. Het onderwerp 
'filatehe en tv' komt ook 
ter sprake in Themaphila, 
het kwartaalblad van de 
Belgische vereniging voor 
thematische filatelie. 

Bij het propageren van 
postzegels heeft het 
internet de rol van de 
televisie overgenomen. 
Alleen gaat het hierbij 
meestal om stilstaande 
beelden en foto's op 
commerciële sites. Het 
Franse Timbresmaflozine 
gaat daar nu verandering 
in brengen, zo lazen we, 
op een speciale website 
(u) u)u;. tutimbres. com/uideo. 
html). Allerlei filmpjes, 
interviews en reportages 
kunnen worden bekeken 
en u hoort en ziet er spe
cialisten uit de wereld van 
de filatelie aan het werk. 
Er wordt bijvoorbeeld ook 

' aandacht besteed aan de 
graveurs van postzegels, 
een stokpaardje van Tim
bresmagazine. 
Verder vertelt Danny De 
Smedt in Themaphila over 
de Encyclopedie uan de Vogels 
die hij aan het samenstel
len is. Van elke vogelfa-
milie maakt hij minstens 
één blad. Meestal is dat 
geen probleem, maar bij 
de roofvogels lukte dat 
niet: zij behoren tot één 
familie met 240 soorten. 
Van deze familie zijn er 
dan ook meer dan 30 bla
den in zijn encyclopedie 
te vinden. Hij vertelt zeer 
onderhoudend over de 
problemen die zich voor
doen om van elke familie 
voldoende materiaal te 
vinden. Maar wonderwel 
slaagt hij er nog steeds in 
om zijn standaardwerk 
verder uit te bouwen. Ge
weldig om te lezen welke 
ongekende mogelijkhe
den onze hobby biedt. 

Brillen in Badhoevedorp 
Kort na het verschijnen 
van de eerste postzegel 
in Groot-Brittannie 
werd een inspecteur van 
de Belgische posterijen 
naar Engeland gestuurd 
om het Britse systeem 
te onderzoeken. Dit 
onderzoek resulteerde in 
het uitgeven van de eerste 
Belgische postzegel in 
1849. Deze postzegels 
werden gedrukt in Brus

sel, van platen die waren 
vervaardigd door de 
graveur Jacob V\̂ iener. 
Afgebeeld werd koning 
Leopold I, naar een por
tret van de schilder Char
les Baugniet. Het papier 
van de eerste Belgische 
postzegels was handge-
schept en voorzien van 
een watermerk. 
Dit lazen we in Postmerk, 
het blad van de postzegel
vereniging in Badhoeve
dorp. We vernamen ook 
dat deze club op i januari 
jl. is gefuseerd met de 
Postzegelvereniging 
Haarlemmermeer; ik 
ben benieuwd of Postmerk 
blijft bestaan. 
In hetzelfde magazine 
lazen we ook een verslag 
van de 68ste postzegel-
beurs. De bezoekers 
waren enthousiast. 'Ik 
heb lekker veel kunnen 
ruilen', was een veel
gehoorde opmerking. 
Het verslag van Tom van 
Leeuwen eindigt met de 
enigszins raadselach
tige opmerking: 'Van de 
62 bezoekers waren er 
acht van het vrouwelijk 
geslacht en meer dan 
negentig procent was 

ril«! Biiafc sismmtti'^''* 
Typische beursbezoekstcr' 

j brildragend. Het is maar 
dat u het weet.' Beste 
Tom, we hebben het hier 

I genoteerd. Bedankt. 

Postfris dankzij afzuiger 
I Wat een bescheiden men

sen in Friesland: tref ik in 
Postfrys uit Leeuwarden 

I twee onderhoudende arti
kelen aan over Michiel de 
Ruyter en 100 jaar scou

ting, blijken de schrijvers 
zo bescheiden te zijn om 
hun naam niet te vermel
den. Vooral het artikel 
over scouting valt op: het 
is behoorlijk compleet en 
keurig geïllustreerd met 
filatehstisch materiaal. 
Als u alles wilt weten 
over de platte knoop, de 
touwsjorringen om een 
brug te bouwen en het 
schiemanswerk dan moet 
u vooral kennis nemen 
van dit verhaal. Ook het 
spel van verkennen, het 
padvinderssaluut en de 
verschillende jamborees 
komen aan de orde. 
Een andere zaak die 
opviel m de voor ons 
liggende aflevering is het 
probleem van het roken 
tijdens clubbijeenkom-
sten. Heel veel vereni
gingen worstelen met 

Beuiegetide (jïlatelie)beelden op www tutimbres com/video html 

dit verschijnsel. Op de 
vergaderingen van woens
dag- en zaterdagmiddag 
mag nog een sigaretje of 
sigaartje worden gerookt, 
hoewel veel bezoekers 
daar last van hebben. 
Voor de maandagavond, 
als er veel bezoekers zijn 
in het clubhuis, is een 
nuchtere Friese oplossing 
bedacht: voor de pauze 
niet roken in de vergader
ruimte, daarna alleen nog 
bij het open raam van de 
zaal, onder de afzuiger. 
Een praktische oplossing. 

'Sardam' en tsaar Peter 
Soms kan de naam van 
een vereniging je op een 
verkeerd spoor zetten. 
Dit overkwam me toen ik 
weer eens een nummer 
van de Purmerender 
Postzegel Ruilclub aan 
het doorlezen was. Als 
ik 'ruilclub' lees denk ik 
aan de schoenhandelaar 
in het dorpje waar ik 
opgroeide. Als je een paar 
schoenen bij hem kocht 
zei hij altijd steevast: Er 
kangerolen iDorden alsje 
moeder ze met mooi Dindt. 
Ongetwijfeld zullen daar 
op die club in Purmerend 
wel eens een paar post
zegels worden geruild, 
maar deze activiteit kom 
je bijna nergens meer 
tegen. Als ik hun blad 
doorlees, kom ik tot de 
conclusie dat ze hun 



naam moeten veranderen 
in Purmerender Filate
listen Club, want uit de 
inhoud van de artikelen 
blijkt dat ze deze activiteit 
daar ijverig bedrijven. 
Zo bespreekt een van de 
leden een brief die hij 
onlangs verwierf. De brief 
werd op 17 september 
1765 uit Rotterdam naar 
de Zaanstreek verzon
den. Het eerste deel (tot 
Amsterdam) ging met 
de trekschuit. Dit blijkt 
uit de aantekening Met 
de Schuit Van g Uuren. Een 
Zaanse schipper heeft 
de brief van Amsterdam 
meegenomen naar de 
plaats van bestemming: 
Sardam. De koper van de 
brief vertelt dat hij deze 
adresaanduiding vaker te
gen is gekomen op oude 
brieven naar de Zaan
streek. De vorige eigenaar 
van de brief had over de 
plaatsnaam Sardam de 
volgende omschrijving 
bijgevoegd: An appelletion 
evidently in use at the time 
referring to Tsar Peter the 
Great's stay m the town in 
1697. De auteur vraagt 
zich af of de benaming 
Sardam echt ingevoerd 
is na het legendarische 
bezoek van deze tsaar aan 
de Zaanstreek, een vraag 
die ik aan u, beste lezers, 
voorleg. Kunt u helpen 
om de naam Sardam te 
verklaren ? Heeft dat 
woordje sar dezelfde 
betekenis als tsaar? Uw 
oplossingen kunt u 
zenden naar de redactie 
van het blad (e-mail: hans. 
i;aa5S@tiscaii.nl) of sturen 
aan het secretariaat (De 
Goedemeent i, 1447 PT 
Purmerend). 

Grootste Fin aller tijden 
In Finland is onlangs 
baron Carl Gustav Emil 
iVlannerheim uitgeroepen 
tot de Grootste Fm aller 
tijden . In Noorderlicht 
(Nederlandse Filatelisten
vereniging Skandinavië) 
vertelt H. Fiolet dat hij 
gefascineerd is door de 
Finse emissie uit 1941 
waarop iVlannerheim 
is afgebeeld. Fiolet 
beschrijft in een groot 
artikel het boeiende leven 
van deze grote Fin, die 

/" 
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Vermcldma 'Sardam' (on)uerl<laarbaar' (poststuk collectie John Dehé) 

ongeveer dertig jaar van 
zijn leven in Russische 
militaire dienst heeft 
doorgebracht en daar veel 
respect heeft afgedwon
gen. De Hermitage in St. 
Petersburg heeft zelfs een 
expositie aan hem gewijd. 
Hij werd geboren op 4 
juni 1867 in Askainen. 
Op 14 jarige leeftijd ging 
hij naar de Finse cadet-
tenschool, maar hij werd 
daar om disciplinaire 
redenen weggestuurd en 
besloot vervolgens naar 
de cavalerieschool Nico-
laas I in St. Petersburg te 
gaan. Na voltooiing van 
zijn opleiding trad hij in 
dienst van het Russische 
leger. En zo ontwikkelt 
zich het verhaal over het 
spannende leven van 
deze Mannerheim. Hij 
streed in de Russisch-Ja-
panse Oorlog en ging op 
expeditie naar China. Hij 
kreeg onderscheidingen 
in Polen en Rusland. Na 
de Russische Revolutie 
keerde hij terug naar zijn 
vaderland, waar hij in 
1918 werd benoemd tot 
opperbevelhebber van het 
Finse leger. Hij deed mee 
aan de Finse presidents
verkiezingen (1919), die 
hij verloor. In de jaren 
dertig van de vorige eeuw 
reorganiseerde hij het 
Finse leger. In 1920 
richtte hij een vereni
ging tot bescherming 
van kinderen op. Ook 
speelde hij een grote rol 
in het Finse Rode Kruis. 
Er verschenen van hem 
vele postzegels, zoals een 
Rode-Kruiszegel. Het 
verhaal gaat door tot in 

de Tweede Wereldoorlog, 
maar is nog niet af In 
een volgende aflevering 
van Noorderlicht komt het 
vervolgverhaal over het 
veelbewogen leven van 
Mannerheim. 

Knap werk in Vaals 
De postzegelvereniging 
in Vaals, Drielandenpunt, 
geeft om de twee maan
den een keurig verzorgd 
blad uit. Niets bijzonders, 
hoor ik u zeggen, dat ge
beurt bij heel veel vereni
gingen. Maar wat denkt u 
hiervan: ik heb me laten 

vertellen dat deze club 
minder dan twintig leden 
telt. Dat zet deze prestatie 
in een geheel ander licht. 
Een van de redacteuren. 
Joke Vermeulen, verzorgt 
steeds het in kleur uitge
voerde hoofdartikel. Zij 
neemt soms stukjes over 
uit andere bladen. Zij 
heeft er een goede neus 
voor om telkens m het 
oog springende artike
len te brengen. Keurig 
vermeldt ze haar bronnen 
en dat gebeurt lang niet 
altijd bij andere bladen, 
want soms zit ik een 

Carl Gustai) Emil Mannerheim:. grootste Fm aller tijden... 

stukje te lezen en denk: 
'Wat komt me dit bekend 
voor.' Het blijkt dan om 
een artikel van mijzelf te 
gaan - maar nergens staat 
vermeld uit welke bron er 
is geput. Foei! 
Joke Vermeulen bewerkt 
soms artikelen, maar 
ook dan deelt ze mee 
welke bronnen ze heeft 
geraadpleegd. Een paar 
artikelen, die vorig jaar 
werden gepubliceerd, 
wil ik noemen: 50jaar 
Saarland; Heiligdomsvaart 
bij de Oosterburen en Doe mij 
maar een cappucino. 
Zonder te willen zeuren: 
op bladzij 2 staat nu al 
maandenlang Clubbijeen-
komsten elke tweede donder
dag van de maandag. Beste 
Joke, verander 't even. 

Meer over Huizers 
Al vele malen ontvingen 
we het blad PVH van 
de postzegelvereniging 
Huizen en omstreken. 
We zouden dit maga
zine graag eens in deze 
rubriek belicht hebben, 
maar dat lukte tot dusver 
niet omdat het uitsluitend 
een veihnglijst van twintig 
pagina's (en verder veel 
reclame) bevat. Maar 
nu kregen we eindelijk 
een nummer waarin iets 
meer stond, namelijk een 
verslag van het financiële 
reilen en zeilen van deze 
club. Daaruit kunnen we 
opmaken dat het echt wel 
een levendige vereni
ging is met een goed 
onderbouwd financieel 
firndament; hoe kan het 
ook anders, met al die 
veilingen. Ook wordt in
formatie aan de leden ver
strekt over bijvoorbeeld 
de workshop Begeleiding 
Beginnende Exposanten en 
over de open dag die deze 
maand (18 maart) voor 
deelnemers aan tentoon
stellingen wordt gehou
den op het Bondsbureau. 
Ik wil de redacteur van 
PVH, de heer J.M.M. Vis
sers, in overweging geven 
toch eens een artikel(tje) 
op te nemen over een 
filatelistisch onderwerp. 
Het zal de uitstraling van 
het blad vergroten. We 
zijn benieuwd! 

DAAN KOELEWIJN 

(adufrtcntie) 

MfMfMf.vanJofrven. 
VM«bwmtwt> 
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POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
RIJSSENSESTRAAT 203B 
7441 AD NIJVERDAL 
TELEFOON 0548-655855 
FAX nr. 0548-655088 
EMAIL info@leopardi.nl 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

VEILING 1S4 
28/29 maart 2008. 
in onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal. 

•-KIJKDAGEN: dinsdag 25 maart t/m donderdag 27 maart 
van 10.00 tot 16.00 uur. Vrijdag 28 maart van 10.00 tot 19.00 uur. 
Zaterdag 29 maart van 8.30 tot 12.30 uur. 

•-VEILING: vrijdag 28 maart vanaf 17.00 uur, de zgn. 
'kleine kavels'. Zaterdag 29 maart vanaf 13.30 uur de 
verzamelingen, partijen en dozen. 

• Vraag de GRATIS CATALOGUS! 
•-Veiling 155 wordt geiiouden op 16 en 17 mei 2008 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 

W.V. Leopardi, filatei istisch mal<elaar en beëdigd taxateur. 

2)4 

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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

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

mailto:info@leopardi.nl
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Voor het bestellen van deze en andere postzegels, kunt u terecht bij de vakhandel. Voor het 
adres van een postzegelwinkel btj u m de buurt kunt u contact opnemen met Filagent BV • 
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SAIMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DE RIJN 

In deze rubriek worden zegels 
vermeld van landen die  voor 
zover datvalt 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 met door de 
samenstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

EUROPA 

ALAND 
i54'o8. Landschap, Lum
parland. 
Tweemaal Inrikes (€ 0.70). 
Berkenbos Langviksliagen 
in Klemetsby, den op heuvel 
Badhusberget in Mariehamn. 

ALBANIË 
io6'o7. Bezoek George W. 
Bush. 
20, 40, 80 L.; blok 200 L. 
Driemaal portret president 
Verenigde Staten; Vrijheids
beeld en vlaggen Albaniè en 
Verenigde Staten. 
23io'o7. Europa 2006, 
integratie (tekenwedstrijd 
met thema 'integratie van 
immigranten zoals dat 
gezien wordt door jonge 
mensen'). 
Tweemaal 200 L.; blok 350 L. 
Verschillende afbeeldingen 
met jonge mensen, kaartjes 
Albanië en Europa en vlag
gen Albanië en Europa. 
i5/i7io'o7. Familiewapens. 
20, 40, 80,150; 10, 20, 60, 
100 L. in boelqes. Wapen 
van resp. vorst Andrea II 
(Muzaka), familie Martrënga, 
vorst Lekë Dukagjini, bis

~ schop Konstantin Kastrioti; 
= familie Lan^a, familie Riki, 
■̂  familie Kokini, familie Zako. 
^ i5g'07. Italiaanse advies
«t commissie in Albanië tien 
^ jaar. 
^ 40 L. Vlaggen Italiaanse ge
^ nerale staf en Albaniè, kaartje 
^ ZuidItalië en Albanië. 
< 
= ANDORRAFRANS 

28i'o8. Fauna, vos en wild 

21 L zwijn. 
10 € 0.54, 0.60. Resp. Vulpes 

vulpes. Sus scrofa. 

ANDORRA SPAANS 
24i'o8. Erfgoed natuur en 
cultuur. 
€ 0.31, 0.60. Resp. lam
mergier (Gypaetus barbatus), 
beeld 'Carro Votiu' van lordi 
Casamajor (1972). 

AZERBEIDZIAN 
30i2'o7. Luitenantgene
raal Karim Karimov negentig 
jaar. 
Blok I. m. Portret voorzit
ter staatscommissie voor 
ruimtevaart. 

BOSNIÉHERZEGOVINA 
(Kroatische Federatie) 
28i2'o7. Tweehonderdste 
geboortedag Andeo Kraljevic. 
I. KM. Portret monnik. 

BOSNIÉHERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
20i2'o7. Administratief 
centrum Republiek Servië. 
0.70 KM. Gebouw en vlag
gen. 

BULGARIIE 
i9i2'o7. Sport, kampioe
nen 2007. 
o.10, 0.35,1. L. Resp. Rum
yana Neykova (Europees 
kampioen roeien), Stanka 
Zlateva (wereldkampioen 
worstelen), Steflca Kostadi
nova (twintig jaar wereldre
cordhouder hoogspringen). 
2oi2'07. Bulgaarse mili
taire verkenners honderd 
jaar. 
0.55 L. Soldaat kijkt door 
nullen getal honderd. 
6i'o8. Honderdzestigste 
geboortedag Christo Botev 
(18481876). 
0.55 L. Portret revolutionair 
en dichter. 

DENEMARKEN 
2i'o8. Frankeerzegels, 
koningin Margrethe II. 
5.50, 6.50, 7.75, 8.75 kr. 
In verschillende kleuren: 
koningin. 

ESTLAND 
ioi'o8. Frankeerzegel. 
5.50 kr. (€ 0.35). Posthoorn. 
i7i'o8. Honderdste ge
boortedag Gustav Ernesaks 
(19081993). 
5.50 kr. (€ 0.35). Portret 
componist en dirigent en 
eikenblad met eikels. 

DUITSLAND 
72'o8. Serie post, wensze
gels I. 
Tweemaal € 0.55. Tekenin
gen, resp. 'Alles Gute!': vijf 
katten bij hekje, 'Herzlichen 
Glückwunsch': twee vissen 
en hartje. 

24i'o8. Vuurtoren van 
Mehikoorma. 
5.50 kr. (€ 0.35). Kaartje met 
plaats en afbeelding vuurto
ren uit 1938. 
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Sm' € 0.35 

72'o8. Dorpskerk Bochum
Stiepel duizend jaar. 
€ 1.45. Tekening dorpskerk. 

FRANKRIJK 
7i'o8. Harten 2008: coutu
rier Franck Sorbier (1961). 
Lettre prioritaire 20 g, 50 g 
(hartvormig te maken). 
Resp. gezicht met twee kus
sende monden, plantje met 
hartvormige bloemen. Ook 
velletje met vijf zegels Lettre 
prioritaire 20 g hangend aan 
boom. 

72'o8. Tweehonderdste 
geboortedag Carl Spitzweg 
(18081995), schilder. 
€ 0.55. Schilderij 'De arme 
dichter'. 

28i'o8. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de rat**. 
Lettre prioritaire 20 g in vel
letje van vijf Rat bij druiven; 
op rand kenmerken van 
mensen die onder dit sterren
beeld geboren zijn. 

) J,ETTB£PRIOBITAI''10J 

28i'o8. Schilderijen. 
Tienmaal Lettre prioritaire 
20 g in boelqe. 'Preek voor 
de vogels' door Giotto di 
Bondone (12671337), 'De 
geboorte van Venus' van 
Sandro Botticelli (14551510), 
'Madonna' door Raffaello 
Sanzio (14831520), 'De 
Mona Lisa' van Leonardo da 
Vinci (14521519), 'Zomer' 
door Giuseppe Arcimboldo 
(15301593), 'De goudweger 
en zijn vrouw' van Quen
tin Metsys (14661530), 
'Zeehaven bij zonsonder
gang' door Claude Gellée 
(16091682), 'Het meisje 
met de parel' door Johannes 
Vermeer (16321675), 'Portret 
van Marie Margarethe' van 
Diego Rodriguez de Silva 
y Velazquez (15991660), 
'Napoleon steekt de Grote 
Sint Bernardpas over' door 
JacquesLouis David (1748
1825). 

29i'o8. Tien jaar Stadion 
Frankrijk. 
€ 0.54. Detail stadion. 

GIBRALTAR 
30i'o8. Frankeerzegels, 
vogels op de rots. 
1,2, 5,10, 50, 55 p., S, G, E, 
UK, U, £ I., 5.. Resp. Lanius 
senator, Puffinus mauretani
cus, Bubo bubo, Alca torda, 
Phoenicopterus roseus, 
Phalacrocorax aristotelis. 
Neophron percnopterus, 
Merops apiaster, Upupa 
epops, Monticola solitarius, 
Aquila fasciata. Pernis apivo
rus, Falco naumanni. 
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GROENLAND 
3ii'o8. Europa 2008, brie
ven schrijven. 
5.75, 7.50 kr. Enveloppe en 
hoofd van resp. man, vrouw. 
Ook boekje. 

GUERNSEY 
i8i'o8. Andy Priaulx derde 
PIA* WTCC*titel op rij. 
Velletje met driemaal £ i.. 
Driemaal auto, op rand kam
pioen en handtekening. 

ême 78c 

73'o8. 2008 Europees jaar 
interculturele dialoog. 
€0.55. Beeldmerk jaar. 

LITOUWEN 
5i'o8. Architectuur, houten 
kerken. 
0.05, o.io, 0.20, 0.35,1.35, 
1.55 Lt. Kerk en plattegrond 
van resp. Antante (1794), 
Deguchiai (1757), In
turke (1855), Prienai (1750), 
Shiandine (1775), Uzhuentis 
(1703)

3ii2'o7. Laatste munten in 
Maltezer ponden. 
Bloki. Lm. (€ 2.33). Beide 
zijden munt i. Lm., op rand 
meer munten. 

ii'o8. Invoering euro. 
Velletje (gezamenlijke uitgif
te met Cyprus) met tweemaal 
€ I. (43 c); blok € I. (43 c). 
Resp. beeld 'slapende dame' 
uit Halsafiieni Hypogeum, 
buste Aphrodite (godin van 
liefde en schoonheid); beide 
zijden i euromunt (op rand 
meer euromunten). 

3ii'o8. Moderne kunst, II. 
5.50,14.25,30.50 kr. Resp. 
sneeuwlandschap van 
Ina Rosing, ijsbeer door 
Bodil 'Buuti' Pedersen, vis 
en regendruppels door Aka 
Hoegh. 

IERLAND 
i6i'o8. Huweli|kszegels 
2008. 
€ 0.55. Armen om middel 
bruid. Ook boekje. 

ITALIË 
2i'o8. Grondwet Italië 
zestig jaar. 
€ 0.60. Getal '60' in kleuren 
Italiaanse vlag, op achter
grond 'Liberta, Unita, Ugu
aglianza e Democrazia'. 

igi'oS. Beroemde mensen. 
2., 2.15, 2.90 Lt. Resp. Mar
tynas Jankus (18581946), 
Zenonas Ivinskis (19081971, 
historicus), Antanas Maceina 
(19081987, filosoof). 

ft 60' ANNIVERSARIO 
COSTITUZIONE DEUA 
REPUBBLICA ITALIANA 

MONACO 
ii2'o8. Verschijning Maagd 
Maria aan Bernadette Soubi
rous in Lourdes honderdvijf
tig jaar geleden. 
€ 1.30. Bernadette en beeld
merk gelegenheid. 

KMMlWNunMt 
Cnnbnd 30,50 

273'o8. Noordse mytho
logie III, mythologische 
plaatsen. 
7., 8. kr. Verhalen, resp. 
kajakker ontmoet de geest 
van de rotsen, ijsbeer in het 
meer. Ook velletje met beide 
zegels, op rand kajakker. 

i6i'o8. Wenszegels. 
Tweemaal € 0.55. Tekening 
resp. olifant, kikker. Ook 
boekje. 
23i'o8. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de rat**. 
€ 0.78. Rat bij kaars. Ook 
velletje met drie zegels. 
IV^PVmv^HWOTVOTOT^IV^IV^P*« 

2gi'o8. Corps vrijwillige 
verpleegsters Italiaanse Rode 
Kruis. 
€ 0.60. Verpleegsters met 
Italiaanse vlag en beeldmerk 
corps. 

GROOTBRITTANNIË 
282'o8. Serie koningen en 
koninginnen, Huizen van 
Lancaster en York. 
i", i", 54, 54, 69, 69 p.; velle
tje met i", i", 78, 78 p. Resp. 
Hendrik IV (13671413), Hen
drik V (13871422), Hendrik 
VI (14211471), Eduard IV 
(14421483), Eduard V (1470
1483), Richard III (1452
1485); standbeeld leider 
uit Wales Owen Glyn Dor, 
schilderij slag bij Azincourt 
(1415) door Martial de Paris, 
slag bij Tewkesbury (1471), 
boekdrukker William Caxton 
(ca. 14201491). 

42'o8. Vliegramp München 
vijftig jaar geleden. 
€ 0.55. Foto Liam Whelan en 
herdenkingsklok met datum 
en tijd ongeluk (23 doden, 
waaronder 8 voetballers 
Manchester United, één daar
van was Ierse Liam). 

ii2'o8. St.Patricksdag. 
€ 0.78. St.Patrick staande 
op slangen naar tekening 
Thomas Messingham. 

KROATIË 
22i'o8. Muziek. 
Tweemaal 2.30 kn. Portret, 
muziekschrift en handteke
ning van resp. Igor Kuljeric 
(19382006, componist en 
dirigent), Krsto Odak (1888
1965, componist). 

i62'o8. Zestien februari, 
19182008. 
1.35 Lt. Bureau, getekende 
onafhankelijkheidsverklaring 
en portret van J. Basanavi
cius. 

MALTA 
2gi2'07. Personen en 
verjaardagen. 
4, 9,16, 43, 86 c ; blok 76 c. 
(€ o.01, 0.21, 0.37,1. , 2.; 
1.77). Resp. associatie jeugd
voetbal vijfendertig jaar: voet
ballers met bal, 'Society of 
Christian Doctrine' honderd 
jaar: wapenschild met kerk 
en schoolkinderen, portret 
Manwel Magri (18511907, 
Jezuïet), portret Francesco 
Bonnici (18521905, filan
troop en stichter St. Joseph
instituut in Hamrun), portret 
Carolina Cauchi (18241907, 
stichtte dominicaner orde 
op Gozo); verdrag van Rome 
vijftig jaar. 

NOORWEGEN 
82'o8. Valentijnsdag. 
Abinnenland, AEuropa (7., 
9. kr.). Bloemen en resp, let
ters 'love', handgeschreven 
briefen twee vogels. 

OEKRAÏNE 
i8i'o8. Tekens uit de 
dierenriem. 
Twaalfmaal i. Hr. Teke
ningen mensen als tekens 
dierenriem, resp. Ram, 
Stier, Tweelingen, Kreeft, 
Leeuw, Maagd, Weegschaal, 
Schorpioen, Boogschutter, 
Steenbok, Waterman, Vissen. 
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OOSTENRIJK 
i5-i-'o8. Bloemen, vrouwen
schoentje. 
€ 0.15. Cypripedium calce-
olus. 

4-2-'o8. Europees kam
pioenschap voetbal 2008, 
kinderontwerp. 
€ 0.55. Kaart Oostenrijk en 
Zwitserland met tekening 
doelen, voetballen, mascot
tes (Alexandra Paijer, 14). 

ÖSTERREICH 

ly-i-'oS. Europees kampi
oenschap voetbal 2008. 
Velletje met viermaal €0.55; 
viermaal € 0.65. Kenmerken 
acht steden waar wedstrijden 
worden gehouden, resp. 
reuzenrad Wenen, vesting 
Salzburg, lintworm Klagen
furt, Gouden Dak Inns
bruck; stadsgezicht Zürich, 
Rijnbrug Bazel, klokkentoren 
Bern, zeilboot Geneve. 

4-2-'o8. Europees kam
pioenschap voetbal 2008, 
kinderontwerp. 
€0.55. Kaart Europa van 
voetballen, Italië met voetbal
schoen (Corma Payr, 19). 

i5-2-'o8. WIPA* 2008, goud. 
Velletje met driemaal € 0.55 
(driehoekig). Alleen verkrijg
baar samen met toegangs-
kaart WIPA. Reuzenrad, 
Gloriette, Stephansdom. 

i8-i-'o8. Op weg naar WIPA* 
2008. 
€ 0.554-0.20 (driehoekige ze
gel). Stephansdom in Wenen. 
22-i-'o8. Rolzegels en strip
pen Europees kampioen
schap voetbal. 
€ 0.55, 0.65. Resp. Trix en 
Flix met beker, beeldmerk 
kampioenschap. 

i9-2-'o8. Europees kam
pioenschap voetbal 2008, 
kinderontwerp. 
€ 0.55. Kaart Europa met 
voetbal en Europese sterren 
(Saskia Puchegger, i6). 

3i-i-'o8. Hans Robert Pippal 
(1915-1998). 
€ 0.65. Meisjesportret: 
Martina. 

2i-2-'o8. Europees kampi
oenschap voetbal 2008. 
€ 0.55. Schilderij voetballers 
van Maria Lassnig (1919). 

Österreich 65 J 
25-2-'o8. Dierenbescher
ming, ijsvogel en Europese 
boomkikker. 
Tweemaal € 0.65 in boekje. 
Alcedo atthis, Hyla arborea. 

POLEN 
27-ii-'o7. Kerst. 
1.35, 3.- Zl. Resp. beertje met 
kerstmuts bij haard en kerst
boom, 'Aanbidding door de 
koningen' schilderij van M. 
Haberschrack (1468). 

Sj 
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PORTUGAL 
5-io-'07. Nationale sym
bolen, vlaggen (aanvulling 
melding 12/842). 
Velletje met vijfmaal € 0.30. 
Vlaggen van resp. Portugal, 
presidentsstandaard, parle
ment, Azoren, Madeira. 
5-i-'o8. Lissabon Dakar. 
Velletje met« 0.30, 0.45, 
0.75,1.25. Resp. motorrijder, 
motorrijder, auto, truck. 

lenta, Russuia emetica. 

RUSLAND 
io-i-'o8. Eerste postzegel 
Rusland honderdvijftig jaar 
geleden. 
8.- r. Slee met paarden en 
postzegel (Yvert i), op achter
grond kaart. 

io-i-'o8. Aleksej Nikolaje-
witsch Tolstoj (1883 -1945). 
6.- r. Portret schrijver. 
22-i-'o8. Natuurkundigen. 
Tweemaal 6.- r. Portret van 
resp. Lev Davidovich Landau 
(1908-1968, Nobelprijs 
1962), Ilya Frank (1908-1990, 
Nobelprijs 1958). 

22-i-'o8. Aankomst Portu
gese koninklijke familie in 
Brazilië. 
I 20 grs, N 20 grs. (door
lopend beeld). Resp. Dom 
Joao VI (1767-1826) op kade 
voor zeilschip en twee steden 
(Rio de laneiro en Salvador), 
koninklijk gezelschap voor 
koets. 

i-2-'o8. Agustin de Bethen-
court(i758-i824). 
9.- r. Portret ingenieur, teke
ning en passer. 

ROEMENIË 
i2-i2-'07. Fauna in poolge-
bied. 
0.30, 0.50,1.90, 3.30, 3.60, 
4.30 L. Resp. Ursus mari-
timus, Pagophilus groen-
landicus, Alopex lagopus, 
Aptenodytes forsteri, Balae-
noptera musculus, Odobenus 
rosmarus. 

SERVIË 
i5-io-'o7. Astronomisch 
observatorium in Belgrado 
120 jaar, honderdvijftigste 
geboortedag stichter Milan 
Nedeljkovic (1857-1950). 
20.- Ndin. Gebouw en pen
ning met hoofd Nedeljkovic. 

UMUMUMMUUU 

i8-i-'o8. Paddestoelen. 
1.20,1.40, 2.-, 2.40, 3.-, 
4.50 L. Resp. Lepiota rha-
codes, Lactarius deliciosus, 
Morchella esculenta, Paxillus 
involutus, Gyromitra escu-

24-io-'07. Dag van de 
postzegel. 
46.- Ndin. Portret Evzen De-
rocco (1860-1944, filatelist) 
en postzegel (Yvert 24). 

i-ii-'07. Kunst, schilderijen. 
20.-, 46.-, 46.- Ndin. Schil
derij, resp. 'Rust na strijd' 
(Djura laksic, 1832-1878), 
'Jongen voor winkelruit' 
(Uros Predic, 1857-1953), 
'Zelfportret, 1945' (Frida 
Khalo, 1907-1954). 

9-ii-'o7. Kerst. 
20.-, 46.- Ndin. Geboorte 
Christus, resp. 'Eremija 
Profeta', 'Rodenje Hristovo' 
iS""' eeuw. 
i4-ii-'o7. Havens aan de 
Donau, gezamenlijke uitgifte 
met Roemenie. 
20.-, 46.-; velletje met 40.-, 
50.- Ndin. Resp. (aanleg-
plaatsen en wapenschild:) 
Novi Sad, Orsova; (schip:) 
'Orsova', 'Sirona' (op rand 
Donau en vlaggen Servië en 
Roemenië). 
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23-i2-'07. Honderdvijfen
twintig jaar bilaterale relatie 
met Japan. 
46.- Ndin. Portretten koning 
iVIilan I Obrenovic (1854-
1901) en Japanse keizer 
Meiji (1852-1912) met details 
brieven en ganzenveer. 

Mi 
SPANJE 
io-i-'o8. Flora en fauna. 
€ 0.31, 0.60 in boekjes. Resp. 
groene specht (Picus viridis), 
bloem camelia. 
i7-i-'o8. Wetenschap. 
€ 0.3g, 0.43. Resp. medicij
nen: pillen en doktersjas met 
stethoscoop, meteorologie: 
thermometer en kaartje met 
isobaren. 
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22i'o8. Frankeerzegels. 
€ 0.31, 0.60, 0.78, 2.60. In 
verschillende kleuren: portret 
koning Juan Carlos I. 
30i'o8. Krant 'La Voz de 
Avilés' honderd jaar. 
€ 0.31. Krantenkop en beeld
merk gelegenheid. 

0,31«
lOO rf««^ 

& 0 
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TSJECHIË 
20i'o8. Traditie Tsjechische 
postzegel, zegel op zegel. 
IC Kc. Stoomtrein 'Zbralav' 
uit 1846 (YvertTsjechoSlo
wakije 875) van F. Hudecek 
(19091990, schilder grafisch 
ontwerper en illustrator) 
en B. Roule (19211960, 
graveur). 

CESKA REPUBLIKA I 

IMM« 

20i'o8. Personen. 
II., 14. Kc. Portret van resp. 
Karel Klostermann (1848
1923, schrijver), Josef Kajetan 
Tyl (18081856, toneelschrij
ver). 

30i'o8. Schoonheid 
bloemen. 
10. Kc. Tekening roos. 
30i'o8. Poort met pauw. 
10. met aanhangsel voor 
persoonlijke boodschap. 
Metalen poort met pauw 
(dezelfde afbeelding als Yvert 
389). 
30i'o8. Stilleven. 
17. Kc. met aanhangsel voor 
persoonlijke boodschap. 
Stilleven met druiven, glas 

wijn en bloemen (dezelfde 
afbeelding als Yvert 427). 

C E S K A REPUBLIKA 

ZWEDEN 
24i'o8. Olof von Dalin 
(17081763), gaf eerste 
Zweedse tijdschrift uit. 
Tweemaal 11. kr. Omslag 
eerste nummer 'De Zweedse 
Argus': herder met dier en 
man met fluit, met bloemen 
versierde kapitaal 'D'. 

OLOF VON DALIN 1 7 0 8  1 7 6 3 

24i'o8. Insecten. 
Verenigingsdrukwerk, 
economie, bmnenland. Resp. 
boomhommel (Bombus 
hypnorum), mieren (Formica 
rufa), lieveheersbeestje (Coc
cinella). 

SVËRIGË 
FORENINGäBRtV

24i'o8. Honden. 
Viermaal 'inrikes' (binnen
land). Lagotto romagnolo, 
saluki, mopshond, Deense 
dog. 

ZWITSERLAND 
43'o8. Europees kampioen
schap voetbal 2008. 
Tweemaal 100 c. Voetballer 
(ook vel met zes zegels, op 
rand voetballer), schema 
voetbalveld (ook vel met tien 
zegels, op rand kaart Oos
tenrijk en Zwitserland met 
gaststeden kampioenschap). 

]■) c 
HELVETIA 100 

""""*' "" 
43'o8. Zwitserse associatie 
ijshockey en internationale 

ijshockeyfederatie (IIHF) 
lionderd jaar. 
100 c. Puk in net. 

: joo YtARs /fm. '• 
ICE HOCKEY /■" fm ; 

43'o8. Internationaal jaar 
van de aardappel. 
85 c. Aardappel. 

ONALES JAHR 
TOFFEL 2008 

IMTIRfiÄTIONAL Vi:AR 
ÜF' THE POTAT'O '/Cm 
HELVETIA 
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43'o8. Bezienswaardighe
den Zwitserland, Juraland
schap en vijftig jaar 'Stichting 
paard'. 
Driemaal 85 c. (doorlopend 
beeld). Paarden en resp. 
zonsondergang, karrenspoor 
in Jura, 'Maison Rouge'. 

43'o8. Kleine poolbeer. 
85 c. (in boekje). Prenten
boekfiguur poolbeer Lars van 
Hans de Beer (1957). 

43'o8. Muziek. 
85,100,130,180 c. Muziek
noten en resp. klassiek: vi
ool, volksmuziek: accordeon, 
rock/pop: elektrische gitaar, 
jazz: saxofoon. 

■ » ■ » » » » » » » ■ 

43'o8. Driehonderdste 
geboortedag Albrecht von 
Haller (17081777), arts, 
dichter, natuurwetenschap
per en magistraat. 
85 c. Profiel en schaduwpro
fielen met zenuwen, blaadjes 
en handschrift. 

BUITEN EUROPA 

ALGERIJE 
i7i'o8. Vijfde algemene 
volkstelling van mensen en 
huizen. 
15. Dh. Kaart en figuurtjes 
onder daken. 

ANGOLA 
29i2'o6. Angolees paralym
pisch comité, José Sayovo. 
45 KZr. Tekening José 
Sayovo, blinde hardloper. 
204'o7. Vijfjaar vrede. 
51 KZr. Vijf vredesduiven. 

ARGENTINIË 
i5i2'07. Ceremonie inau
guratie president. 
$ I.. Ceremoniële staf 
(zilversmid Juan Carlos Pal
larols, 2007) en borstbeeld 
republiek (beeldhouwer 
Ettore Ximenes, 1890). 
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i5i2'07. Festivals. 
Viermaal $ i.. Accordeon 
en danspaar (18''' nationale 
festival en 4''' Mercosur'*fes
tival van Chamamé), poncho 
uit Catamarca en danspaar 
(nationaal en internationaal 
ponchofestival), ruiter 
in 'Bastos'categorie en 
danspaar en gitaar (folklo
refestival in Jesus Maria), 
sneeuwkoningin en skiér 
en voet Kathedraalhelling 
(nationaal sneeuwfestival in 
San Carlos de Bariloche). 

BAHAMAS 
i82'o8. Vlinders. 
Velletje met 15, 25, 50, 65, 
70, 80 c. Verschillende 
vlinders. 

BAHREIN 
i6i2'07. Nationale dag 
2007. 
100, 200, 250 fils. Driemaal 
verschillende afbeelding 
koning Hamad Bin Isa Al 
Khalifa. Ook velletje met 
tweemaal 100 en tweemaal 
200 fils. 

BANGLADESH 
36'o7. Nationale bomen
plantcampagne 2007. 
10. T. Twee vrouwen en 
huisje met jonge bomen. 
256'07. Honderdste ge
boortedag Habibullah Bahar 
Choudhury (19061966). 
10. T. Portret. 
97'07. Honderd jaar 
scouting. 
Tweemaal 10. T. Beeldmerk 
gelegenheid en resp. twee 
scouts, Robert BadenPowell 
(18571941). 

, O Year@ ô  ScoulingJ 

ig-y-'oj. Postzegelvereni
ging Bangladesh twintig jaar. 
4. T. Witborstwaterhoen 
(Amaurornis phoenicurus) 
en beeldmerk vereniging. 

AMAAMAMAAAMA^M«* 



308'07. Dr. Muhammad 
Yunus en Grameen Bank krij
gen Nobelprijs Vrede 2006. 
10. T. Portret en medaille 
Nobelprijs met beeldmerk 
bank. 
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2007. Hulp slachtoffers 
overstroming. 
Vijfmaal 2. T. Kinderen 
staan in water, mensen en 
dieren op vlot, mensen op 
golfplaten dak, mensen in 
rij door water, gezin bij huis 
in water. 

249'07. ICC* World 
Twenty/20. 
Tweemaal 4. T. Cricketspe
lers, kaart ZuidAfrika en 
batsman. 
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BERMUDA 
2008. Herdruk frankeerzegel 
schelpen (log'oi). 
35 c. 'Noble wentletrap'. 

BRAZILIË 
22i'o8. Komst in Brazilië 
van Dom Joao, koningvan 
Portugal en Portugese ko
ninklijke familie tweehon
derd jaar geleden. 
Tweemaal R$ 2. (doorlo
pend beeld). Dom Joao VI 
(17671826) op kade voor 
zeilschip en twee steden 
(Rio de Janeiro en Salvador), 
koninklijk gezelschap voor 
koets. 

220 28i'o8. Serie komst Por
tugese koninklijke familie 
tweehonderd jaar geleden, 
openstelling twee havens als 
bevriende naties. 
1° Porte Carta Comercial. 
Zeilschepen. 

28i'o8. Serie komst Por
tugese koninklijke familie 
tweehonderd jaar geleden, 
tweehonderd jaar buiten
landse handel. 
1° Porte Carta Comercial. 
Wereldbol met Brazilië met 
pijlen en twee schepen. 

28i'o8. Serie komst Por
tugese koninklijke familie 
tweehonderd jaar geleden, 
'Banco do Brasil' tweehon
derd jaar. 
1° Porte Carta Comercial. 
Beeldmerk gelegenheid. 

CAYMANEILANDEN 
52'o8. Wenszegels. 
Velletjes met steeds zesmaal 
20, 25, 50, 75, 80 c , $ I.. Per 
velletje dezelfde afbeeldin
gen: schildpad en 'hello', ge
kruiste vingers en hoefijzers 
met 'good luck', ballonnen 
en sterren met 'congratulati
ons', papierrol en vuurwerk 
met 'you are invited', vulpen 
en 'best wishes', Amor met 
pijl en boog en 'love'. Ook 
boekjes. 

CONGO (KINSHASA) 
2005. Dieren uit natuurbe
schermingsgebieden. 
Vijftienmaal 160; driemaal 
250; driemaal 300; driemaal 
400; driemaal 500; driemaal 
600 CF. in zes velletjes. Resp. 
Loxodonta africana cyclotis. 
Gorilla gorilla beringei, 
Hylochoerus meinertzha
geni, Ceratotherium cottoni, 
Giraffa camelopardalis, 
Loxodonta africana africana. 
Pan paniscus, Afropavo con
gensis, Tragelaphus spekii. 
Gorilla gorilla graueri, 
Loxodonta africana cyclotis, 
Syncerus caffer, Okapia 
johnstoni, Hyemoschus 
aquaticus, Cephalophus 
nigrifrons; Gorilla gorilla 
graueri, Loxodonta africana 
cyclotis, Syncerus caffer; 
Pan paniscus, Afropavo con
gensis, Tragelaphus spekii; 
Okapia johnstoni, Hye
moschus aquaticus, Cepha
lophus nigrifrons; Loxodon
ta africana cyclotis. Gorilla 
gorilla beringei, Hylochoerus 
meinertzhageni; Cerato
therium cottoni, Giraffa 
camelopardalis, Loxodonta 
africana africana. 

DOMINICAANSE REPU
BLIEK 
2006. Honderdste geboor
tedag Joaquin Balaguer 
(19062002). 
7., 10. P. Tweemaal ver
schillend portret president 
van 19661978. 
ioio'o6. Cultuurpaleis 
Santo Domingo vijftig jaar. 
7. P. Gebouw. 
30io'o6. Dominicaanse 
academie voor geschiedenis 
vijfenzeventig jaar. 
10. P. Beeldmerk en fort uit 
koloniale tijd. 
2ii'o6. Zestiende congres 
Internationale Amateur Boks 
Associatie (AIBA) in Santo 
Domingo. 
20. P. Wereldbol en boks
handschoenen. 
4ii'o6. Eerste sterfdag paus 
Johannes Paulus II. 
10., 20. P. Paus met resp. 
mijter en staf witte duif 
24ii'o6. HeiligHartkerk in 
Moca vijftig jaar. 
10. P. Kerkgebouw. 
2006. Negende LatijnsAme
rikaans congres Botanica in 
Santo Domingo. 
20. P. Gaultheria domin
gensis. 
2007. Upaep*, energiebe
sparing. 
10., 20. P. Beeldmerk 
Upaep en resp. handen om 
brandende gloeilamp, hoog
spanningsmast. 
i'3"'°7 Sociaal programma 
presidentsvrouw. 
10., 25. P. Beeldmerk 
bureau presidentsvrouw en 
resp. scholingsprogramma 
voor gezinnen, openbare 
plaatsen voor toegang in
ternet. 
^5'5"'°7 Kardinaal Nicolas 
de Jesus Lopez Rodriguez 
(1936) van Santo Domingo 
vijfentwintig jaar geleden 
ingewijd. 
10., 15., 25. P. Portretten. 
67'o7. PanAmerikaanse 
spelen in Rio de Janeiro. 
15., 20. P. Resp. hoogsprin
gen, gewichtheffen. 
2007. Dikbekfuut 
20. P. Podilymbus podiceps. 
4io'07. Dag van de post
zegel. 
15. P. Portret Enrique J. Al
fau (18971983), ingenieur 
en grondlegger fïlatelistische 
vereniging Dominicaanse 
Republiek. 

EGYPTE 
i4io'o7. Luchtmacht vijfen
zeventig jaar. 
30 P. Beeldmerk met oud en 
nieuw vliegtuig. 

EL SALVADOR 
i7i2'o7. Trekvogels, II. 
Viermaal $ o.io; blok $ 0.50. 
Resp. Bombycilla cedrorum, 
Colaptes auratus, Falco 
peregrinus, Anas clypeata; 
Passerina ciris. 

GABON 
jy'oj. RAPAC (Réseau des 
Aires protegees d'Afrique 
centrale). 
500 F. Kaart, waterkruik en 
nationale vlaggen. 

GHANA 
i5ii'07. Tachtigste verjaar
dag paus Benedictus XVI. 
4.000 Cs. Paus. 

HONGKONG 
28i2'o7. Wenszegels. 
Tweemaal local, tweemaal air 
mail. Resp. vlieger, vogeltjes, 
pakjes met ballonnen, 
pantoffels. 
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26i'o8. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de rat**. 
$ 1.40, 2.40, 3., 5.; velletje 
met tweemaal $ 50.. Vier 
verschillende afbeeldingen 
rat; tweemaal verschillende 
rat met zilver en goudfolie. 
Ook velletje met de vier 
zegels. 
282'o8. Landschap vaste
land VII, Huanglong (op lijst 
werelderfgoed Unesco* sinds 
1992). 
Blok $ 10. Meertje met op 
rand bergen. 

INDIA 
25i2'o7. Sneeuwbasiliek in 
Tuticorin vierhonderdvijfen
twintig jaar. 
5. R. Kerk. 

28i2'o7. Jaar van het water. 
5. R. Gezicht van water
golven. 
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3ii2'o7. Ritwik Ghatak 
(19251976). 
5. R. Portret filmmaker. 

2i'o8. Inheemse vlinders 
Andamanen Nicobareilan
den. 
Viermaal 5. R. Papilio mayo 
(man), Papilio mayo (vrouw), 
Pachliopta rhodifer (vrouw), 
Pachliopta rhodifer (man). 
Ook velletje met de vier 
zegels. 
5i'o8. Honderdste geboor
tedag dr. B.R Pal (1906

1989)
5. R. Portret onderzoeker 
en rozenkweker, moskee en 
rozen. 

IRAN 
228'o7. Productie nationale 
motor. 
650 Ris. Motorblok. 

650 .iK«»!, 

9g'c7. Frankeerzegel, 
Perzische Golf 
200 Ris. Wereldbol met 
Perzische Golf. 
ijg'oy. Ontvoering Imam 
Moussa Sadr (19281978?) 
dertig jaar geleden. 
6s 3 Ris. Gezicht achter prik 
keidraad. 
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22g'o7. WWF*, Siberische 
kraanvogel. 
Velletje met viermaal 650 RJs. 
Pandabeeldmerk WWF en 
vier verschillende afbeeldin
gen Grus leucogeranus. 

28io'o7. Jaar van de grote 
boodschapper. 
Velletje met viermaal 650 Ris. 
Steeds verschillende oude 
tekst en resp. ruïne met 
poort, ?, Colosseum, pira
mide. 
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jo-io-'o/. Frankeerzegel, 
Perzische Golf. 
650 Ris. Wereldbol met 
Perzische Golf. 
io-n-'o7. Mondiale dag van 
de post. 
650 Ris. Meisje, briefen 
brievenbus. 
io-ii-'07. Nationale feestdag, 
verjaardag Imam Mahdi. 
650 Ris. Jamkaran-moskee. 

24-ii-'07. Frankeerzegel, 
Perzische Golf 
2.100 Ris. Wereldbol met 
Perzische Golf 
ig-i2-'07. Terugkeer oorlogs
gevangenen. 
Velletje met viermaal 650 Ris. 
Sneeuwganzen, portret, 
mensen uit raampjes bus, 
brommers naast bus. 

ISRAËL 
27-i-'o8. Internationale 
dag herdenking Holocaust, 
gezamenlijke uitgifte met 
Verenigde Naties. 
NIS. 4.60. Bloem groeit uit 
prikkeldraad. 

27-i-'o8. 'Mekorot', natio
naal watersysteem zeventig 
jaar. 
NIS 5.80. Water en sym
bolen: regenwolk, water
glas, microscoop, leiding, 
boorput. 

mw^. 

27-i-'o8. Werelderfgoed. 
NIS. 2.25, 3.40. Resp. 
Bijbelse steden (Tel Megiddo, 
Tel Hazor, Tel Beer Sjeva) 
en penning met leeuw, wie-
rookroute: ruïne en beeldje 
kameel. 

27-i-'o8. Tel Aviv honderd 
jaar. 
NIS. 2.25, 4.50, 8.15. Resp. 
Israel Rokach (1896-1959, 
burgemeester Tel Aviv 1936-
1953) achter bureau, Ahuzat 
Bayit' landloterij: groep 
mensen en getallen in zand, 
portretje Akiva Aryeh Weiss 
(1868-1947, stichter Ahuzat 
Bayit, eerste buitenwijk Jaffa, 
later Tel Aviv) en mannen 
met kruiwagens. 
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JAMAICA 
2008. Herdruk Frankeerzegel 
gebouwen (25-2-'05). 
$ 30. Nationale handelsbank 
New Kingston. 

KAZACHSTAN. 
io-i2-'o7. Frankeerzegels. 
Tweemaal 10.-1. Wapen
schild van resp. Karaganda, 
Pavlodar. 
28-i2-'o7. Olympische kam
pioenen uit Kazachstan. 
Velletje met viermaal 150.-1. 
Medaille, portret en sporter 
in actie, resp. Vladimir 
Smirnov, Yuriy Melini-
chenko, Olga Shishiqina, 
Ermahan Ibraimov. 

28-i2-'07. Mensen in Ka
zachstan. 
Velletje met tweemaal 105.-1. 
Klederdracht van resp. 
Uigurs, Tartaren; op rand 
meer mensen in klederdracht 
en kaartje Kazachstan. 

KIRGIZIË 
20-i-'o8. Dieren. 
7.-, 7.-, 12.-, 12.-, 16.-, 16.-, 
25.-, 25.- s. Resp. Uncia 
uncia, Ailuropoda melano-
leuca, Panthera tigris, Ailu-
rus fulgens, Hystrix cristata, 
Pygathrix roxellana, Ovis 
ammon, Otocolobus manul. 
Ook ongeperforeerd en vel
letje met de acht zegels. 
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KOREA-ZUID 
i8-i-'o8. Rivieren II, Seom-
jin-rivier. 
Viermaal 250 w. Seomjin-ri-
vier in resp. voorjaar, zomer, 
herfst, winter. 
i5-2-'o8. Koning Sejong 
onderzoeksstation van Zuid-
Korea op Antarctica. 
Tweemaal 250 w. in vel
letje van tien. Mannen op 
sneeuwscooters en vogels 
met pinguïns, onderzoeks
station en pinguïns; op rand 
ijsbergen, onderzoekers en 
pinguïns. 

LIBERIA 
30-ii-'07. Dertigste sterfdag 
Elvis Presley (1935-1977). 
Velletje met zesmaal $ 35.-. 
Verschillende foto's Elvis. 
30-ii-'o7. Bezoek Graceland. 
Blok $ 100.-. Japanse premier 
Junichiro Koizumi en pre
sident Bush met zijn vrouw 
voor huis Elvis Presley. 
30-ii-'07. Presidentiële 
bezoeken. 
Tweemaal blok $ 100.-. 
Liberiaanse president Ellen 
Johnson Sirleaf met resp. 
president Bush en in ovale 
kantoor Witte Huis (14-2-
'07), Chinese president Hu 
Juntao in Liberia (i-i-'o7). 
30-ii-'o7. Tachtigste verjaar
dag paus Benedictus XVI. 
$ 30.-. Portret. 
30-ii-'07. Koningin Eliza
beth en prins Philip zestig 
jaar getrouwd. 
Tweemaal $ 35.- in velletje 
van zes. Koningin, koningin 
en prins wuivend. 
30-ii-'o7. Tiende sterfdag 

prinses Diana (1961-1997). 
Velletje met viermaal $45.-; 
blok $ 125.-. Verschillende 
portretten. 

M ,^' 

30-ii-'07. Jaar van het 
varken**. 
$ 30.-. Tekening wild zwijn 
door Liu Jiyou (1918-1983). 

JMACAU 
23-i-'o8. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de rat**. 
Viermaal 1.50, 5.-; blok 
10.- ptcs. Rat resp. van goud, 
op houtsnede, komt door 
gat, silhouet, als theepot; 
ruitvormige zegel met 
theepot. 

i-3-'o8.1 Ching, Pa Kua VI. 
Achtmaal 2.- ptcs (zeshoe
kig); blok 10.-. 

MALEISIË 
3i-i2-'07. Frankeerzegels 
tuinbloemen. 
5,10, 20, 30, 40, 50 s. Voor 
alle veertien staten: wapen
schild staat en resp. Nelum-
brium nelumbo, Hydrangea 
macrophylla, Hippeastrum 
reticulatum, bougainvillea, 
Ipomoea indica. Hibiscus 
rosa sinensis (dus 84 zegels). 

JMAROKKO 
i9-i2-'07. RAM (Royal Air 
Maroc) vijftig jaar. 
7.80 Dh. Beeldmerk gele
genheid, vliegtuig en drie 

7.80 Dh. Huis aan meer, 
palm en silhouetten twee 
toeristen. 

28-i2-'o7. Eerste nationale 
sportfederatie vijftig jaar. 
7.80 Dh. (ovaal te maken). 
Beeldmerk gelegenheid en 
silhouetjes van sporters. 
i7-i-'o8. Internationale 
reismarkt in Marrakech. 
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MAYOTTE 
28-i-'o8. Kokos. 
€ 0.54. Kokospalm en kokos
noten. 
28-i-'o8. Fauna, zeboe. 
€ 0.54. Bos primigenius 
indicus. 

NIEUW-ZEELAND 
7-2-'o8. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de rat**. 
$ 0.50,1.-, 1.50, 2.-. Resp. 
konijnen, cavia's, ratten, 
muizen. Ook velletje met 
zegels $ 1.50 en 2.-. 

PANAMA 
24-4-'o7. Roman 'Don Qui-
chot' vierhonderd jaar. 
0.45 B. Illustratie: Don 
Quichot en Sancho Pansa en 
handtekenmg schrijver Mi
guel de Cervantes Saavedra 
(1547-1616). 
7-y'oj. Orde augustijnen 
vijftig jaar in Panama. 
0.35 B. Gebouw 'Colegio San 
Augustin' in Panama-stad. 
27-6-'o7. Mondiale natuur
bescherming: geel doods
hoofdaapje. 
Viermaal 0.20 B. Pandabeeld
merk WWF* en verschil
lende afbeeldingen Saimiri 
oerstedii. 
2g-6-'07. Dood paus Johan
nes Paulus II (1920-2005) en 
verkiezing paus Bendic-
tus XVI (1927). 
Tweemaal blok 0.50 B. Paus 
Johannes Paulus II met wa
penschild, paus Bendic-
tus XVI met wapenschild. 
lo-j-'oj. Toerisme voor 
iedereen. 
0.05 B. Gehandicapte leest 
met andere jongeren een 
boek en beeldmerk nationaal 
secretariaat voor gehandicap
ten (Senadis). 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
30-ii-'o7. Orde St.-John 
vijftig jaar m Papoea-Nieuw-
Guinea. 
5,20, 851.,!.-, 3.35, 5.35 K. 
Resp. operatiepersoneel, 
bloed prikken, hulp aan 
blinden, ambulance en 
mensen, vrijwilligers, orde 
St.-John. Ook velletje met de 
zes zegels. 
(Afbeelding volgende pagina) 



i2i2'07 Hedendaagse 
kunst. 
5, 30, 85 t., 3., 3.35, 5.35 K. 
Resp. inheemse vrouw uit 
Oro Gagara, krijger, mens 
met vogelkop en schedels, 
man uit Newa Wigman, 
slang in golven, maskers. 
Ook velletje met de zes 
zegels. 
2008. Beschermde vogels. 
10, 50, 85 t., I., 3., 5.35 K.; 
blok 10. K. Resp. Rhyticeros 
plecatus, Pandion haliae
tus, Harpyopsis novaegui
neae, Proboscigeraterrimus, 
Goura victoria, Egretta alba; 
Probosciger aterrimus. Ook 
velletje met de zes zegels. 
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PITCAIRNEILANDEN 
ia i2 'o7. Oceaanvissen. 
Zesmaal $: .  . Gymnosarda 
unicolor, Acanthocybium 
solandri, Coryphaena hip
purus, Thunnus albacares, 
Caranx ignobilis, Sarda 
chiliensis lineolata. 

POLYNESIÊ 
io i  'o8. Zeedieren. 10, 20, 
40, 65 F. Resp. Himan
tura fai, Tursiops truncatus, 
Megaptera novaeangliae, 
Negaprion acutidens. 

SIERRA LEONE 
28ii 'o7. Kerst, schilderijen 
van Raphael (14831520). 
i.ooo, 1.500, 2.000, 3.000 Le. 
Detail van resp. Annunciatie, 
Aanbidding der koningen. 
Presentatie Christuskind 
in de tempel. Geboorte 
Christus en de l<omstvan de 
koningen. 

SINGAPORE 
9i 'o8. Opening Terminal 3 
luchthaven Changi. 
i~'local, 65 c , $ i . ïo, 
2.. Integratie natuur en 
technologie, resp. palmen 
en lampen met reflector
panelen, vliegtuig A380 en 
detail luchthaven, tropische 
tuin over vijf verdiepingen 
en gebeeldhouwde muur, 
verkeerstoren en zone met 
wmkcK en restaurants. 

i8 i  'o8. Chinees nieuwjaar, 
|aar van de rat**. 
Velletje met $ 5., 10.. Resp. 
rat, rat met sinaasappel 
(dezelfde afbeeldingen als 
i " Local en 65 c , melding 
i2;846); gedrukt met 'hoog 
reflecterende index' trans
parant hologram waarbij 
beeld overvloeit in een ander: 
varkentje, stier. 

2y2'o8. tcbLivals. 
Steeds viermaal: i" Local, 
55 c ; 2°'' Local. Steeds 
tweemaal ( i " Local en 55 c ) : 
Chinees nieuwjaar, kerst, 
Deepavali, Hari Raya Aidil
fitri; pasen, Hari Raya Haji, 
midherfstfestival, Pongal. 
io3 'o8. Postzegeltentoon
stelling Taipei 2008. 
Velletje met i " Local, 65 c , 
$ i . io. Zegels Chinees nieuw
jaar (melding 12/846), op 
rand beeldmerk tentoonstel
ling en toren Taipei lo i . 
283'o8. Collectie Perana
kanmuseum. 
Steeds tweemaal i " Local, 
2"'' Local, 65 c , $ i . io; blok 
$ 8.. Achtmaal versieringen, 
borduur en kraalwerk uit 
cultuur van Peranakan; in 
vorm tasje van kraalwerk met 
echte kraal. 

SRI LANICA 
203'o7. Honderdste 
geboortedag I.M.R.A. 
Iriyagolla. 
5. Rs. Portret politicus. 
i4'07. Eerste postzegel Sri 
Lanka honderdvijftig jaar 
geleden. 
5.; 10.; 20.; 45.Rs. 
Postzegels Ceylon 1857 resp. 
Yvert 5 en postboot; Yvert 9, 
4, 8 en loper met postzak; 
Yvert lA, 2 en kano voor post; 
Yvert 13 en postkoets. 

204'o7. Vesak. 
5., 5., 20., 20.Rs. 
Viermaal verschillend 
detail muurschildering van 
Thelapatla Jataka in Sri 
Sudharshanaramaya. 

304'o7. Wereldkampioen
schap cricket 'Runnersup'. 
Tweemaal 15. Rs. Tweemaal 
verschillend: vlaggen met 
stadion en spelers. 
225'o7. Schelpen. 
5., 12., 15., 45. Rs. Resp. 
Conus textile, Cymatium 
aquatile, Chicoreus palmaro
sae, Pleuroploca trapezium. 
265'o7. Scouting honderd 
jaar. 
5.RS. Vier scouts. 
ij-è-'oj. 'Matale Sri Sanga
mitta Balika Maha Vidyalaya' 
honderd jaar. 
5. Rs. Wapenschild. 
266'07. Vriendschaps
vereniging Sri LankaJapan 
vijftig jaar. 
15. Rs. Tempels en bloe
men. 
yy-'oy. 'Ceylon Baithulmal 
Fund'vijftig jaar. 
5. Rs. Gebouw en beeld
merk gelegenheid. 
i67'07. Dag van de gevan
genis. 
5. Rs. Vlag en twee gebou
wen met symbohsche weer
gave verbetering gevangene. 

zj-y-'oy. K/Jabbar Central 
College in Galagedara. 
5. Rs. Wapenschild. 
228'o7. Eerste boeddhisti
sche missie naar Duitsland 
vijftig jaar geleden. 
5. Rs. Mensen voor poort. 

i9'07. Diplomatieke 
betrekkingen met Nepal 
vijftig jaar. 
15. Rs. Bergen (Adams Peak 
en Everest) en twee sculptu
ren en vlaggen. 
99'o7. Heilige plaats Onze
LieveVrouw van Matara 
honderd jaar. 
5. Rs. Kerk en Mariabeeld. 
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ïz-^-'oj. Mondiale dag 
toerisme. 
5. Rs. Toerisme opent deu
ren voor vrouwen: kokkin, 
rietvlechtster, gastvrouw. 

6io'o7. Lions Club vijftig 
jaar in Sri Lanka. 
5. Rs. Beeldmerk. 

9io'07. Wereldpostdag. 
5.Rs. Beeldmerk UPU*, 
wereldkaart en mensen met 
brieven, pakjes, computer en 
brievenbus. 

wm 
9io'07. Sterrenbeelden. 
0.50,1. , 2., 3., 4., 4.50, 
5., 10., 12., 15., 20., 
25. 30. 3540>45Rs. 
Resp. ram, stier, tweelin
gen, kreeft, leeuw, maagd, 
weegschaal, schorpioen, 
boogschutter, steenbok, 
waterman, vissen, centaurus, 
grote beer, slangendrager, 
orion. Ook vier velletjes met 
vier zegels. 

ioio '07. Nationale dag 
boeren. 
5. Rs. Graan, fruit en twee 
mensen. 
3iio 'o7. Nationaal park 
Udawalawa. 
5., 45.; velletje met 40, 
15. Rs. Beeldmerk park 
en resp. Bubalus bubalis, 
Presbytis entellus; Herpestes 
smithii, Elephas maximus. 
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6ii '07. Leslie Goonewar
dene. 
5. Rs. Portret politicus. 
7n '07. Algemene verga
dering federatie Common
wealthspelen in Colombo. 
5., 45. Rs. Resp. man in in
heemse kleding met schelp, 
gevleugelde mensen. 

io i i  '07. St. Henry College 
honderd jaar. 
5. Rs. Schoolgebouw in 
Ilavalai. 
3i2'o7. Muthiah Murali

daran (1972) wordt 'highest 
wicket taker' in test cricket. 
5. Rs. (rond te maken). 
Portret en actiefoto. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
i9 i 'o8. René Autin (1921
1960). 
€0.54. Soldaat van het com
mando Kleffer. 

! René Autin 
v ^ w w « •■■■■■ 
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SURINAME 
2i 'o8. Vlinders. 
T,SR$ 0.25, 0.45, 0.80,1.20, 
1.70,2., 3., 3.50,4., 5., 
10.. Anthocharis belia, Po
lygonia satyrus, Cethosia bi



blis, Inachis io, Hehophorus 
ila nolus, Phycoides tharos, 
Danaus plexippus, Marpesla 
beranla, 'dark museum 
swallowtail', Byasa alcinous, 
Anartia araathea, 'brown and 
orange mexican'. 

TADZJIKISTAN 
27-i2-'07. Vogels. 
I.-, i . io, 1.20,1.30,1.40, 
1.60 S. Resp. Aquila chry-
saetos, Phasianinae, Aix 
galericulata, Otis tarda, Falco 
cherrug, Haliaeetus albicilla. 
Ook ongeperforeerd. 
27-i2-'07. Geschiedenis 
transport. 
Velletje met 0.50, 0.60, 0.70, 
0.80, o.go, 1.50,1.70, 2.- S. 
Resp. kamelen, stoomloc, 
vliegtuig en helikoter, vracht
wagen, ezelwagen, dieselloc, 
bus, vrachtwagen. Ook vel 
zonder perforatie. 

TAIWAN 
23-i-'o8. Traditionele huizen 
Taiwan. 
NT$ 5.-, 5.-, 5.-, 12.-. Resp. 
gezinshuis Liou in Shang-
jangliao, familiehuis Lin in 
Banciao, huis Li Teng-fang 
in Dasi, familiehuis Siao in 
Jiadong. 

URUGUAY 
2i-i2-'07. Honderdvijftig jaar 
diplomatieke betrekkingen 
met Rusland. 
$ 12, 37 (samenhangend 
met tussenveld). Tweemaal 
verschillende kerk, op 
tussenveld bloemen beide 
landen. 
2i-i2-'07. Kerst. 
$ 12. Geboortescène van El 
Greco (1541-1614). 
28-i2-'o7. Mercosur*, natio
nale architectuur. 
$ 12, 37. Beeldmerk Merco
sur en resp. huis architect 
Julio Vilamajo, gebouw 
Joaquin Torres Garcia (zetel 
telecombedrijf Antel) van 
architect Carlos Ott. 

VERENIGDE NATIES 
6-3-'08. Bedreigde diersoor
ten, zeedieren. 
Zw.Fr. I.-; US$ o.41; € 0.65 
per waarde in vellen van 
zestien. Resp. Odobe-
nus rosmarus, Platygyra 
daedalea. Hippocampus 
bargibanti, Delphinapte-
rus leucas; Arctocephalus 
puillus, Tubastraea coccinea, 
Eschrichtius robustus. Hip
pocampus reidi; Mirounga 
angustirostris, Millepora 
alcicornus. Hippocampus 
histrix, Physeter catodon. 

30-i-'o8. Frankeerzegels, 
vogels. 
NT$ I.-, 2.50,10.-, 32.-. 
Resp. Dicrurus aeneus, 
Lanius schach, Dendro-
citta formosae, Pycnonotus 
sinensis. 
4-2-'o8. Poppentheater. 
Viermaal NT$ 5.-. Vier 
verschillende karakters uit 
tv-serie 'The scholar knight 
of Yunjhou'. Ook velletje met 
de vier zegels. 

VERENIGDE STATEN 
2i-2-'o8. Serie lietratuur, 
Marjorie Kinnan Rawhngs 
(1896-1953). 
41 c. Portret en jong hertje 
(Jody en het hertejong). 

TURKS EN CAICOSEILAN-
DEN 
24-i2-'07. WWF*, roodstaart 
buizerd. 
Velletje met viermaal 50 c. 
Pandabeeldmerk WWF en 
viermaal verschillende af
beelding Bueto jamaicensis. 

6-3-'o8. Amerikaanse weten
schappers. 
Viermaal 41 c. Portretten van 
resp. Gerti Cori (1896-1957, 
biochemica) en formule 
cori-ester (met fout streepje) 
Linus Pauling (1901-1994, 
chemicus), Edwin Hubble 
(1889-1953, astronoom), 
John Bardeen (1908-1991, 
fysicus). 

VIETNAM 
3i-i2-'o7. Frankeerzegels. 
i.ooo, 3.000, 4.000 d. In 
verschillende kleuren: portret 
president Ho Chi Minh 
(1890-1969). 

WEST-SAMOA 
i4-i2-'07. Fruit. 
$ 1.60, 2.10, 2.40, 3.10. Resp. 
ananas, kokosnoot, pawpaw, 
mango. 

ZIMBABWE 
g-io-'o7. Voor ieder kind: 
een volledig leven. 
Z, $ 100.000. Resp. arm 
om kind dat schrijft met 
aardewerk en voetbal en 
fruitschaal, moeder voedt 
baby. Ook velletje met beide 
zegels. 

ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
i-i-'o8. Vlaggen. 
€ o.01, 0.02, 0.05, o.10, 
0.20. Met verschillende 
achtergrondkleur: vlag Frans 
zuidpoolgebied. 

i-i-'o8. Mineraal. 
€ 0.15. Spinel. 

i-i-'o8. Flora. 
€ 4.54. Galhum antarcticum. 

iBETANTARCriQUfSFIIAN(;AIS!S 

i-i-'o8. Samivel, pseudoniem 
van Paul Gayet-Tancrède 
(1907-1992). 
€ 0.54. Zelfportret uit 1947. 

i-i-'o8. Rotsspringer. 
€ 0.90. Eudyptes chryso-
come. 

i-i-'o8. Scheepswrak 
'L'Espérance'. 
€ 0.90. Wrak. 

€ 4.90. Robot bestudeert 
vanaf schip de vissen. 

i-i-'o8. Zeeolifanten. 
Velletje met viermaal € 0.54. 

i-i-'o8. Visserijcampagne 
'Poker'. 
Blok € 2.50. Schip en kaart, 
op rand mannen bezig met 
vis. 

i-i-'o8. Haven Jeanne d'Arc 
honderd jaar. 
€ 0.90. Huizen en pier. 

i-i-'o8. Vis uit familie rat-
tenstaarten. 
€ 4.-. Macrourus carinatus. 

i-i-'o8. Cartografie. 
€ 0.54. Eiland Saint Paul. 

i-i-'o8. Programma Icota 
(Ichtyologie cótière en Terre 
Adélie). 

*: Gebruikte afkortingen: 
FIA Federation 

Internationale de 
l'Automobile 

ICC International 
Cricket Council 

Mercosur Gemeenschappe
lijke Economische 
Markt voor Zuid-
Amerika 

Unesco United Nations 
Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 

Upaep Union Postal de 
las Americas y 
Espafia y Portugal 

UPU Universele Post 
Unie/Union Pos
tale Universelle/ 
Universal Postal 
Union 

WIPA Wiener Internatio
nale Postwertzei
chen Ausstellung 

WTCC World Touring Car 
Championship 

WWF World Wildlife 
Fund 

**: Chinese dierenriem 
(zodiak): i8-2-'07 tot 6-2-'o8 
Jaar van het varken, 7-2-'o8 
tot 26-i-'o9 Jaar van de rat 
(muis). 



SAMENSTELLING: JEFFREY GROENEVELD, PURMEREND 
REACTIES EN TIPS: JEFFREYGROENEVELD(ó)HETNET.NL 

DE TIJD STAAT STIL: EEN COLLECTIE 
LUCHTVAARTSLACHTOFFERS 

Op 6 februari 1958 
speelde zich een tragedie 
af op het vliegveld van 
München. Een vliegtuig 
van de Britse luchtvaart
maatschappij BEA maakte 
een tussenlanding om 
te tanken. Aan boord 
bevonden zich de spelers 
van de Engelse voetbal
club Manchester United. 
Manager Matt Busby was 
erin geslaagd een jong en 
succesvol team bij elkaar 
te brengen. De gemiddel
de leeftijd van de spelers 
was 22. Zij waren m 1956 
en 1957 landskampioen 
van Engeland geworden 
en mochten op grond 
daarvan uitkomen in de 
Europa Cup I. De voetbal
lers werden liefkozend de 
Busby Babes genoemd. 
Het team was onderweg 
naar huis, nadat het Rode 
Ster Belgrado met 5-4 had 
verslagen in de kwartfi
nale van de Europa Cup. 
Vanwege technische pro

blemen was het opstijgen 
twee keer mislukt. Bij de 
derde poging raakte het 
vliegtuig van de startbaan 
en botste vervolgens 
tegen een boom, een 
gebouw en een houten 
schuur met daarin een 
vrachtwagen, voor het tot 
stilstand kwam. 23 inzit
tenden verloren het leven, 
waaronder acht spelers 
van Manchester United en 
de co-piloot. 

Topscorer 
Ter herinnering aan de 
ramp heeft An Post, de 
Ierse post, een postze
gel uitgegeven met het 
portret van de in Dublin 
geboren Liam Whelan 
[i, 2]. Op achttienja
rige leeftijd maakte hij 
in 1953 zijn debuut bij 
Manchester United. Na 
een paar jaar wist hij zich 
verzekerd van een vaste 
plek als spits in het eerste 
team. In het seizoen 

1956-1957 was hij top
scorer met 26 doelpunten 
uit 39 wedstrijden. Het 
verdriet om zijn dood was 
enorm; zo'n twintig
duizend belangstellen
den kwamen naar zijn 
begrafenis in Glasvenin. 
De andere spelers die om
kwamen bij het ongeluk 
waren Roger Byrne, Geoff 
Bent, Mark Jones, David 
Pegg, Eddie Colman en 
Tommy Taylor. Duncan 
Edwards stierf enige 
weken later als gevolg van 
zijn verwondingen. In het 
stadion van Manchester 
United, Old TrafFord, 
hangt vijftig jaar na dato 
nog steeds een klok, 
die het tijdstip aangeeft 
waarop het fatale ongeluk 
plaatsvond. Deze klok 
is ook op de postzegel 
afgebeeld. 

Ongeluksdag 
In de jaren vijftig vonden 
geregeld vliegtuigonge
lukken plaats. In 1952 
verongelukten zelfs twee 
Nederlandse vliegtui
gen vlak na elkaar. Op 
22 maart was de DC-6 

PH-TPJ Koningin Juliana 
onderweg van Johannes
burg naar Amsterdam. 
Het toestel zou een tus
senlanding in Frankfurt 
maken. Toen het over 
een bos vloog, raakte het 
de kruin van een hoge 
den en vervolgens een 
andere boom, waardoor 
een stuk van de vleugel 
afbrak. Over een lengte 
van vierhonderd meter 
denderde het vliegtuig 
vervolgens door het bos. 
Bomen werden geveld 
en het vliegtuig raakte 
zwaar beschadigd voordat 
het tot stilstand kwam 
en volledig uitbrandde. 
Slechts twee inzittenden 
van het toestel overleef
den de ramp, de overige 
45 kwamen om het leven. 
Een deel van de zich aan 
boord bevindende post 
heeft men kunnen red
den; die werd, voorzien 
van een verklarend 
strookje, bij de geadres
seerden bezorgd [3a]. 

Wonder 
Een dag later, op 23 maart 
1952, verloor de KLM 

een ander toestel uit haar 
luchtvloot. De Lockheed 
Constellation PH-TFF 
Venio was onderweg naar 
Sydney en maakte een 
tussenlanding in Bang
kok. Tijdens de landing 
brak echter een propel
lerblad af en ontstond er 
brand in de motorgondel. 
De tweede vlieger, D.W.J. 
MacDermott, wist het 
toestel nog aan de grond 
te krijgen, maar vlak 
voor het vliegtuig tot 
stilstand kwam, brak het 
rechterhoofdonderstel af 
De rechtervleugel raakte 
de grond en vervolgens 
vloog het hele toestel 
in brand. Als door een 
wonder konden de 44 
inzittenden het vliegtuig 
nog verlaten; iedereen 
overleefde de crash. Zelfs 
een baby die was achter
gelaten kon door een dap
pere Thaise mecanicien 
uit het brandende toestel 
gehaald worden, nadat de 
man zich eerst helemaal 
nat had laten spuiten. 
Ook van deze vlucht kon 
een deel van de post gered 
worden en voorzien van 
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de reden van beschadi
ging werd zij bezorgd bij 
de geadresseerden [jb]. 

Rocksterren 
Op 3 februari 1959 
werden muzielcfans 
opgeschrikt door het 
nieuws dat hun geliefde 
idool Buddy Holly bij een 
vliegtuigongeluk om het 
leven was gekomen [4]. 
De 22-jarige Holly was 
op dat moment razend 
populair. Zijn nummers 
That'll Be The Day, Pefl̂ y 
Sue, Oh Boy! en Maybe 
Baby stonden wekenlang 
in de hitlijsten. Tijdens 
een tournee had Holly 
besloten om een klein 
vliegtuigje te huren, om
dat hij het reizen met de 
bus zat was. Het vliegtuig 
stortte neer bij Clear Lake 
in Iowa, tijdens slechte 
weersomstandigheden. 
Later zou blijken dat 
de piloot niet bevoegd 
was om het vliegtuig te 
besturen. 
Bij het ongeluk kwamen 
ook LP. 'B15 Bopper'Ri
chardson en de pas 17 jaar 
oude Ritchie Valens [5] 
om het leven; de laatste 
was bekend van zijn hits 
La Bambfl en Donna. In 
1971 zou Don McLean in 
zijn nummer American Pie 
de verongelukte rockster
ren eren en zingen over 

'de dag dat de muziek 
stierf'. 

Sabotage 
Bij het voorbereiden 
van deze aflevering van 
Thematisch panorama 
kwam ik er achter dat er 
een verzamelingetje te 
maken is van beroemdhe
den die om het leven zijn 
gekomen door een vlieg
tuigongeluk. Zo zijn er 
postzegels van Wladislav 
Sikorski [6]. Hij vormde 
een Poolse regering in 
ballingschap nadat de 
Duitsers Polen hadden 
bezet. Hij had eerder het 
Poolse leger naar een 
overwinning geleid bij de 
Slag om Warschau (1920) 
en was minister-president 
geweest. Sikorski was een 
verklaard tegenstander 
van Stalin en de Sovjets. 
Hij beschuldigde hen in 
1943 van het vermoorden 
van vierduizend Poolse 
officieren in Katyn. 
Sabotage door de Russen 
wordt dan ook genoemd 
als verklaring van het 
neerstorten van het vlieg
tuig waarmee Sikorski op 
4 juh 1943 om het leven 
kwam. 

Action Girls 
Amelia Earhart kreeg de 
bijnaam Action Girl [7]. 
Deze Amerikaanse pi

lote vloog in 1932 in haar 
Lockheed Vega als eerste 
vrouw in haar eentje over 
de AÜantische Oceaan. 
Een jaar eerder had ze het 
hoogterecord gebroken. 
Aan Earharts avontuur
lijke leven kwam in 1937 
een einde tijdens een 
poging de wereld rond 
te vliegen. Het traject 
Miami-Nieuw Guinea 
had ze met succes afge
legd, maar de volgende 
bestemming werd nooit 
bereikt. De oorzaak van 
het ongeluk is nooit 
opgehelderd. 
De Britse Amy Johnson 
was ook zo'n onderne
mende vrouw [8]. Ze 
werd wereldberoemd 
toen ze in 1930 in haar De 
Havilland Gypsy Moth, van 
Engeland naar Australië 
vloog. Op 5 januari 1941 
raakte ze tijdens hevig 
noodweer uit de koers en 
stortte met haar toestel in 
de Theems. Ze overleefde 
het ongeluk; de beman
ning van een toevallig 
passerend schip pro
beerde haar uit het water 
te redden, maar John
son werd onder water 
gezogen. Haar lichaam is 
nooit teruggevonden. 

Missie niet voltooid 
De dood van Dag Ham-
merskjöld hulde de 

gehele wereld in rouw 
[9]. De Zweed was in 
1953 secretaris-generaal 
van de Verenigde Naties 
geworden en wordt nog 
steeds gezien als een van 
de beste leiders die de VN 
ooit hebben gehad. Hij 
leidde onderhandelin
gen die aan de oorlog in 
Korea, de Suezcrisis en de 
burgeroorlog in Congo 
een einde maakten. Op 
17 september 1961 keerde 
hij terug van een missie 
in Leopoldville, toen zijn 
vliegtuig neerstortte in 
Noord-Rhodesië. 
Volgens het officiële 
onderzoek vloog het 
vliegtuig te laag, maar 
niet iedereen vond dit 
geloofwaardig. Veel men
sen zijn er nog steeds van 
overtuigd dat Hammer-
skjold uit de weg geruimd 
is. In 1961 werd aan 
Hammerskjöld postuum 
de Nobelprijs voor de 
Vrede toegekend. 

Meer bekende namen 
Het rijtje met beroemdhe
den die verongelukt zijn 
door het neerstorten van 
hun vliegtuig is lang. De 
volgende mensen kunnen 
in ieder geval met een 
postzegel in de verzame
ling worden opgenomen: 
orkestleider Glenn Miller, 
president Machel van 

Mozambique [10], de 
luchtvaartpionier Roland 
Garros [11], de piloot 
Charles Kingsford-Smith, 
de soulzanger Otis Red
ding [12], de countryzan-
geres Patsy Cline [13], 
de Filippijnse president 
Ramón Magsaysay [14, 
Boris Trajkovski, presi
dentvan Macedonië [15] 
en de piloot en schrijver 
Antoine de Saint-Exupéry 
[16]. 
Verder zijn er poststukken 
van de rampvlucht waar
mee kroonprins Gustaaf 
Adolf in 1947 omkwam 
[17]. Hij verongelukte 
nadat hij op bezoek was 
geweest bij de Nederland
se koninklijke familie. 

Overleven 
Ik wil deze aflevering van 
Thematisch panorama eindi
gen met een wat vrolijkere 
noot. Het is gelukkig ook 
mogelijk om een vlieg
tuigongeval te overleven. 
Misschien kan daar ook 
een verzamelingetje over 
gemaakt worden. 
In elk geval één persoon 
in deze categorie is op 
postzegels afgebeeld. 
Tot de Busby Babes behoor
de ook Bobby Charlton 
[18]. Hij maakte in 1966 
deel uit van het Engels 
voetbalteam dat wereld
kampioen werd. 
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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 kleinediüergcö) 
planet.nl 

Gest. van vele landen, 
ook postfr. Vraag mijn 
prijslijst aan. Nergens 
goedkoper! ]. Roos, 
Jozefplein 22, 5552 HV 
Valkenswaard. Telefoon 
040-2017307. 

Rusland gratis prijslijst. 
C. v. Beveren, Ooster-
scheldestraat 32, 4302 
WJ Zierikzee. Telefoon 
06-23587327. 

Pz. enz. opruiming 
40/85% korting of rui
len tegen cat. waarde. 
C. Stockmann. Telefoon 
0316-526265. 

DDR25%, Bund, Ber
lin, DR, alle Europese 
landen 35%, FDC's, 
boelqes etc. I. Römkens. 
Telefoon 045-5462894. 

wvvw.niotiefonHne.nl 
Motiefpostzegels met 
afbeelding. Pzh. lansen. 
Telefoon 0493-320949. 

=E Hungary, Czech Rep., 
^ Slovak Rep.; I supply 
" new issues, FDC's, year 
i sets, want-list service. 

Jl_ I want NL, F, D, and A 

2 hl new issues. T. Borbely, 
iO H-1431 Budapest, P.O. 

Box 106, Hungary. 

Nieuw-Zealand, USA, 
Australië oud/nieuw 
stuur uw mancolijst 
naar: J. Dijkstra, Lin
denoord 20, 8172 AL 
Vaassen. Telefoon 0578-
571958. E-mail tiudij-
keinde(cDhotmail.com 

Motieven! Gunstige 
prijzen! M. van Dal, van 
Deutekomplein 99, 5706 
TJ Helmond. Telefoon 
0492-522224. 

Te koop 6 DAVO Alb. 
1852 - 2007, 95% post-
fris + boekjes -t- alb. 
wwf C.J. Aerts. Tele
foon 023-5374115. 

Kindbedankkaart, 
frankeergeldig (ook 
gevraagd), autblq, 
combinat, maxikrt. J. 
Laman Trip. Telefoon 
0499-474163. 

6 Jaargangen Mijn 
Stokpaardje '98-03,10 
jaargangen Philatelie 
'98-07, 20 oude pz.- en 
muntcatalogi 40,- euro, 
afhalen. G. Daalmans. 
Telefoon 0164-613324. 

P.T.T. mapjes, Nr. i tot 
227 tegen TPG aan
koopprijs. D. Heijmans. 
Telefoon 036-5305970. 

Kantoorpost Ned. mo
dern met grootformaat 
50,- euro per kilo. Giro 
746111. C. Cruyssen, 
IJsvogelhoek 6, 3201 HR 
Spijkenisse. Telefoon 
0181-624635. 

Oost-Europa + alle 
motieven + rariteiten! 
Stamppassion, Den 
Bosch. Pzh. R. Wiktor. 
Telefoon 046-4512751. 

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: couplefourei^ht^ 
wxs.nl of telefonisch 06-
41971222/071-3623411. 

Grote collecties en 
partijen van de gehele 
wereld. Contante beta-
hng. 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. 

Wie kan mij helpen aan 
een vlindercatalogus? 
M. Obels, J. Campert-
laan 67, 2624 PA, Delft. 
Telefoon 015-2613476. 

Oud-Roemenië ge
vraagd zegels, brieven 
en alle bijzonderheden. 
R. Brandsen. Telefoon 
0418-642035. 

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, boelqes 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. ig euro. 
Info: Pietjan Zwaag. 
Telefoon 020-6277894. 
E-mail: p.ziuaâ Cffiliccnet, 
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 iu 'De Koepel', 
Kapittelweg 398, Hilver
sum. Fil. Ver. Hilversum 
en Omstreken. S. Nieu-
wendijk. Telefoon 035-
5386170. 

Gabriel, dé themati
sche vereniging voor 
verzamelaars van post

zegels, poststempels en 
poststukken, verband 
houdende met bijbel en 
christendom, bestaat in 
2008 al 60 jaar. 
Kent u ons nog niet? 
Kijk dan eens op www. 
flabrieljila.nl of bel me
vrouw Meeuwenoord, 
telefoon 030-6918335. 

Filitalia, club voor 
verzamelaars van 
Italië, San Marino en 
Vaticaan. Bekijk onze 
veiling en meldt u aan 
op ivuJiu.jilitalia.nl of 
bel 06-51140411 of 070-
3460328. 

Postzegel-, ansichtkaar
ten- en muntenbeurs 
zaterdag 5 april NVPV 
afd. Bodegraven 9.30-
16.30 in Rijngaarde i, 
Dronenwijk Bodegra
ven. Semihandelaren 
aanwezig en ruiltafels. 
Semihandelaren kunnen 
nog huren, 5.- euro per 
tafel 120 bij 80 cm. Inl. 
D. Verwoerd. Telefoon 
06-53260579. 

Zaterdag 24 mei alg. 
Ruil/Verzamelbeurs 
gebouw 't Centrum, 
Kerkstraat Gravendeel 
10-15 uur. G. V. Assum. 
Telefoon 078-6733278. 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

tzti 
Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 

Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 
Lid IFSDA (RT.A./C.N.E.R) 

http://www.centrofilatelico
http://planet.nl
http://wvvw.niotiefonHne.nl
http://wxs.nl
http://sgbritannia.nl
http://www.csk
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DEZE MAAND VERWACHT 
AUSTRAUË, BELGIË, FRANKRIJK, INDONESIË, 

KANAALEILANDEN, GRIEKENUND, MALTA 

AANBIEDINGEN VAN DE MAAND; 
250gr. AUSTRAUË grootformaat NU 12,50 

Ikg. MISSIE DUITSLAND NU 19,50 
lOOgr. FRANKRIJK NU 11,00 

ER ZIJN WEER VOLOP NIEUWE VERZAMELINGEN EN PARTUEN 
KOM LANGS OM DEZE TE BEKUKEN. 

OP VRIJDAG 21 EN ZATERDAG 22 MAART 
HOUDEN WIJ WEER ONZE INKOOP EN TAXATIE DAGEN 

KOM LANGS. 
BEL VOOR HET LAATSTE NIEUWS OF KUK OP INTERNET WWW.BREDENHOF.NL 

I M i i l i t o l l i i i É M ^ ^ fffiölBIUlflgïï glE[?ailffl[l^a«!ï^ 
LAND OMSCHRIIVINR 100 nr »SO nr >;nn nr 

PRUZEN PER STUK NORMAAL lx 5x lOx 
L4/8 16 BLZ WIT 7,95 5,25 5,"Ö5 4,7ff 4,50 
L4/1Ó 32 BLZ WIT 12,30 8,00 7,35 7,00 6,70 
L4/24 48 BLZ WIT 18,95 12,25 11,40 10,70 10,40 
L 4/32 ,64 BLZ WIT 24,50 14,25 13,25 13,0g 12,40 
WIHE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PB! STUK DUURDER 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 9 00 6,50 5 90 6 00 5,50 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 14 30 10,00 9,50 9,00 8,50 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 22,50 13,50 13,00 12,70 12,50 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 27,00 18,00 17,00 16,60 16,00 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

0ißGXMß(2ffiBK] Wm §lPiWiliai 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO 

1 KILO STROKEN ZWART OF BLANCO 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

NU 

NU 

NU 

17,50 

59,50 

18,50 

1KIL0 BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 64,50 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORAAAAL 120,00 NU 95,00 

9 KILO MISSIE U.S.A. NORAAAAL 145,00 NU 135,00 

UND 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 

ENGELAND 
ENG GEBIEDEN 
FARCER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
FRANKRIJK 
GRIEKENLAND 
IERLAND 
INDONESIË 
JAPAN 

OMSCHRUVING 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT 
GOEDE MODERNE MIX 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
MET IETS NIEUW GEEN KERST 
GOEDE SORTERING 
LEUKE SORTERING ZEER MOEIUJK 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
VEEL NIEUW 
MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
MODERNE MIX T/M 2006 
LEUKE MIX MET NIEUW 

KANAALEIL & M A N GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
MALTA 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
OOSTENRIJK 
SCANDINAVIË 
THAILAND 
USA 
WERELD 
WEST EUROPA 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 
ZWITSERLAND 

GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 
MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 
LEUKE MODERNE MIX 
GOEDE MIX MET TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 
MET CA 25% EUROWAARDEN 
LEUK MET KLEINE LANDEN 
MODERNE MIX 
LEUKE MIX MET NIEUW 
VEEL LANDEN LEUK 
VEEL LANDEN MET NIEUW 
MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 

i(2Xonnxo)ijiMi^ 
100 gr 250 gr 500 gr 

8,50 19,50 36,50 
14,50 34,00 
19,50 48,50 -
8,50 19,50 36,50 

12,50 29,50 55,00 
10,00 22,50 42,50 
22,50 55,00 
58,00 --
10,00 23,50 45,00 
14,00 34,00 68,00 
17,50 40,00 
13,00 30,00 
15,00 35,00 
17,50 42,50 
14,50 33,50 -
12,50 29,50 
35,00 
15,00 36,00 
8,50 19,50 -
9,50 22,50 --

13,50 32,50 
22,50 
13,50 32,50 62,50 
12,50 30,00 
15,00 35,00 
10,00 22,50 42,50 
11,00 25,00 47,50 

32,50 79,00 
10,00 23,50 45,00 
13,50 32,50 
19,00 42,00 

227 
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1919 Rietdijk 2008 

Postzegelveiling no. 390 
21, 22 en 23 april 2008. 

Kijkgelegenheid: 2 t/m 23 april 2008. 
i 
London 

Uit veil ing 3 9 0 : Onder andere zeer bijzondere proeven en ontwerpen van 
H u b e r t Lev igne , m e t vee l u n i e k m a t e r i a a l ! 

I V S 

ts^ftty*. "1 
O " ^ hiEDERLANi 

t c . ^ M ^ 

'> . 

C | . . & ^ ^ 

Veil ing 390 apri i 2008 
Deze bijzondere proeven zijn slechts een onderdeel van onze 

grote voorjaarsveiling. Wij nodigen wij u van harte uit deze veiling 
waarbij voor "elk wat wils" bij te wonen. Afbeeldingen van alle 
losse zegels, series en brieven vindt u in full-colour natuurlijk 

ook op onze website vanaf eind maart 2008. 
k ^f^ 

Kijkdagen postzegelveil ing 3 9 0 op kantoor. Noordeinde 4 1 Den Haag 
Woensdag 2 april 2008 
Donderdag 3 april 2008 
Vrijdag 4 april 2008 
Maandag 7 april 2008 
Dinsdag 8 april 2008 
Woensdag 9 april 2008 

Donderdag 10 april 2008 
Vrijdag 11 april 2008 
Zaterdag 12 april 2008 * 
Zondag 13 april 2008 * 
Maandag 14 april 2008 
Dinsdag 15 april 2008 

Woensdag 16 april 2008 
Donderdag 17 april 2008 
Vrijdag 18 april 2008 
Maandag 21 april 2008 * 
Dinsdag 22 april 2008 * 
Woensdag 23 april 2008* 

* Gedurende het Stamppassion-weekend kijkdagen bij ons op kantoor 10.00-16.00 uur! 
* Veiiingdagen; kijkgelegenheid op kantoor alleen in de ochtenduren! 

Wilt u ons 
bezoeken? 

U bent van harte 
welkom tijdens onze 

zeer uitgebreide 
kijkgelegenheden 

in april! 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Adres 

Telefoon 
Fax 
Internet 
E-mail 
Giro 

Noordeinde 41 
2514 GC Den Haag 
070-3647957 
070-3632893 
www.rietdljk-veilingen.nl 
info@rietdijk-veilingen.nl 
420875 / Bank 47.35.68.705 

Wilt u de catalogus 
van de 390e veiling 

ontvangen? 
Maak dan € 3,- over 

op ons bank- of 
girorekening 

OW. uw 
adresgegevens! 

http://www.rietdljk-veilingen.nl
mailto:info@rietdijk-veilingen.nl



