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Bij ons heeft u 2 mogelijkheden: 

Contante betaling 
of realisatie via onze 

Internationale 
veilingen 
Bel ons voor een vertrouwelijk 
en gratis advies. 
Tel. 029443 30 20 
Fax. 0294  43 30 55 
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De Nederlandsche Postzegelveiling 
Leeuwenveldseweg 14  1382 LX Weesp 
te l . 0294  43 30 20 fax 0294  43 30 55 
internet: www.npv.nl 
Beëdigd Makelaars en Taxateurs 

http://www.npv.nl
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Filatelie & Numismatiek  Inkoop & Verkoop 
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Uw verzameling verkopen? Door 
onze internationale contacten en 
uitgebreide webwinkel kunnen wij 
u een reële prijs betalen voor uw 
collectie! Bel ons voor meer informatie 
op het telefoonnummer: 0186571366 

VERKOOP 

Een uitgebreid overzicht van meer dan 
50.000 artikelen waaronder postzegels 
en accessoires vindt u op onze website 

www.VerzamelaarsMarkt.nl 

n De Ruiter BV 
Numismatiek & Filateliel 

Kantoor: Industrieweg 13 
3286 BW Klaaswaaf 
T: 0186571366 
F: 0186571890 
E: info@deruiterbv.nl 
1: wwvv.verzamelaarsmarkt.nl 

http://www.VerzamelaarsMarkt.nl
mailto:info@deruiterbv.nl
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POSTZEGELHANDEL 
CM. VAN DER BURG 

Het voorvertrouwde adres: 
ISRAEL— VERENIGDE NATIES 

VERENIGD EUROPA 
Maar ook voor: 

Nederland, Ned.Antillen, Aruba, Suriname, 
Palestina en diverse Europese landen 

Postbus 842 — 4200 AV Gorinchem 
Tel: 0183 635594 — Fax: 0183 635594 
Email cmvanderburg@hetnet.nl 

Uitgebreid Nederland postfris 
en gestempeld vanaf 40% 

Verzorging van al Uw abonnementen 

Benodigdheden met korting 

Hoge korting op Leuchtturm 
gewatteerde stockboeken 

60 bladzijden wit of zwarte bladen 

Tevens inkoop postzegels 

Wij zijn aanwezig op Stamp-Passion stand 73-74 

postzegelhandel joke van den berg 

Bernadottestraat 6' 
2811 SGReeuwijk 

Tel/Fax:018239 6<140, 
Mobiel: 06 21 26 17 74 

Postzegel en Muntencentrale 
Emmen 

P M C E 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: 
KERKPAD 43 Dl T/M VR 09.30  17.00 UUR 
TEL: 0591 640925 DO 09.30  20.30 UUR 
FAX: 0591648247 ZA 09.30  17.00 UUR 

INFO(a)PMCEMMEN.NL 
WWW.PMrEMMEN.NL 

LID N.V.P.H. 

mailto:cmvanderburg@hetnet.nl
http://WWW.PMr-EMMEN.NL


VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN 
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De heer M.S. te U. gelooft niet in sprookjes 

S: "Graag betaal ik de normale veilingcommissie. Ik kom zelf uit de zakenwereld en weet maar al te 
goed dat iets wat gratis is maar weinig waarde heeft. Waar het mij immers alleen maar om te doen 

is, is het bedrag dat bij de verkoop van mijn collectie onder aan de streep overblijft. Uw presentatie 
in de veilingcatalogus en op uw website bereikt duizenden potentiële kopers, all over the world. 

Daarnaast wil ik uitsluitend met een betrouwbaar adres in zee gaan. Dat vind ik wezenlijk." 

Sedert 1892 gingen zo'n honderdduizend tevreden klanten de heer S. voor. 
U wilt ook uw collectie of overtollig materiaal van de hand doen? Neemt u dan met ons contact op. 

Wij zijn u graag van dienst. U bent ook van harte welkom in onze stand op Stamp Passion. 

Uit onze 612'' veiling die op 19, 20 en 21 mei wordt gehouden: 

liMHanwiiHiRaiHiiipii^^ 

Uw voordelen ais inzender 
• Betrouwbaar, discreet en correct gedurende het gehele traject van inzenden tot en met afhandelen 
• 3 grote, Internationale veilingen per jaar 
• verzorgde en rijk geïllustreerde presentatie in luxe en spannende veilingcatalogi en op onze website 
• de hoogst mogelijke opbrengsten 
• onder voorwaarden renteloze voorschotten 
• gratis verzekering tijdens vervoer en opslag tegen diefstal, brand en waterschade 

Van Diëten Postzegelvei i ingen, al in 3 e e u w e n to t uw dienst! 

• • • Lylantse Baan 3  2908 LG Capelle aan den IJssei 
a m ^ Tel. 010 284 55 60  fax 010 284 55 65  info@vandieten.nl 
' ■^^^ ' www.vandieten.nl 

^u| ifsda 

mailto:info@vandieten.nl
http://www.vandieten.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 331451 - lnfo@booklets.nl 

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

Antillen 
Aruba 
België 
Curacao 
Duitsland 

Frankrijk 
Groot Brittannië 
Nederland 
Oostenrijk 
(Rep.)Suriname 

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

Telefoon: 045-5245256 

Geertzen Philatelie 
Prins Bernhardstraat 11, 
3466 LR WAARDER (nl) 
Tel: 00 31 (0)348 501582 Mobiel: 00 31 (0)653447302 
Fax:00 31 (0)348 434602 e-mail: geertzen.phila@wxs.nl 
Op Stamppassion 08 ontmoeten wij u graag in onze stand nr 39-I-40. 

Naast de inmiddels bekende aanbieding van stockboeken voor een 
aantrekkelijke prijs hebben wij nog veel meer aanbiedingen voor u in 
zegels; kilowaar en catalogi. 
Natuurlijk kunt u voor postzegels van vele landen, zowel binnen 
als buiten Europa, bij ons terecht. Wij verzorgen ook graag uw 
nieuwtjesdienst en/of uw mancolijst. Dit kan zijn postfris of 
gestempeld. Ook thematische zegels behoren tot onze specialiteit, 
net zoais de ruime sortering catalogi voor landen en motieven. 

Kijkt u ook eens op onze website www.geertzenphilatelie.nl. 
Wij maken graag kennis met u op de vele postzegelevenementen in 
binnen en buitenland waar wij met een stand zijn vertegenwoordigd. 

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

NIEUWE PRIJSLIJST 
GROOT BRITTANNIË 

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

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

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

Postzegelhandel 
Boomstamps 

Grote Markt 1 - 8011 LV Zwolle 
Postbus 1532 - 8001 BM Zwolle 
tel. 038 - 4213838 (fax 4226330) 
Postbank 3931929 
E-mail: boomstamps@home.nl 
Winkel geopend: dinsdag t/m zaterdag 
10.00-12.30 en 13.30-17.00 uur. 

MICHEL VOORJAARS NIEUWS 2008 
Eurokursmünzen 2008 6,90 
IMuntencatalogus Duitsland 2008 19,80 
Oostenrijk Speciaal mét Ganzsachen 2008 46,— 
Zwitseriand/Liechtenstein Speciaal 

mét Ganzsachen 2008 4 6 , -
18 april: Duitsland Speciaal 2008, Band 1 tot april 1945 6 6 , -

Duitsland Speciaal 2008, Band 2 v.a. mei 1945 6 6 , -
Japan, Korea, Mongolië 2008 (Overzee 9/2) 59,— 

mei: Midden Europa 2008 (EK 1) in kleur 48,— 
Voetbal Europees Kampioenschap 2008 9,90 

>i4V;! Diverse interessante aanbiedingen overjarige 
- edities van Duitsland, Europa en Overzee 

MIÖHEL vindt U op Stamp Passion Stand nr. 67 

auf der heide 
www aufderheide nl - e-mail aufderheide@hetnet ni 

Oude Woudenbergse Zandweg 4, 
3707 AN Zeist, tel 030-6924800 
fax 030-6933011, postgironr 1700 

ANTHONY V/D BOGAARD 
BY INVESTMENT PHILATELIE 

H-Cleyndertweg 709,1025 EA Amsterdam, tel.: 020 - 6 32 09 80 
www.anthonyvandenbogaard.nl 

Bezoek onze stand op de "Stamp Passion 2008" beurs. Standnummer 91 

Bezoek onze stand op de 
StampPassion 

in Den Bosch , , , ̂  
op 11, 12 en 13 april 2008 

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

iïlIDW lOTlIlM MEIDTW MMII^ Groot assortiment blokken van West-Europa vanaf 1,00 euro per stuk 
Ruud Vergossen Filatelie 

Havik 4, 5554 (VIN Vall^enswaard 
Tel-Fax: 040 2044684 - E-IVlail: r.vergossen@lnetnet.nl 

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

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

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

Van Antarctica tot zuid Amerika. Van atletiek tot zeeschildpadden. 

Een bezoek aan onze winkel is altijd de moeite waard 
Ook sturen wij U uiteraard gaarne per post toe. Standnr. 102 

WAT JE VAN VER HAALT 
IS LEKKER!! 

CD. v/d Wel 
Beroepsfilatelislen 
sinds 1949 

Koningstraat 101 
1781 KE Den Helder 
TeVfax: 0223-614066 

POSTZEGELS, MUNTEN, BANKBILJETTEN 
EN TELEFOONKAARTEN 

GEHELE WERELD OP VOORRAAD 

Postzesflliandei 

VHSle kbu i IC ' l l lüMl l 

www.filateliehpz.nl 
hpzh@planet.nl 

http://www.booklets.nl
mailto:lnfo@booklets.nl
http://www.librenphilatelie.com
mailto:Iibren2@planet.nl
mailto:libren@home.nl
mailto:geertzen.phila@wxs.nl
http://www.geertzenphilatelie.nl
mailto:boomstamps@home.nl
http://www.anthonyvandenbogaard.nl
mailto:r.vergossen@lnetnet.nl
http://www.filateliehpz.nl
mailto:hpzh@planet.nl


Jaargang 86 april 2008 nr 969 

'Filatelie (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge 
geven door de Stichtina Nederlandsch 
Maandblad uoor Philatelie m Den Haag 

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

Hoofdredacteur 
Aad Knikman AIJP 
Klipper 2 1276 BP Huizen 
Telefoon 035 52 54 391 
Telefax 035 5240926 
Email phi!ateiie@tip nl 
Website IÜUJUJ jilatelie ws 

Advertentieverkoop 
Bureau de Troye 
Pneelvogelweg 5 1349 CG Almere 
Jeantne de Troye 
Telefoon 036 53 84 528 
Telefax 036 53 84 880 
in/o@)bureau£fetroye nl 

Abonnementen en bezorgklachten 
Abonnementenland 
Postbus 20 igio AA Uitgeest 
Telefoon ogoo ABOLAKD 

(0900 2265263) 
Telefax 0251310405 
Mutaties viawww aboland nl 

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

'Hoe word ik abonnee?' 
Er zijn twee abonnementsmethoden 
1 een collectief abonnement 
U kunt lid worden van een vereniging 
die bi] Filatelie is aangesloten het 
abonnementsgeld maakt dan deel uit 
van uw verenigingscontributie 
2 eenindividueelabonnement 
hiervoor kunt u zich m u v 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 in het loopt minimaal een 
jaar (II nummers) Abonnements 
beëindiging zie Opzegging abon 
nement 

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

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

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

Bestuur 
üoorzittcr 
G C van Balen Blanken AIJP 
secretaris 
Drs SWD Veenstra Roelofsstraat31 
2596 VK Den Haag 
penningmeester 
H PG van der Lienden 

Copynght 
© 2008 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer 
32 000 exemplaren 

ISSN nummer 0166 3437 

Inhoud 
Uit de wereld van de filatelie 

Nieuw op het postkantoor 

Boekenplank 

Verzamelgebied Nederland 

Verza meigebied België 

244/245 

246 

246 

248/249 

250 
Stamp Passion '08 Drie dagen in Den Bosch die u met mag missen' 

252/253/254/255/256 
Stamp Passion '08 Tachtig jaar in dienst van de veeleisende verzamelaar 

258/259/260 
De Posthoorn jaargang 57 april 2008 

Bondspagina s 

Cal Rodgers koene aviateur of verwarde dwaas ' 

Füatelistische evenementen 

Nederlandse stempels 

WIJ lazen voor u 

Helmut Kautner voor de Unterhaltung 

Postzegelboekjes 

Postwaardestukken 

Maximafilie 

Vlinders in je buik Jussi Murtosaari over zijn passie 

De geschiedenis van de NBFV (6) 

Automaatstroken 

Mr X op bezoek bij de Verzamelaarsvereniging De Ronde Venen 

Nieuwe uitgiften 

Bon voor het opgeven van kleine annonces 

Thematisch panorama 

Kleine annonces 

262/263/264/265 

266/267/268 

268 

278/280 

280 

282/283/284 

290/291 

292 

296/297 

298 

300/301 

304/305 

306/307/310/311/312/313/314/315 

315 

316/317 

318 

Bilde voorpagina 
Op II, 12 en 13 april is Den Bosch de 
plaats waar de Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelhandelaren (NVPH) haar 
tachtigjarig bestaan viert Het zijn drie 
dagen waar een rechtgeaard filatelist niet 
omheen kan Ter promotie van het bezoek 
aan Noord-Brabants hoofdstad beelden we 
op onze cover de kathedrale kerk Sint Jan 
af, zoals postzegelontwerper Kees Kelfkens 
hem in 1985 tekende, verzamelaars kennen 
deze tekening van NVPH-nummer 1327 

Advertentie-index 

iktelk. 
^Unterhaltung' 286 

De Duitse post 
gaf vorige maand 

een zegel uit die 
de honderdste 

geboortedag van 
filmregisseur 

Helmut Kautner 
herdenkt. 

Thomas Leeflang 
kon het niet laten 

en ging na of de 
man wel deugde 

Vlinders in je buik 29 
Jussi Murtosaari 

kent het gevoel als 
geen ander 'vlin

ders in je buik' Als 
natuurfotograaf 

is hij voortdurend 
op zoek naar die 

kleurige, vhesvleu-
gelige beestjes, die 

zonder uitzonde
ring een prachtig 
plaat|e opleveren 

Markclips 
Je hebt postzegel
verzamelaars en je 

hebt hefhebbers 
van markclips 
Je komt beide 

categorieën tegen 
als je op bezoek 

gaat - zoals 
Mr X deed - bij 
Verzamelaars
vereniging 'De 
Ronde Venen' 
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Ackermann 
Apeldoornse pzh 
Auf der Heide 
Belgische Post 
Berg Jokevd pzh 
Boeier De Fil 
Bogaard Anthony v d Fil 
Booklets Int 
Boomstamps pzh 
Bouscher Ronald 
Brabantsepz+mv 
Bredenhor 
Bruin J J de pzv 
Burg van der pzh 
Crimpen 8c Younger 
Dieten v 
Dutchstamp/Kienhorst 
Eagle Stamps 
Edel Collecties 
Filagent Nederland 
Foroya Postverk 

232 Geertzen Philatelie 
287 Globe De pzh 
234 Haarmeyer Filatelie 
247 HeldersePostzh 
232 Herscheit Ron 
238 Heuvel M vd 
234 Hollands Glorie pz+mh 
234 Hollandse De pzv 
234 Importa 

273/274/275/270 Int Briefm Messe Essen 
309 Kienhorst pzh 
319 Leopardi 
238 Leuchtturm 
232 Librenphilatelie 

236/237 Lindner (PM S ) 
233 Lodewijkpzh 
23g Lokven pzv 
294 Meinhardt PW 
251 Mondial Postzegelveiling 
308 Mowbray Collectables 
261 Nederlandsche pzv 

234 

Ut 
20g 
247 
^V 281 
281 
272 
257 
234 
281 
299 

267;283;29i/2Q3 
287 

238 
230 

Ni]S de pzh 
Nunspeet verzamelaarsbeurs 
NVT F 
Nijmeegse pz + mh 
Overijsselse pzv 
Philamunt 
Postbeeld 
Postzegelhoes t 
Postz en Muntencentrale Emmen 
Poviea 
PPC 
Ruiter De b v 
Safe Nederland 
Smits Philately 
Stamps DNS 
Stamp Passion 
Triest V pzh 
Vergossen Ruud Fil 
Zondervan H pzh 
Zutphense De pzh 

287 
302/303 

^7J 
285 
238 
232 
299 

270/271 

2I5 
240/241 

242 
320 
299 
234 
295 
299 

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

Het maandblad Filatelie is Ofliciai Partner van de AIJP (Association Internationale des Journahstcs Phüatéiiques) en lid 
van de ASCAT (de internationale organisaüe van uitgevers van postzegelcatalogi en postzegeltijdschriften) 
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CRIMPEN ^ Y O U N G E R 

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. 

Op werkdagen zijn wij 
van 09.00 - 16.00 uur te bereiken op: 

Tel. 0346 - 552585 
Fax 0346 - 552584 

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 i 
van NVPH, APHV, PTS en ASDAj 

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

'k'AiW^S^^Ms^ê£s'B 
"̂ MliSit tëË^S *Pw™iJ äSäS^tP--!fe- . » -* , iZ-is^il S/SP-^fTS^^a 

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


Bij Crimpen 8̂  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 ais 

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. 

Veilinghuizen bieden u: 
- Losse nummers, verzamelingen en 

nalatenschappen 
- Veilingcatalogi 
- Geen, of een kleine aanbetaling, 

vaak met rente 

Ca. 2 - 4 verkopen / veilingen per jaar 

15% inleverprovisie 

17% opgeld voor de koper 

Ca. 

Ca. 
+ 

- minstens 

B 

32% Kosten 

- Uitbetaling, meestal na 4 weken 
U, 

Crimpen & Younger biedt u: 
- Verzamelingen en nalatenschappen 

- 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 12% Kosten 

- Directe uitbetaling 

• Slechts 
+ 

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. 

Crimpen & Younger GmbH Wilhelmstraße 18 
Deutschland e-mail: info@crimpenyounger.de 

Wilhelmstraße 18 65185 Wiesbaden 

mailto:info@crimpenyounger.de


4 ' FILATELIE DE BOEIER A 
Uw postorderbedrijf voor postzegels in praciit kwaliteit van: 

^ Nederland & OR ^ Indonesië 
4^ Rep. Suriname 4"Zwitserland 

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

U kunt ons bezoeken op: www.filateliedeboeier.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 
98 
99 
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 
1 1 1 II 
112 I 
113 II 
118 I 
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. Michel) 
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 nieuwe 
klanten tegen vooruitbetaling. Bij bestellingen tot € 120,- -̂  € 2,- admin. 
kosten; daarboven franco aangetekend. Min.order svp € 20,-. 
Levering zolang de voorraad strekt. Type-/zetfouten voorbehouden. 

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

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

P o s t z e g e l v e i l i n g J . J . d e B r u i n 
organiseert 2 x per jaar een postzegel- en muntenveiling in De Magneet te Bilthoven. 
De gratis veilingcatalogus is verkrijgbaar op aanvraag, liefst schriftelijk of per fax. 
Inleveringen worden gaarne geaccepteerd. 
Onze volgende velling v/ordt gehouden op 17 mei 2008. 

,; Postzegelveiling |.). de Bruin, Willem van Mechelenstraat 15, 3817 BB Amersfoort. 
s' Tel.: 033-4632342. Telefax: 033-4635063. 
Wij zijn gediplomeerd veilinghouder, Lid van de Federatie Taxateurs Makelaars Veilingl^ouders 
in Roerende Zaken (TMV) en register veilinghouder. 

Voor postzegels Nederland & Overzee naar: 

www.postzegelhoes.nl 
of vraag GRATIS prijslijst aan bij: 

't POSTZEGELHOES rei:077.35 12698 
of een briefje naar: Venloseweg 43 5993 PH Maasbree 

H AARMEIJER FILATELIE 
Nispensestraat 72 

4701 C X Roosendaal 

INKOOP - VERKOOP - TAXATIES 

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

MEER DAN 1500 PARTIJEN WACHTEN OP U 

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

Diverse soorten kilowaar verkrijgbaar. 

KORTOM, VOOR IEDER WAT WILS 
sa^i^BMiawi»wwi(itwwwBW»WMiiiliiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiia»MaaMgMwaaBglip^^ 

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

hanteren. U bent van harte welkom. 

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

Openingstijden Donderdag 
Vrijdag 
Zaterdag 

Andere dagen op afspraak. 

09.30 tot 17.30 
09.30 tot 17.30 
09.30 tot 17.30 

HAARMEIJER FILATELIE 
Telefoon 0165 53 54 83 

NIEUW-ZEELAND 
AUSTRALAZIË, PACIFIC, WERELD 

Series, couverts en venamelingen: iedere maand 
meer dan 3.000 kavels! Gratis maandelijkse catalogus 
beschikbaar. MOWBRAY COUEaABLES, P.O. Box 80, 

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

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 MUN WEBWINKEL OP 
WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIT 

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

http://www.filateliedeboeier.nl
mailto:info@filateliedeboeier.nl
http://www.postzegelhoes.nl
mailto:mowbray.stamps@xtra.co.nz
http://www.scandinavianstamps.nl
mailto:pzhronh@bart.nl


TE KOOP GEVRAAGD 

Postzegel-en Munthandel Dutchstamp 
JVlaandereind 61 
6711 AB Ede 
Tel.: 06 - 5536 8838 (Jelle Komrij) 
e-mail: postzegels@dutchstamp.nl 

Collecties postzegels (alle landen/thema's) 

Handels- of winkelvoorraden 

Gouden en zilveren munten 

Collecties munten gehele 
wereld 

Bij grote objecten, bestaat de 
mogelijkheid voor een bezoek aan 

huis door één van onze deskundige 
medewerkers. 

Wij garanderen een snelle financiële 
afwikkeling (contant, per bank of per giro). 

Postzegel-en Munthandel Kienhorst 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal. 
Tel.: 0541 - 51 58 79 
Tel.: 06 - 5369 9834 (Clemens Kienhorst) 
e-mail: kienhorst@planet.nl 

TE KOOP GEVRAAGD 

mailto:postzegels@dutchstamp.nl
mailto:kienhorst@planet.nl


9629 Nederland 1852 no. 2 plaat X. Prijs: € 1.000,00 
Map met 24 brieven met 25 exemplaren Nederland 1852 no 2 plaat X Op 3 exemplaren 
na allemaal zeer luxe breedgerande zegels 
9758 Nederland 1852-1976. Prijs: € 180,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1976 in Davo album 
Collectie bevat veel matenaal, cat waarde ca 1800 euro Nuvoor10%M 
9753 Nederland 1852-1982. Prijs: € 420,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1982 in twee luxe Importa 
albums Cat waarde ruim 4200 euro, minder dan 10% cat w 
9711 Nederland 1867-1960. Prijs: € 250,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1867-1960 in Schaubek album Ook wat 
overzee aanwezig Leuke collectie met veel beter matenaal uit de jaren 50 Cat waarde 
ruim 2500 euro Nu voor 10%" 
9759 Nederland 1899-1976. Prijs: € 200,00 
Postfrisse en ongebruikte collectie Nederland 1899-1976 in Davo album Collectie bevat 
nog veel materiaal, waaronder betere senes uit de jaren 50 Cat waarde 1900 euro 
9760 Nederland 1899-1977. Prijs: € 200,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1899-1977 in stockboek Veel 
materiaal, gedeeltelijk dubbel verzameld Cat waarde 2000 euro 
9633 Nederland 1939-1963. Prijs: € 170,00 
Map met Lindner albumbladen met een postfrisse en gebruikte collectie Nederland 
1939-1963 Ook wat ouder gebruikt matenaal 
9712 Nederland 1940-1971. Prijs: € 280,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Nederland 1940-1971 in Excellent album Collectie 
bevat veel postfris matenaal, waaronder betere zegels uit de jaren 50 Cat waarde ruim 
2250 euro, nu voor 12,5%' 
9589 Nederland 1944-1973. Prijs: € 170,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1944-1973 in Davo knstal al
bum Goed gevulde vrijwel complete collectie 
9593 Nederland Ie emissie. Prijs: € 1.250,00 
Klem insteekboekje met veel matenaal van de eerste emissie Veel zegels geplaat en 
over het algemeen mooie kwaliteit Bevat 73 maal no 1, 89 maal no 2 en 18 maal no 3 
Tevens 7x no 4, 8x no 5 5x no 6, 7-12, 13-18 Leuke samenstelling 
9588 Nederland FDC's. Prijs: € 380,00 
FDC collectie Nederland 1952-1995 In totaal ca 370 FDC's, cat waarde ruim 1700 eu
ro In twee FDC albums 
9698 Nederland grootrond stempels. Prijs: € 500,00 
Prachtige collectie van treinstempels (ook iets tramstempels), veelal prachtig mooie 
centrale afdrukken, zegels meest op briefstukjes, totaal circa 350 zegels, in insteekboek 
9700 Nederland grootrond. Prijs: € 250,00 
Kleine gespecialiseerde collectie emissie 1891 Wilhelmina hangend haar incl betere af
drukken + poststukken, in album 
9735 Nederland Ideinrond huipicantoren. Prijs: € 5.250,00 
Twee insteekboeken met ca 1350 zegels inclusief doubletten met kleinrond afstempe-
lingen van hulpkantoren Werkelijk schitterende collectie met zeer veel schaars maten
aal met vele goed leesbare, duidelijke afstempelingen Cat waarde ca 30 OOG euro"" 
9648 Nederland l<leinrondstempels. Prijs: € 150,00 
Map met stockbladen met een kleine collectie kleinrondstempels Collectie bevat paar 
betere stempels Zegels in diverse kwaliteit 
9741 Nederland l<leinrondstempels. Prijs: € 650,00 
Kleine doos met kleinrondstempels Nederland in zakjes, 3 rondzendboekjes, stock-
kaartjes etc Heel veel zegels met ook betere stempels Bevat ook wat puntstempels 
9627 Nederland no. 1 brieven. Prijs: € 665,00 
Map met 13 brieven met Nederland 1852 no 1 van diverse platen Voornamelijk half
rondstempels Zeer mooie kwaliteit 
9642 Nederland no. 1 plaat III. Prijs: € 575,00 
Map met albumbladen met 26 exemplaren van no 1 1852 plaat III Bevat 3 bneven met 
een losse zegel, 1 bnef met een paartje en 21 losse zegels Zeer mooie kwaliteit 
9641 Nederland no. 2 brieven. Prijs: € 600,00 
Map met 18 brieven met Nederland 1852 no 2 diverse platen tussen II en IX Zeer 
mooie kwaliteit met 16 duidelijke halfrondstempels 
9628 Nederland no. 2 plaat III. Prijs: € 760,00 
Map met albumbladen met 24 exemplaren Nederland 1852 no 2 plaat lil Bevat 13 los
se zegels, 1 paar, 1 stnp van 4 en 5 losse zegels op brief 
9699 Nederland proefontwerp postzegelboel<jes. Prijs: € 300,00 
Interessant lot met proefontwerpen op grootformaat, proefboekje etc 
9764 New Guinea, NW Pacific, Papua. Prijs: € 600,00 
Insteekboek met postfris ongebruikt en gebruikt matenaal van New Guinea, NW Pacific, 
Papua Collectie is iets gespecialiseerd en bevat ook doubletten Zelden aangeboden, 
zeer de moeite waard 

9679 Papua Nw. Guinea 1901-1989. Prijs: € 650,00 
Keurige ongebruikte collectie met goede uitgaven beginpenode, vanaf 1934 ogenschijn
lijk compleet incl de langlopende senes, op albumbladen Cat w 3050 euro 
9740 Polen. Prijs: € 200,00 
Map met Oostenrijkse zegels in Polen afgestempeld (tussen 1850 en 1860 werden in 
Polen Oostenrijkse zegels gebruikt) Tevens wat divers oud matenaal van polen, waar
onder leuke opdrukken 
9688 Rusland afstempelingen t/m 1919. Prijs: € 250,00 
Kleine prachtige speciaalcollectie met afstempelingen en kleurnuances van dit populai
re land, incl verschillende stempels van St Petersburg, Moskou en Warschau, op al
bumbladen 
9594 Scandinavië. Prijs: € 460,00 
Klem insteekboekje met voornamelijk klassiek en oud matenaal van diverse 
Scandinavische landen Bevat leuk Noorwegen, veel Zweden en iets IJsland Hoge cat 
waarde 
9665 Singapore 1948-1989. Prijs: € 600,00 
Mooie ongebruikte collectie m fnsse kwaliteit met veel dure uitgaven wo Ie sene t/m $5 
in beide tandingen, 1948 RSW, 1959 sene t/m $5, dure blokken etc in album Catw 
Yvert 2500 euro 
9656 South Georgia 1963-1979. Prijs: € 180,00 
Complete ongebruikte collectie in mooie kwaliteit incl de dure senes, (1 goedkoop ze
geltje mist) op albumbladen, cat w Yvert 667 euro 
9668 Sport Cinderella's. Prijs: € 150,00 
Interessant lot van circa 360 sluitzegels/cinderella's wo oude van o a Olympische spe
len 1912,1920 en 1928 
9682 Tokelau 1948-1989. Prijs: € 135,00 
Nette complete ongebruikte complete collectie, op albumbladen 
9754 Tsjecho-Slowakije 1918-1965. Prijs: € 525,00 
Voornamelijk postfnsse en ongebruikte, zeer goed gevulde collectie Tsjecho-Slowakije 
1918-1965 in Schaubek album Collectie bevat ook Oost Silezie en vele betere zegels 
zoals (Michel no's) I*, II* (padvinderzegels), 192C, 193B, 194B(i), alle 3 ongebruikt zon
der gom, 253-256*, 263-266* 291-294*, 314-317*, 630-633 bl v 4 etc Mooie collectie, 
hoge cat waarde' 
9685 Turidje 1862-1967. Prijs: € 225,00 
**/*/0 collectie met interessant klassiek deel, vanaf 1940 zeer goedgevuld op albumbla
den, in map 
9706 Turl<ije 1863-1919. Prijs: € 650,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Turkije 1863-1919 op albumbladen in band Collectie 
bevat veel beter matenaal zoals (Michel no's) 1*, 2, 3, 4, 35*, 54*, 58*, 108A-113A, 
167*, 168*, 1721*, 1741*, 252-258*, 472-475* etc Mooie collectie, cat waarde ruim 6000 
euro 
9606 Turldje 1869-1996. Prijs: € 250,00 
Gebruikte collectie Turkije 1869-1996 m Schaubek album Zeer aardige collectie, rede
lijk gevuld en met o a Olympische Spelen 1960 op FDC 
9644 Turlimenistan. Prijs: € 170,00 
Postfrisse collectie Turkmenistan op stockbladen in map Collectie bevat ook veel blok
ken en wat poststukken 
9681 U.S.A. Cinderella's. Prijs: € 125,00 
Interessant lot van circa 850 sluitzegels/cinderella's, veelal presidenten en vlaggen wo 
zeer oude 
9749 West Europa Prijs: € 600,00 
Leuke kleine verzamelaarnalatenschap met verzamelingen Kanaaleilanden wo veel 
postfns, Duitsland, redelijke collectie Hongarije, Sunname collectie, Engeland etc m 11 
albums en insteekboeken, m grote doos 
9730 West Europa. Prijs: € 375,00 
Stockboek met postfris, ongebruikt en gebruikt beter materiaal van diverse West 
Europese landen Bevat o a Duitsland, België, Nederland, Zwitserland, Frankrijk, 
Oostenrijk Italië etc Cat waarde 2500 euro, nu voor slechts 15% 
9703 Zuid Ameriiu. Prijs: € 300,00 
Insteekboek met postfnsse betere series van diverse landen uit Zuid- en Midden-
Amenka Bevat ook wat doubletten Cat waarde ruim 1500 euro 
9756 Zwitserland 1854-1967. Prijs: € 350,00 
Gebruikte collectie Zwitserland 1854-1967 m Davo album Collectie bevat aardig mate
naal zoals (Michel no's) 128-129, 130-132, 143-144, 149-151, 153-155, 172-174, 175-
178, 185-188, 189-191, 233-234, 256-258, 366a, blok 4, 15*, dienst 61-64, 65-67, BIT 
53-56, 57-59 etc Leuke collectie 
9757 Zwitserland 1854-2002. Prijs: € 1.550,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte, bijna complete collectie Zwitserland 1854-2002 in 
twee Davo albums Collectie bevat zeer veel beter materiaal zoals Fax sene gebruikt, al
le blokken m u v blok 1, goed dienst, luchtpost etc Zeer mooie collectie, aanrader' 

Onze openingst i jden: d insdag to t en met zaterdag van 10.00 to t 18.00 uur 
WIJ KOPEN ALLES, HEEFT U IETS AAN TE BIEDEN? 

BEZOEK ONS TIJDENS DE STAMPPASSION: STAND 49/52 
Vul nu de bon in en ontvang een jaar lang kosteloos onze prijslijst 

INFORMATIEBON 
Naam 
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Plaats 
^ , ", Kies één van onderstaande mogelijkheden: 
Geboortedatum 
Telefoon ^ j ^ ' ^^^^'^ "̂ 'J ^'^ 2-maandelijkse prijslijst 
E-mail O ik wil mijn verzameling verkopen, neem contact 
Interessegebieden met mij op via tel. nr. 
Stuur deze bon op naar: Smits Philately, Amsterdamsestraatweg 404,3551 CX Utrecht of fax naar 030-2892620 



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

Of kijk op: WWW.FILATEUE.NET 
9611 Arabische landen. Prijs: € 550,00 
Mooie postfrisse partij met veel betere uitgaven wo gouden postzegels blokken en vel
letjes, misdrukken en proeven, in goedgevuld stockboek Zelden aangebodeni 
9716 Australië 1914-2003. Prijs: € 450,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Australië 1914-2003 in twee Davo albums 
Collectie bevat veel leuk ouder en beter materiaal waaronder kangaroes Moderne deel 
veel postfns aanwezig 
9718 Australië en Staten. Prijs: € 250,00 
Leuke snuffelpartij met interessant Staten, OS perforaties, kangoeroes etc Hele leuke 
partij met veel uitzoekplezier 
9747 Baltische staten brieven. Prijs: € 225,00 
Insteekboek met 18 bneven van de Baltische Staten met leuke franksringen Bevat o a 
1 goede luchtpostbrief Leuk loti 
9762 België 1851 -2001. Prijs: € 800,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie België 1851-2001 in 3 albums (Davo luxe, 
Davo kristal en Philac album) Collectie is vanaf 1954 vrijwel compleet Zeer goed gevul
de collectie, prijs meer dan waard 
9597 België. Prijs: € 600,00 
Insteekboek met betere senes van België Bevat o a (Yvert no's) 267-272", 293-298", 
308-314*, 326-332*, 353-355**, 356-362*, 394-400* 863-867**, 892-897" etc Zeer 
mooi kavel, cat waarde 2800 euro 
9636 Bundespost 1949-1973. Prijs: € 300,00 
Gebruikte, vrijwel complete collectie Bundespost 1949-1973 op Davo albumbladen in 
map Collectie bevat al het goede materiaal zoals (Michel no's) 111-112,113-115, 116, 
117-120,121-122,139-140,141-142 etc Mooie kwaliteit, hoge cat waardei 
9704 Colombia. Prijs: € 300,00 
Gestempelde hoge waarden van Colombia in aantallen in klem insteekboekje in map 
Cat waarde ruim 4000 euro Nu voor slechts 7,5%' 
9687 Denemarken stempels! Prijs: € 175,00 
Kleine studieverzameling Kopenhagen aankomststempel op brief of postwaardestuk, 
totaal 26 items wo zeldzame, interessant" 
9586 Dieren. Prijs: € 335,00 
Dealerboek met postfrisse en ongebruikte dieren series van de hele wereld Heel veel 
materiaal, hoge cat waarde 
9715 Duitsland en gebieden 1850-1999. Pnjs: € 3.250,00 
Mooie en uitgebreide verzamelaar nalatenschap wo veel Duitse Staten, Duitse Reich 
met betere uitgaven en veel combinaties, Duitse Gebieden, Duitse kolomen met hoge 
waarden, lokaal uitgaven, Franse, Russische en Geallieerde zones, Saar, Bund com
pleet, Berlijn redelijk compleet, in 5 albums, in doos Mooie collectiei 
9761 Engelse koloniën. Prijs: € 250,00 
Safe dealerboek met postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van diverse Engelse ko
lomen Bevat o a Australië, Falklands, FIJI, Nieuw Zeeland etc Ook wat Franse kolomen 
aanwezig Koopje' 
9590 Europese landen. Prijs: € 225,00 
Vier stockboeken met voornamelijk ongebruikt en gebruikt materiaal van diverse Europese 
landen Partij bevat o a leuk Baltische staten en voormalig Joegoslavische gebieden 
9596 Falkland Dependencies 1937-1985. Prijs: € 300,00 
Gebruikte collectie Falkland Dependencies 1937-1985 in Leuchtturm album Collectie 
bevat tevens South Georgia Zeer mooie kwaliteit, hoge cat waarde' 
9678 Falklands 1878-1992. Prijs: € 800,00 
Prachtige ongebruikte collectie met goede uitgaven wo 1878/9 6d, Ish, 1882 ld 4d 
1891 t/m Ish, 1904 t/m Ish, 1912 t/m Ish, 1929 t/m 2/6, 1933 t/m 1sh, 1938 t/m lOsh 
1948 RSW, 1952 t/m 1 pond, 1960 t/m 1 pond, verder compleet + dependencies com
pleet', in album 
9691 Fiji 1872-1992. Prijs: € 650,00 
Mooie geheel ongebruikte collectie met diverse klassieke betere uitgaven, vanaf 1937 
vrijwel compleet in mooie kwaliteit incl blokken, in album Mooie collectie' 
9618 Finland. Prijs: € 100,00 
Map met een postfnsse en ongebruikte collectie Finland op stockbladen Collectie beval 
veel toeslagsenes 
9729 Fiscaal documenten. Prijs: € 300,00 
Map met documenten met fiscaalzegels Bevat o a Nederland, Suriname, Frankrijk etc 
Lot voor de specialist 
9617 Formosa 1980-1989. Prijs: € 250,00 
Map met een postfrisse, vrijwel complete collectie Formosa 1980-1989 op stockbladen 
9615 Frankrijk 1849-1986. Prijs: € 9.950,00 
Prachtige geheel gebruikte verzameling, ietwat gespecialiseerde collectie incl nr 1(2) 
2(2) 3(2), 4(3), 5(2), 6(2"), 8/9(2x), 11/18 meervoudig (1fr 2x), 33, Bordeaux uitgebreid 
incl toppers. Pax en commerce, 1917 orphelins t/m 5fr" Bordeaux en Le Havre opdruk
ken, blok 1 en blok 3,1927 luchtpost, beide 50fr luchtposten, FM opdrukken. Kamer van 
koophandel zegel op brief, port incl 1/7 9, 10/24("), 25/27, 28/102 etc etc in 2 
Schaubek albums Doorgaans mooie kwaliteit en enorme cat w 
9723 Frankrijk 1871-1977. Prijs: € 1.150,00 
Postfnsse en gebruikte collectie Frankrijk 1871-1977 in Kabe album Collectie bevat 
zeer veel beter matenaal zoals Pexip blok 1937 postfris, alle beroemde mannen uit de 
jaren 50 postfns Collectie is vanaf 1937 vrijwel postfns compleet 
9625 Frankrijk klassiek. Prijs: € 2.500,00 
Stockboek met postfns, ongebruikt en gebruikt klassiek materiaal van Frankrijk Bevat 
o a 1-5, 6*, 17A, 18, 33 etc Zeer hoge cat waarde' 
9624 Frankrijk. Prijs: € 130,00 
Map met gevarieerd klassiek en oud matenaal van Frankrijk Leuke samenstelling, ge
bruikt matenaal in wat gemengde kwaliteit 

9623 Franse koloniën ongetand. Prijs: € 100,00 
Map met stockbladen met postfns ongetand matenaal van diverse Franse kolomen 
Collectie bevat ruim 100 zegels 
9638 General Gouvernement. Prijs: € 375,00 
Postfrisse collectie General Gouvernement op stockbladen in map Bevat o a no 6F en 
lokaalpost Krakau (gekeurd) Mooie collectie, hoge cat waarde' 
9719 Gibraltar 1886-1997. Prijs: € 750,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Gibraltar 1886-1997 op blanco bladen in 
Victona album Collectie bevat veel beter matenaal zoals (Michel no's) 12,20*, 21*, 87*, 
88*, 89*, 90*, 93*, 96-99*, 100-103**, 123-124", 149-162" etc Mooie collectie 
9621 Haiti. Prijs: € 210,00 
Map met een voornamelijk postfnsse collectie Haiti op stockbladen Ook wat ouder ma
teriaal aanwezig Hoge cat waarde' 
9620 Haïti. Prijs: € 100,00 
Map met een postfrisse collectie Haiti op stockbladen Veel materiaal 
9732 Hong Kong 1997-1999. Prijs: € 175,00 
Postfris partijtje series, blokken en postzegelboekjes in aantallen, cat w Michel 880 eu
ro Enorme nominale waarde en ver onder nominaal' 
9720 Ierland 1922-1998. Prijs: € 1.000,00 
Voornamelijk postfrisse collectie Ierland 1922-1998 in Victona album met blanco bladen 
Collectie IS vanaf 1940 postfns compleet inclusief blokken en veel gutterpairs Veel 
goed matenaal zoals (Michel no's) 1-8 */", 25*-36*, 37-38*, 40-51, 62o,71-82*, 146-
147** etc Mooie collectie, zeer hoge cat waarde' 
9750 Ierland 1933-1986. Prijs: € 250,00 
Voornamelijk postfnsse collectie Ierland 1933-1986 op zelfgemaakte bladen in album 
Veel zegels met ook veel langlopende senes 
9614 Ierland 1960-1985. Prijs: € 300,00 
Postfrisse senes en blokken in kleine aantallen wo de langlopende series t/m 1 pond en 
5 pond, in insteekboek, tevens postzegelboekjes 
9714 Indonesië 1949-1978. Prijs: € 275,00 
Voornamelijk ongebruikte collectie Indonesië 1949-1978 in Davo album Collectie is vrij
wel compleet en bevat ook betere series zoals de opdrukserie 1949 en de RIS opdruk
ken (20 sen ontbreekt) 
9736 Indonesië 1949-1987. Prijs: € 350,00 
Postfrisse en ongebruikte, vrijwel complete collectie Indonesië 1949-1987 in Importa al
bum Vanaf 1970 postfris Collectie bevat ook veel blokken, waaronder ook dure 
9717 Indonesië 1949-1993. Prijs: € 750,00 
Postfnsse en ongebruikte (iets gebruikt), vrijwel complete collectie Indonesië 1949-1993 
in twee Davo luxe albums Collectie is vanaf de jaren 60 postfris Bevat o a Ris en Riau 
senes en alle dure blokken 
9652 Indonesië 1971 -1987. Prijs: € 350,00 
Ogenschijnlijk geheel complete postfnsse collectie incl de blokken wo voetbal en ten
nis opdrukblokken, in Davo Cnstal album Catw ruim 3000 euro' 
9705 Japan 1870-1998. Prijs: € 300,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Japan 1870-1998 op albumbladen in map 
Leuke snuffelpartij met ook wat blokken 
9702 Japanse bezetting Nederlands Indië. Prijs: € 600,00 
Insteekboek en losse bladen met divers materiaal van de Japanse bezetting van 
Nederlands Indie Ruim 550 zegels met ook leuke variëteiten Voor de specialist 
9604 Kanaaleilanden 1969-1981. Prijs: € 300,00 
Postfrisse collectie Kanaaleilanden (Guernsey, Jersey en Man) 1969-1981 in twee luxe 
Lindner albums Collectie bevat tevens voorlopers Jersey en Guernsey (Duitse bezetting) 
9707 Korea 1884-1988. Pnjs: € 300,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Noord en Zuid Korea 1884-1988 op al
bumbladen in map Collectie bevat veel leuk matenaal zoals 1884 serie* (Michel 1-2 en 
l-lll), 1895 sene*/o (3-6), 1897 opdruk lOp en 25p (8a-9a), 1903 2R-5Ch* (32-37), 20 Ch 
(41) etc Leuk kavel' 
9701 Macau 1992-1996. Prijs: € 250,00 
Postfrisse partij series in diverse aantallen, in insteekboek Cat w 1600 euro 
9694 IVIaleisie 1963-1989. Prijs: € 225,00 
Vrijwel complete geheel ongebruikte collectie incl betere uitgaven, op albumbladen, 
catw 1100+euro 
9661 Malta 1863-1981. Prijs: € 750,00 
Mooie ongebruikte collectie, zeer goedgevuld met veel toppers wo 1885 sene t/m Ish, 
1899 2/6 en lOsh, Edward VII t/m 5 shilling, 1914 t/m 2sh, 1922 serie t/m 1 pond, 1926 
opdrukken t/m lOsh, 1926/7 serie t/m lOsh (5sh mist) 1928 t/m 2/6, 1938 sene, 1948 
opdrukken, 1949 RSW pond, verder compleet + port vrijwel compleet, op zelfgemaakte 
bladen, in map Cat w Yvert 3640 euro 
9587 Malta 1863-1987. Prijs: € 600,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Malta 1863-1987 in twee luxe Borek al
bums Collectie bevat zeer veel beter matenaal zoals (Yvert no's) 2*, 2, 3*, 4*, 5-11*, 
18-24*, 25-33*, 42-50*, 51, 52*, 95*, 135-153*, 217", 239-255", port 1-10* etc 
Werkelijk zeer mooie collectie, zeer hoge cat waarde' 
9692 Malta klassieke/oude zegels! Prijs: € 300,00 
Prachtig */0 lot meest betere waarden wo veel zegels Victoria, ook 1899 lOsh blauw-
zwart (3x gebruikt, lx ongebruikt") 
9592 Monaco. Prijs: € 210,00 
Klem insteekboekje met voornamelijk ongebruikt, beter materiaal van Monaco Veel be
tere zegels, hoge cat waarde' 
9591 Motief bouwkunst/architectuur. Prijs: € 450,00 
Prachtige speciaalverzameling met senes, blokken en bneven/fdc's, opgezet in 7 dure 
speciale voordrukalbums, m doos 
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STAMPSDNS: UW TERECHTE KEUS !!! 
INDONESIË: POSTFRISSE JAARGANGEN INCLBLOKKEN EN ZEGELS UIT BLOK(T/M 1988), NIEUWE( VERLAAGDE) PRUZEN, VANAF 15% 
ZONNEBLOEM i ITOT EN MET JAAR 1983 GELDT: KORTING VANAF 150,00 :15%, NA 1996 SLECHTS BEPERKTE VOORRAAD! I (geen minisheets in 
jaargangen, 1995 zonder Jakarta blokken) 
1951 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

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

10,50 
6,00 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

2,00 
2,00 
2,00 
6,50 
11,50 
15,50 
4,50 

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

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

nu 
nü 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

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

245,00" 
57,00 
59,00 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

12,00 
9,50 
15,50 

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

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

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

nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

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 

nu 
nu 
nu 
nu 
nü 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

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

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

nu 
nu 
nu 
nu 
nü 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

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

1993 nu 
1994 nu 
1995 nu 
1996 nu 
1997 nu 
1998 nu 
1999 nu 
2000 nu 
2001 nu 
2002 nu 
hierna 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 : 
618/34b EN 1969 = ZONDER 939/958) 

ZONDER 

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

cw 
cw 
cw 
CU 
CW 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 

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 
postkantoorpnis, 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, PARTIJNEN, SERIES APRIL 2008 
7951 
ZWEDEN 3 betere series uit de jaren 30 ongebruikte met 1 e plakker " nrs volgens 
Michel (tussen haakjes Yvert nrs) zie alle metKleurenfoto op de website nu 25% 
KORTING OVER ONDERSTAANDE PRIJZEN 216/219 A (224/27) cataloauswaarde 80,00 nu 
24,00245/49A (249/53) cataloguswaarde 63,50 nu 19,00 227/38A (235/46) catalogus
waarde 360,00 nu 100,00 
8008 
NEDERLAND kindzegels 1937 op officiële SluisEnkhuizen enveloppe, onbeschreven, 
zie specialiteiten Catalogus pagina 12, catw (voor beschreven!') 225,00 was 75,00 nu 
15% = 63,75 (KLEURENFOTO WEBSITE) 
8146 
NEDERLAND DAVO luxe voordrukalbumSicass nw staat, nw prijs 65,00 met een 
biina complete vnl gebr collectie 1852 1944 De missende ziin 14,16,48,61b/ 
c,80 101,104,131,1 j6/8,356"/d,402/3b Tevens nog aardig "b of the b" div Rolt,Port Lp 
en Dienst Totale catw ruim 4100,00 nu 795,00 (ZIE DIV FOTO'S OP DE WEBSITE) 
8214 
NED INDIË Port no 30 (1 gulden Oranje) in hoekveldeel van 15 stuks POSTFRIS ZONDER 
PLAKKER, in perfecte staat (dus geen vouwen of roestpuntjes) catw ifSOO.OO Nu 
99,001"! (ZIE FOTO WEBSITE) 
8235 
OUD SURINAME DAVO crystal (oud type luxe) voordrukalbum blanco klemstroken, 
prima staat nwprijs ca 60 00 met een vnl ' / • • collectie 1873 1975 Voor 1927 nauwelijks 
gevuld daarna zeer goed gevuld en vanaf 1945 op slechts 8 zegels na (240/3 en 280/3) 
geel compleet vnl ** tevens nog div LP en Port Een prachtaanbiedmg met een hele 
hoge cataloguswaarde Bij DNS slechts 235,00 (ZIE DIVERSE FOTO'S OP DE WEBSITE) 

OUD SURINAME album met een GEHEEL COMPLETE collectie FDC's (EERSTE DAG 
ENVELOPPEN) vanaf no E 11 e m E 117, tevens nog LP ELP 1 nrs 1 14 alle getypt/met 
stempel, daarna alles onbeschreven, voor alle enveloppen geldt geen roest, kreukels 
etc dus PRIMA KWALITEIT" ZEER HOGE CATW Nu 145,00 (WEBSITE) 
8280 
NEDERLAND nrs 549/735 (|aren 19501959) geheel compleet ongebruikt met plakker 
(incl Juliana en Profil) catw 1242,00 nu superkoopje 135,00 (ZIE DIVERSE FOTO'S OP DE 
WEBSITE) 
8284 
ISRAEL 3 BOREK luxe voordrukalbuyms, blanco klemstroken.incl Cass in perfecte nw 
staat nw prijs ca 420,00 met een zo goed als geheel complete collectie FULITAB en AL 
LES POSTFRIS ZONDER PLAKKER periode 19661999 catw ca 1500,00 nu voor minder d. 
de nw prijs van de albums" Slechts 355,00 
8289 
NEDERLAND complete jaargangen frankeerzegels 19301939 * = 2830% NVPH en 
gebruikt slechts 25% 

gebrcw 
gebr cw 
gebr cw 
gebrcw 
gebrcw 
gebrcw 
gebr cw 
gebr cw 

dan 

1930'cw 
1935 * cw 
1931 * cw 
1936 * cw 
1932 * cw 
1937 • cw 
1933 *cw 
1938 *cw 

57,50 
118,50 
285,00 
64,00 
150,00 
37,00 
154,00 
37,00 

nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

16,00 
33,00 
85,00 
18,00 
42,00 
10,40 
43,00 
10,40 

47,50 
48,00 
92,50 
25,00 
97,50 
16,50 
81,50 
13,00 

nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

11,90 
12,00 
23,10 
6,25 
24,35 
4,10 

20,35 
3,25 

1934 *cw 117,50 nu 33,00 gebrcw 41,00 nu 10.25 
1939 *cw 50,00 nu 14,00 gebrcw 22,50 nu 5,60 

8300 
DDR 4 5CHAUBEK brilliant (luxe) voordrukatbums, nw type' ■ In perfecte nw staat, nw 
prijs 635 euro ', met een GEHEEL COMPLETE COLLECTIE (Ja echt waar zelden in ons as
sortiment gehad") 19491990 ALLES IN LUXE KWALITEIT EN POSTFRIS ZONDER PLAKKER 
Totaal dus zo's 3265 zegels en een 95 stuks blokken natuurlijk ook Debna en Marx 
CataloQiswaarde ruim 6000 euro i ■ Een complete set "deed net na de val van de muur 
ca 5000 Dmark, bij DNS slechts 1 450,00 € " , zie diverse foto's op de website" 
8305 
LIECHTENSTEIN 7 BOREK luxe voordrukalbums, blanco klemstroken in perfecte staat 
mei cassettes nw prijs ca 220 00 met een prachtcollectie GEHEEL POSTFRIS ZONDER 
PUKKER" Tussen 1948 en 1996 aanwezig o a Michel nrs 257/66 329/31 338/41, 
346/52, 357/59, 360/64, 365/76,en vanaf 1959 ogenschiinlijk geheel compleet (geen no 
398 (cept 60) Verder nog Dienst 45/69 en AutomaatstroKen 1/11 ZEER HOGE catalogus
waarde nu 275,00 (ZIE DIVERSE FOTO'S OP DE WEBSITE) 
8317 
NEDERLAND Nrs 592/95 (ITEP 1952) in complete vellen van 25 series POSTFRIS ZON
DER PLAKKER"! ZEER ZELDZAAM Incl 25 originele toegangsbewijzen Catw f+3250,00 
Nu 995.00 (FOTO'S OP DE WEBSITE) 
8318 
BELGIË 2 Leuchtturm luxe voordrukalbums, blanco klemstroken periode 19601995 tn 
prima nw staat, nw prijs ca 380 € met een ogenschijnlijk complete ** collectie 1968
1995 zeer hoge catw nu 395,00 
8335 
OOSTENRIJK stockboek 30 biz met een vnl ** (iets *) collectie tussen 1922 en 1981 
heel veel aanwezig" O a (Michel nrs en tussen haakjes Yvert nrs) 488/3 (368/3), 628/1 
(485/8), 639/5 (499/5), 772/5 (634/7) 838/53(697/11) 878/4(732/8) 885/2(755/2), 
893/26= € 320,00" (738/54A 801/7A), 937/0 (773/6), 953 (789) 960/3 (794/7) etc 
tevens nog Stal blokken en diverse Luchtpost, Catw volgens Yvert(en die zijn altijd 
"benauwf'laag) € 1353,00 nu 275,00 
8336 
DUITSLANDBUND BOREK luxe voordrukalbum, blanco klemstroken, prima staat nw 
prijs ca 150,00 met een zo goed als complete GEHEEL POSTFRISSE collectie 19731989 
catw 1050.00 nu 110,00 
8339 
D REICH stockboek 30 bIz goed gevuld met POSTFRISSE voorraad eindjaren 30 tot 
ca 1944, ideaal voor ebay.marktpfaats, rondzendverkeer catw ca 3500.00 Nu superdeal 
395.00 
8340 
ITALY&IETS SAN MARINO stockboek 16 bIz met een prima collectie (nauwelijks 
doubletten) jaren 50/60/70 veelal ** deels * aanwezig o a (Michel) 771 *, 780 ' * (€ 
60.00). 807/25 • (€ 150.00) 828 **. 830/1 *(€ 130,00]. 839/40" (€ 70,00), 843 **, 966 
** verder vele lOtallen series ** ook nog een aantal series *• San Marino Tevens nog 
betere port zegels 83 ** en 88 ** (€ 190.00) Totaal zeer hoge catw nu 135,00 
8344 
NED ANTILLEN 2 Importa albums met een mooie aardig complete collectie FDC's 
tussen El en E 330 (dec 2001) vanaf E12 geheel onbeschreven totaal incl a nummers ca 
350 verschillende" Catw ca 1350 euro U Kunt u ze ook afweken, dan heeft U een mooie 
gebruikte collectie" Bij DNS slechts 99.00 

GEEN PORTO KOSTEN, ONZE PRIJZEN ZIJN ALL IN i l l ! [ op www.stampsdns.com voor overige aanbiedingen/partijen 
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MONDIAL 

POSTZEGELVEILINGEN 
Onze volgende veiling vindt plaats op 

mm 41M *̂ 

Holland 

de 179ste postzegelveiling in Zalencentrum Wesepe te Wesepe 
Kijkdagen ook op ons kantoor in Deventer van 

Vrijdag 18 april t/m Donderdag 24 april. 4 
Wederom een extra grote veiling. Veel topnummers Nederland en 

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

Interessant aanbod van betere collecties, partijen en dozen. 

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

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

Köln 

Londen 

INZENDING DAGELIJKS MOGELIJK 
'Laat el zijn' 

New York 

MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

Sniikgrevirweg 1315 7413 A\ DEVENThR Tel 0570631224 I<ax 057 

GROTE VERZAMELBEURS NUNSPEET 
MEDHÏLêH.Ï»ï:5SC ^ 
POSTZEGMEÜfr>^ j * i i VoMfelAARS 3 MEI 2008 
PHILATELIE STERK VERTEGENWOORDIGD 

250 METERVERZAMELOBJECTEN 
POSTZEGELS TELEFOONKAARTEN  MUNTEN  aE.THEE en KOFFIEPOTTEN 
ANSICHTKAARTEN  BRIEVEN  THEELEPELTJES  DiV. KLEINMATERIALEN 
Tevens presentatie 'Ruimtevaart Filatelie Club Nederland' en schaalmodellen (1:72) 
oorlogsvliegtuigen 2e W.O. 

SPORTCENTRUM '^DE B R A K E ' 
Oostemderwegl9 Nunspeet 10.00 tot 16.00 uur 

ENTREE IS GRATIS 
GRATIS PENDELBUSJEVAN / NAAR STATION NUNSPEET 

Postzegelvereniging NUNSPEET 0341 25 61 63 
243 
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GEFLIPTE ZEGEL 
FLINK IN TREK 

Achtentwintig jaar oud 
en voor elk jaartje dat de 
zegel telt duizend pond 
waard: er is een slechtere 
opbrengst denkbaar voor 
een in feite foutief pro
duct. We hebben het over 
de Engelse zegel van 12 
pence uit igSo, onderdeel 
van de sportserie van dat 
jaar. In zijn gewone doen 
is het een heel goedkoop 
zegeltje, maar de versie 
die onlangs bij Gros
venor onder de hamer 
kwam bracht exact £ 
28.203, oP Het gaat dan 
ook om een spectacu

laire variëteit. De bewuste 
zegels gingen destijds 
tweemaal door de pers: de 
eerste keer om de kleuren 
lichtblauw, groengeel, 
magenta en lichtbruin 

^.*> ̂ ̂̂ .* *̂ ^̂ #̂ ^̂ # 

aan te brengen, de tweede 
maal om de resterende 
twee drukgangen te reali
seren, te weten roodach
tig paars en goud. Na het 
aanbrengen van de eerste 
vier kleuren ging het 
vel waar de nu geveilde 
variëteit uit afkomstig is, 
nogmaals door de pers, 
maar helaas (of gelukkig, 
voor degene die de zegel 
in z'n bezit kreeg) sloeg 
een stukje van het vel om. 
Het resultaat is dat de 
zegel aan de achterzijde 
een in roodachtig paars 
gedrukt gezicht laat zien 
en dat het gouden kopje 
van de koningin zelfs 
geheel ontbreekt. 

OEPS... VERKEERDE 
HOOFDSTAD GEKOZEN 

Op 20 september jl. gaf 
de Vaticaanse PTT post
zegels uit die het halve 
eeuwfeest van het Verdrag 
van Rome herdenken. 
De zes landen die aan de 
basis van de Europese 
eenwording stonden (Bel
gië, Duitsland, Frankrijk, 
Italiè, Luxemburg en 
Nederland) kregen elk 
hun eigen zegel, met 
daarop een karakteristiek 
gebouw of bouwwerk 
dat in de hoofdstad van 
het desbetreffende land 
te vinden is. Jammer: het 
Vaticaan ging in de fout 

bij de Duitse zegel. Toen 
het Verdrag van Rome in 
1957 werd ondertekend 
was Bonn de hoofdstad 
van Duitsland. Daarom 
is het onterecht dat op de 
Vaticaanse zegel van 60 
cent de Brandenburger Tor 
afgebeeld staat; die is im
mers in Berlijn te vinden, 
de latere hoofdstad van 
Duitsland... 

GANSELIESELZEGEL 
NOOIT UITGEGEVEN 

Op 6 oktober jl. gebeurde 
er iets vreemds op de 
postzegelbeurs die op 

die dag in de Funkturm in 
Berlijn werd gehouden. 
Een bezoeker stapte naar 
de stand van Deutsche 
Post, haalde twee velletjes 
met Duitse postzegels 
tevoorschijn en vroeg: 
'Kunt u me zeggen wat 
dit voor zegels zijn? In 
de catalogus kan ik ze 
niet vinden.' Volgens het 
Duitse postzegelblad 
DBZ, dat hierover onlangs 
berichtte, viel de mond 
van de dienstdoende 
Postmedewerker open: 
voor hem lagen zegels die 
nooit door Deutsche Post 
waren uitgegeven. Het 

ging om zegels van 4.30 
euro uit de serie 'Beziens
waardigheden', gewijd 
aan het beeldje Ganseliesel 
in Göttingen. Ooit waren 
er inderdaad plannen 
om zo'n postzegel uit te 
geven, maar de portover
hoging die de aanleiding 
tot de uitgifte had moeten 
zijn, ging niet door.. 
Het gaat dus om zegels 
die wel gedrukt, maar 
nooit uitgegeven zijn 
(none'mis). Hoe konden de 
zegels in handen van een 
particulier komen? Dat 
wordt door Deutsche Post 
onderzocht. 

SURINAAMSE KAKETOE 
STAAT VOOR AAP 

Het is een geregeld 
terugkerend element in 
de filatelie (en in Filatelie 
ook, by the ujoy): fouten 
op postzegels. Een on
juist geplaatst streepje in 
een chemische formule, 
een spelfout in de naam 
van een lang geleden 
overleden politicus, een 
vlag waarvan de kleuren 
niet kloppen: het aanbod 
is overweldigend. Soms 

" kom je postzegelfouten 
° tegen waarvan je je af
_, vraagt hoe ze in hemels
^ naam konden ontstaan. 
% Het Duitse postzegelblad 

Michel Rundschau meldt 
er zo een: een postzegel 
van Suriname uit 2007 die 
overduidelijk een soort 
kaketoe laat zien. Maar 
uit het Inschrift blijkt dat 
het om een ander 
dier moet gaan: 
dat vermeldt de 
Latijnse naam 
Pan troglodytes, 
anders gezegd: 
een chimpansee. 
Het doet de re
dactie van Michel 
verzuchten: 'Dit 
is weer eens het 
bewijs datje niet 
alles wat gedrukt 
staat, moet 
geloven.' En de 

redactie plaatst boven het 
bericht de wat sma
lende kop Schimpanse im 
Faschingskostüm' ('Chim
pansee in carnavals
costuum?'). 

n..7\j\r~> ■^''j'j^rTKj^ 
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ZEER GROTE VOORRAAD NED. EN OVERZEE + INDONESIË 
EN DIEREN POSTFRIS HELE WERELD. 
GRAAG U W MANCOLUST 
INKOOP VAN POSTZEGELS MUNTEN EN 
OUDE ANSICHTKAARTEN. 

Postzegelen Muntenhandel " D e C l o b e * * 
Nieuwstraat 0 2 , 7 3 1 1 BS Apeldoorn, Tel 0555213708, Postbank 908176 
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JAPANSE KAART: BETER 
LAAT DAN NOOIT 

In de Tweede Wereld
oorlog zond de Japanse 
soldaat Nobuchika Yama
shita een kaart aan zijn 
vriend Shizuo Nagano 
in Nagasaki. Nobuchika 
overleed een week later. 
De kaart was toen al op 
weg naar Nagasaki, waar 
hij in handen viel van een 
Amerikaanse soldaat, die 
de kaart meenam naar 
Arizona. Na diens dood 
ontfermde zijn zoon zich 
over het poststuk; hij nam 

het mee toen hij naar Ha
waii verhuisde. Hij gaf de 
kaart vervolgens aan een 
Japanse studente die in 
het kader van een uitwis
selingsproject op Hawaii 
verbleef De studente 
ging op onderzoek uit en 
na veel speuren wist ze 
de geadresseerde van de 
kaart te vinden, vierenzes
tig jaar na het verzenden 
van het stuk. Nagano 
was blij met de kaart. 'Ik 
had nooit gedacht dat ik 
Shizuo nog eens op deze 
manier zou ontmoeten,' 
zei hij ontroerd. 

TOETSENBORD 
VOOR FILATELISTEN 

Datje zoiets alledaags 
als een toetsenbord kunt 
pimpen (versieren of 
opleuken) bewijst onze 
abonnee Arthur Philipsen 
uit Weesp. Hij meldt dat 
de kunstenaar Andy (we 
beschik
ken slechts 
over zijn 
voornaam) 
tien toetsen
borden heeft 
gemaakt die 
een filatelist 

het water in de mond 
zullen doen lopen: elk 
keyboard is gewijd aan 
een apart postzegelland; 
hieronder ziet u het toet
senbord dat 'Verenigde 
Staten' als thema heeft. 
Bent u net zo creatief als 

I Andy? Stuur ons gerust 
I uw foto's! 



FORMUIE KIOPT KiET 
CORRECTIE BlIJFT UIT 

Als je een fout maakt, 
kun je natuurlijk net 
doen alsof er niets aan de 
hand is. De United States 
Postal Services doen dat. 
Want ook al zit er een 
fout in een zegel die de 
Amerikanen op 6 maart jl. 

uitbrachten, gecorrigeerd 
wordt de emissie niet. 
Het betreft een zegel van 
41 cent die de biochemica 
Gerty Cori herdenkt. Cori 
en haar man zijn de ont
dekkers van de naar het 
duo vernoemde cori ester, 
een d̂ lucoseiJosfaat. 
Voor wie het naadje van 
de kous wil weten: rechts

onder in de afgebeelde 
formule is de aanduiding 
OPO2/3 zichtbaar, met 
een wit lijntje dat boven 
de tweede 'O' uitkomt. 
Fout, zeggen mensen 
die ervoor gestudeerd 
hebben: dat lijntje hoort 
boven de eerste 'O' uit 
te komen. Onze eigen 
filatelistische fouten
specialist, Desidenus, 
heeft zich over de kwestie 
gebogen en dat leverde 
onderstaande correctie 
op, die in de plaats komt 
van het gedeelte in het 
rode kadertje: 

I 
O 
I 

HO —P —OH 

HONGAARSE BESTELLERS 
VOORTAAN OP DE FIETS 

Wie denkt dat een zo ge
dateerd transportmiddel 
als de fiets bij de PTT's uit 
de gratie raakt, die vergist 
zich deerlijk. Want neem 
de Hongaarse posterijen: 
die hebben net een order 

geplaatst voor het leveren 
van bijna vijfduizend 
fietsen en ook nog eens 
dertig fietstrailers. 
De order werd gegund 
aan een lokale fabrikant, 
Cronopont Kfi in Györ. 
Het gaat om een forse 
opdracht, want in totaal is 
er ruim vier miljoen euro 

met de aanschaf van de 
tweewielers gemoeid. Dat 
is inderdaad veel geld, 
maar de fabrikant verricht 
voor dat bedrag ook het 
onderhoud aan de fietsen 
en de reparaties. Een 
bandje plakken is er voor 
de Hongaarse postbestel
lers dus gelukkig niet bij. 

OVERZICHT MUTATIES 
VERENIGINGSADRESSEN 

In de afgelopen weken 
zijn de volgende mutaties 
in het overzicht van bij 
Filatelie aangesloten ver
enigingen doorgevoerd: 

Venio: 
Philavenlo heeft een 
nieuw emailadres: 
info@phiIai;enlo.nl 

Zaandam: 
PV 'De Posthoorn' heeft 
een nieuwe secretaris: 
T. Jansonius, Boten
makerstraat 137,1506 

TD Zaandam, telefoon 
0756169518 of mobiel 
0622410102, emailadres 
t.jansonius@uersatel. nl 

Mutaties op het overzicht 
van verenigingsadres
sen kunt u zenden aan: 

Mevrouw E. Braakensiek 
WillemAlexanderlaan 41 
3273 AS Westmaas. 

Het eerstvolgende vol
ledige overzicht van bij 
Filatelie aangesloten 
filatelistenverenigingen 
vindt u in Filatelie van 
oktober 2008. 

NVPH SCHRAPT 
DESIGN AWARD 2 0 0 8 

Het was een leuk en 
origineel initiatief: de 
NVPHwedstrijd waarbij 
iedereen zijn of haar uit
vinding op het gebied van 
filatelistische hulpmid
delen kon voordragen, 
met als inzet een forse 
geldprijs. Die wedstrijd, 
de NVPH Desiflti Award 
2008, leverde inderdaad 
een aantal inzendingen 
op, zij het niet overdreven 
veel. Maar toen die inzen
dingen wat nader werden 

bekeken, bleek dat ze niet 
aan alle gestelde voor
waarden voldeden. Het 
was even slikken, maar 
de enige conclusie was 
dat de wedstrijd dan maar 
geschrapt moest worden. 
En dat is gebeurd. Tijdens 
Stamp Passion '08 wordt 
de NVPH Design Aiüard 
2008 dus niet uitgereikt. 
Jammer, want we hadden 
graag gezien hoe creatief 
filatelistisch Nederland 
is. Maar zoals een oud 
vaderlands spreekwoord 
zegt; waar niet is, verliest 
de baljuw zijn boet... 

28 JANUARI: GEWOON 
DOORGAAN 

Niets nieuws onder de 
zon: we schreven in 
Filatelie al eens eerder 
over een postzegel die ter 
gelegenheid van een eve
nement werd uitgegeven 
dat uiteindelijk niet door 
bleek te gaan (waarmee 
de zegel dus in feite 
helemaal niets herdacht) 
en nu kunnen we dat weer 
doen. Zoals u weet (of 
niet weet, want dat kan 
ook) ging de Dakarral
ley van dit jaar niet door 
omdat de route door te 
gevaarlijk gebied voerde. 
Jammer voor de Portu

gese posterijen, die nu net 
zo'n leuk blokje hadden 
gepland waarmee de 
ralley extra aandacht had 

kunnen krijgen. Nou ja, 
helemaal niet jammer, 
want de Portugezen gaven 
het blokje gewoon uit. 
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KRASSE ZEGEL VOOR 
JUBILEREND AUSTRIAN 

Toegegeven: er is in 
Nederland nog geen zegel 
verschenen die gebor
duurd is, van kristallen 
is voorzien of sterrenstof 
bevat  maar verder is er 
toch vaak sprake van een 
opvallende overeenkomst 
tussen het^immickbeleid 
van TNTPost en Austria 
Post, de Oostenrijkse 
posterijen. Neem bijvoor
beeld de zegel die op 28 
februari in Oostenrijk 
verscheent en die gewijd 

is aan het vijftigjarig 
bestaan van Austrian, de 
luchtvaartmaatschappij 
van de Alpenrepubliek. 
Onze abonnee Fritz 
Kaiser uit Lelystad 
maakte ons op deze zegel 
attent. Hij wijst er op dat 
er voor het eerst op een 
officiële Oostenrijkse 

zegel een krasvlakje te 
vinden is (op persoonlijke 
postzegels kwam het al 
eerder voor); het gaat om 
het zwarte hokje onder 
de waardeaanduiding op 
de zegel). Zoals u weet 
heeft TNTPost al vaker 
van zulke zegels het licht 
doen zien. Wat kun je met 
deze Oostenrijkse Rub
belmarke winnen? U kunt 
het bijna zelf bedenken: 
vliegtickets en schaal
modellen van Austnan
toestellen! U moet wel in 
Oostenrijk wonen om te 
mogen meekrassen... 

KOMT MR X BIJ UW 
CLUB OP BEZOEK? 

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

aan een verenigingsavond 
of verenigingsmiddag. 
Van zijn bevindingen 
brengt onze man  laten 
we hem Mister X noemen 
 verslag uit in Filatelie. 
Hij is kritisch, geeft: zijn 
mening onomwonden en 
deelt rapportcijfers uit. 
Verenigingsbestuurders 
die niet bang zijn om de 

I rapporteur van Filatelie 
op hun dak te krijgen, 
kunnen dat aan ons laten 
weten (Filatelie, Klip
per 2,1276 BP Huizen); 
ze ontvangen dan een 
deelnameformulier. 
Vanaf het moment dat het 
formulier in ons bezit is 
kunnen de deelnemende 
verenigingen een verras
singsbezoek van onze 
rapporteur verwachten. 
En dan maar wachten 
hoe het oordeel van 'onze 
man' uitvalt... 



22 APRri 2008: 
MOOI NEDERLAND 

Het ziet er naar uit dat 
er aan de serie 'Mooi 
Nederland' nu dan toch 

een eind komt. We kun
nen weliswaar niet in 
de toekomst kijken (het 
emissieprogramma van 
TNTPost voor het tweede 
halfjaar 2008 is nog niet 

bekend gemaakt) maar 
alle tekenen wijzen er op 
dat TNTPost het project 
afsluit. Negen dagen na 
de verschijning van het 
vijfde velletje van dit jaar 

(Zoetermeer, op 3 juni 
a.s.) komt er zowel een 
verzamelvelletje als een 
prestigeboekje 'Mooi 
Nederland' uit. 
Maar voor het zover is 

komen er eerst nog twee 
velletjes aan de balies. Ze 
verschijnen op 22 april 
a.s. en zijn gewijd aan 
de plaatsen Amersfoort 
en Heusden. De velletjes 
bevatten vijf idcentieke 
postzegels van 44 cent. 
Ze zijn uitsluitend in 
de genoemde plaatsen 
verkrijgbaar en bij de Col-
lectClub in Groningen. 

NIEUWE EMISSIES 
IN MEI EN JUNI 2008 

In mei verschijnen de 
volgende nieuwe Neder
landse postzegels: 

20 mei: 
Europapostze^els: 'De brief'; 
vel met tien identieke 
postzegels. Waarde van 
de zegels: 75 cent. 
20 mei: 
Jubilea: vel met tien zegels 
van 44 cent (vijf verschil
lende versies: '10 jaar 
euro'; '25 jaarAEX'; '125 
jaar ANWB'; '140 jaar 
Bruna' en '200 jaar Ko
ninklijke Academie voor 
Wetenschappen'. 

BOEKENPLANK 

MICHEL I MICHEL 
Verzamelaars van Oostenrijk, 
Zwitserland en/of Liech
tenstein zullen ze vast wel 
kennen: de gespecialiseerde 
catalogi die het Duitse uitge

ef versbedrijfSchwaneberger 
= Verlag met geregelde tus-
ê  senpozen laat verschijnen. 
_, De nieuwste edities van deze 
— - vooral in Duitstalige landen 
o- populaire - publicaties zijn 
'^ onlangs verschenen: Michel 
^ Schweiz/Liechtenstein-Spe-
^ zial en Österreich-Spezial 
2 2008. Opmerkelijk (en ook 
IZ aangenaam) is de toevoe-

ging, in beide catalogi, 
9AA ^^" ^^" substantieel aantal 
J i t V pagina's die gewijd zijn aan 

de postwaardestukken van 
de behandelde landen. Over 
het hoge redactionele gehalte 
van deze catalogi hebben we 
het in Filatelie al vaak gehad; 

Österreich-Spezial 2008 

ook nu weer gaat het om 
uiterst verzorgde en kleurige 
boekwerken die voor de ge
specialiseerde verzamelaars 
van genoemde gebieden veel 
te bieden hebben. Behalve 
naar feitelijke informatie 
zoeken de gebruikers vaak 
ook naar trends waar het de 
prijsontwikkeling betrefi:. 
Voor Zwitserland geldt dat 
vooral de luchtpost- en 
dienstzegels een positieve 
ontwikkeling doormaken 
en hetzelfde geldt voor de 
zegels van de Internationale 
Arbeids Organisatie (IAO) 
en de Volkenbond, in het 
bijzonder 'op stuk'. De 
situatie bij Oostenrijk en 
Liechtenstein is stabiel te 
noemen, al zijn ook hier wel 
enkele trends waarneem
baar: de belangstelling voor 

mooi afgestempelde zegels 
op brief (steeds moeilijker te 
vinden), het in trek zijn van 
moderne blokken en velletjes 
(na 1990) en de lagere prijzen 
van de Europapostzegels 
(ook bij Zwitserland). 
Schmeiz/LiecKtenstcin-Spezial en 
Ostcrreich-Spezial; rcsp. 574 en 
575pp.,fleill. (kleur),Jormaat 
15x20 cm. Uitaeäeuen door 
Schwaneberger Verlag (D.). 
Verkriĵ baor by de Vakhandel 
Filatelie. Prijs: 46 euro per deel. 

Modelspoorbanen, zo hoor 
je vaak, worden door vaders 
voor hun zoontjes gekocht; 
de laatsten mogen vervol
gens toekijken terwijl Pa met 
hun treintjes speelt. Als het 
klopt verklaart het misschien 
ook de grote populariteit van 
de verzamelthema's Spoor-

MICHEL 
Eisenbahnen - Ganze Welt 

^ 1 

wegen en Treinen. En dan is 
het ook geen wonder dat een 
grote catalogusuitgevers als 
het Duitse Schwaneberger 
een wereldcatalogus op het 
thema spoorwegen uitgeeft: 
de Michel Eisenbahnen-Gan
ze Welt. Deze gedeeltelijk in 
zwart/wit en gedeeltelijk in 
kleur uitgegeven catalogus 
(de Michel-catalogi zitten 
midden in de transitie 
van zwart/wit naar kleur) 
behandelt de zegels per land, 
op alfabet. Wie zijn collectie 
liever aan de hand van het af
gebeelde materieel naloopt, 
kan gelukkig ook terecht bij 
een uitgebreid overzicht van 
stoom-, diesel- en elektri
sche locomotieven, trams, 
tandradbanen, wagons, 
stations, tunnels en zelfs 
modelbaantjes. 
Handig: een cd-rom met 
MichelSoft's themaregister 
Spoorwegen wordt gratis 
bijgeleverd! 
Michel Eisenbahnen-Ganze Welt; 
786pp.,geill, (ged. in kleur), 
jormaat 15x20 cm. Uitgefleucn 
door Schwaneberger Verlag (D.). 
Verkrijgbaar bij de Vakhandel 
Filatelie. Prijs: gS euro. 

Toegegeven: het is even een 
investering. Maar voor 350 
euro (een aanbieding) kunt 
u over vijf stoeptegeldikke, 
kleurige catalogi beschik
ken die alle zegels tot en 

met (ongeveer) het jaar 2006 
- het zijn er bijna een half 
miljoen! - voor u op een rijtje 
zetten. We hebben het over 
Stanley Gibbons Stamps of 
the World 2008. Helemaal 
in kleur, met relatief grote 
afbeeldingen en nu ook de 
gegevens van alle souve
nirvelletjes. Dat de prijzen 
in oude, degelijke ponden 
worden vermeld moet u 
voor lief nemen. Een kloeke, 
eenvoudige en uitstekende 
vijfling! 
Stanley Gibbons Simplified Cata
logue Stamps o/the World 2008 
(5 din.); ruim 5.000 pp, geill. 
(iclcur),Jormaat 29x22.5 cm. 
Uitgegeuen door Stanleii Gibbons 
Ltd., Ringujood (GB). Verkrijg
baar bij de Vakhandel Filatelie. 
Prijs: 350 euro (aanbieding bij 
P.W. Memhardt, Den Haag; zie 
u)u)U).collectura.com). 
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Al vaker is hier geconsta
teerd dat op twee plaatsen 
in het land postzegels 
kunnen worden gemaakt 
terwijl je erop wacht: in 
het nieuwe postkantoor 
van Nijmegen en in Rot
terdam aan het Weena. 
De afbeeldingen op deze 
zegels komen dankzij het 
gebruik van Oki-printers 
veel beter over dan het 
geval is bij de via Cendris 
te bestellen zegels: ze 
hebben een oplossend 
vermogen van 200 dpi, 
in plaats van 150 dpi. Na 
mijn laatste bezoek ont
ving ik van de vestigings
manager van de TNT-
Postwinkel in Rotterdam, 
mevrouw Y. van Deursen, 
de volgende belangrijke 
informatie: 

'In Rotterdam is er sinds 
een jaar een winkel van 
TNT gevestigd aan het 
Weena 296-298. U kunt 
hier terecht voor al uw 
postzaken, zoals het 
verzenden en ophalen van 
poststukken, maar we 
beschikken ook over een 
uitgebreid assortiment 
verpakkingsmateriaal en 
hebben een ruime keus in 

diverse postzegels. 
Ook kunt u hier terecht 
om een eigen persoon
lijke postzegel te maken. 
Op deze postzegel kunt 
u uw eigen persoonlijke 
aftjeelding laten afdruk
ken voor bijvoorbeeld 
trouwerij, geboorte, 
verhuizing of feest. Ook 
een bedrijfslogo behoort 
tot de mogelijkheden. 
De winkel van TNT heeft 
speciaal voor de JVlara-
thon een speciale zegel 
ontwikkeld met 10 post
zegels van 0.44 cent. De 
kosten van dit velletje 
zijn 6.00 euro. 
Dit velletje is alleen in 
onze winkel in Rotterdam 
verkrijgbaar en is een 
leuke herinnering aan de 
marathon. 
Ook wordt er een kaart 
met bijpassende zegel 
gemaakt die voor 2.00 
euro over de hele wereld 
voor u verstuurd kan 
worden. Leuk voor de 
thuisblijvers! 
Voor deze gelegenheid 
beschikken wij ook over 
een speciale marathon
stempel en daar kunt u de 
zegels en kaart ook mee 
aflaten stempelen. 

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

De speciale uitgifte van 
deze postzegels en kaart 
worden gepresenteerd 
op de Expo in het World 
Trade Center op de 
dagen voorafgaande en 
natuurlijk op de dag van 
de marathon zelf, 11,12 
en 13 april. 

In onze winkel kunt u de 
hele maand april voor 
deze zegels en kaart 
terecht. Wij hopen u bin
nenkort op de Expo of in 
onze winkel te kunnen 
begroeten.' 

Het is niet de eerste keer 

UI 2®® I pos' 

iNederlandïHederlandiNederlandiNederlandJMederland: 

dat bij een grote sport
manifestatie een speciale 
zegel wordt gemaakt. 
Vorig jaar liet ook de 
organisatie van de Nij
meegse Vierdaagse bij de 
TNT-winkel op de aldaar 
beschikbare Oki-printer 
een duizendtal blokken 
vervaardigen. Omdat de 
Oki-printers slechts met 
tien blokken tegelijk kun
nen worden aangestuurd, 
kostte het nog wel wat tijd 
om tussen de bedrijven 
door de blokken te laten 
beprinten. 
Ook in Rotterdam zal dit 
tussen de bedrijven door 
gebeuren. Al op 23 febru
ari jl. mocht ik de zegels 
zien (zie de aft)eelding 
hiernaast). 
De voorraad 'oude' blok
ken is nog groot en die 
moet dus eerst weg (de 
verkoop is inmiddels 
begonnen), maar de TNT-
winkel zal ten behoeve 
van de marathonzegels 
ook al van het nieuwe 
model gebruik maken, 
waarmee dus twee ver
schillende soorten zegels 
zullen ontstaan. 
De prijs per blok is de nu 
gangbare 6 euro (sinds 
kort verlaagd van 6.45 
euro) en is in feite een 
spotkoopje! 

OPERATIE 5KG OOK BIJ 
DE GARANTIEPOST 

De Track&Trace-barcode-
nummers van de vorige 
maand gemelde losse 
Garantiepost-postzegels 

wijken nogal af van die 
in de mapjes. Bij de losse 
nummers werden vrij lage 
nummers aangetroffen, 
in de orde van grootte van 
2000, c.q. 4800. 
Maar inmiddels is een 

nog veel lager nummer 
gevonden, zó laag dat 
waarbij de kans dat ie
mand nog lagere vindt zo 
goed als nihil is. Onder 
het bewuste barcodenum-
mer - 0000006 - liggen 

immers slechts nog de 
zegels uit het pakje van 5 
met de allerlaagst denk
bare: 0000001 tot en met 
0000005. Zoek nu het 
nog kan! 
De mapjes met daarin vijf 

Garantiepost-postzegels 
hebben bijvoorbeeld als 
nummer 3SGPPZ0173266. 
Het hoogste nummer 
dat bij de losse zegels is 
aangetroffen is tot nog 
toe 3SGPPZ0010995. 

VOORGEFRANKEERDE PAKKETDOZEN 10KG AVP: 
DEEL OPBRENGST NAAR WORLD FOOD PROGRAMME 

In de TNTPost-winkels in 
Nijmegen en Rotterdam 
worden kartonnen dozen 
verkocht - 'postpak' - die 
voor honderd procent 
milieuvriendelijk heten te 
zijn. Onder het motto Send 
& Do Good worden deze 
dozen voor 8.95 euro ver
kocht. Van elk verkochte 
doos gaat 90 cent naar het 
World Food Programme. Van 
dit bedrag betaalt de klant 
de helft, TNTPost sup
pleert de andere helft. 
De voorgefrankeerde 
pakketdozen zijn alleen 
binnen Nederland te ge
bruiken. Al eerder werden 
voorgefrankeerde pak
ketdozen door TPGPost 
geleverd in samenwerking 
met de veilingsite eBay. 

mailto:dziew0n@xs4all.nl
http://www.xs4all.nl/~dziewon/%c3%9fla/druktech.htm


PRIORITY 75C EN 
NON-PRIORITY 70C 

Bij de eerder in deze ru
briek gesignaleerde vari
ant 'gelijkmatige dubbele 
streep in nul van 2008' 
(blokje met vijf'groene' 
priorityzegels van 75 
cent) is in de rechterbo

venhoek van het blokje 
een vage indruk gevonden 
van het Rotometncs-slit-
plaatje. Pogingen dit te 
scannen zijn niet gelukt. 
Met een 'zwarte lijn' is 
geprobeerd aan te geven 
waar u een en ander dient 
te zoeken (zie de afbeel
ding hieronder). 

W-t 

Tariewn brievenbuspott* 
Binnflniand 
Europa-Prtonty 
Buiten Europa-Priority 

* cariefswijzigmgen voorbeiwuden 

Meer informaae over postcodes, producten of TNT Post 
btj u m de buurt' Kijk op wwwmtpostnl 
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Naar aanleiding van het 
melden van de hierbo
ven bedoelde variant 
'streep door nul'kreeg ik 
een reactie van de heer 
Langelo uit Assen, die bij 
een blokje van vijfmaal 
70 cent een naar boven 
uitlopende streep zag bij 
het woord 'meer' (zie de 
afbeelding hieronder). 
Het is niet onmogelijk dat 
het hier om een plaat
foutje gaat, hoewel het 

meer voor de hand ligt 
te veronderstellen dat dit 
een rakelstreep is. Een 
lichte beschadiging of 
verontreiniging van het 
rakelmes waarmee de 
cilinder van overtollige 
inkt wordt vrijgehouden 
kan er voor zorgen dat 
op willekeurige plekken 
op de cilinder inkt blijft 
zitten. 

Omdat vorig jaar met de 

je over pos 
t? Kijk op > 

" o 
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NEDERLAND NEDERLAND 
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verschijning van de zegels 
van 67 en 88 cent alle 
kenmerken van de W5-
cilinder voor het portret 
zijn geïnventariseerd en 
naar het zich laat aanzien 
alle kenmerken nu ook 
weer terug te vinden 
zijn bij de zegel van 70 

cent, moet elk blokje 
van deze zegel precies te 
'platen' zijn. Ik heb van 
de zes kolommen - de 
cilinder bevat drie rijen 
van zes blokken breed 
- de kolommen 2 tot en 
met 6 al aangetroffen. Bij 
deze vijftien verschillende 

blokken is niets van de 
'streep' terug te vinden. 
Kolom I is echter nog niet 
gevonden, dus wie weet... 
In kolom 2 - de kolom 
met rillijn-kenmerk 24b 
- is op zegel 5 in de lin-
keronderhoek een mooie 
oranje stip gevonden. 

MUZIEK VERBROEDERT 
WIM R. EN AU B. 

Hij is een bekende ver
schijning bij de perspre
sentaties die TNTPost 
geregeld organiseert: de 
in Breda wonende filate
list Wim Rojfelsen (links op 
de foto). Wim beleefde 
zijn jinest hour toen hij op 
woensdag 20 februari jl. 
de officiële lancering van 
het prestigeboekje 'Her
man van Veen' bijwoonde, 
in het Museum voor Com
municatie in Den Haag. 
Daar vervulde Nederlands 
bekendste rapper, stand-up 
comedian en platenlabel
eigenaar. All B., de rol van 
ceremoniemeester. Zoals 
uit de foto hiernaast blijkt 
ontstond er een intens 
rapport tussen de twee. 
Hoe kan het anders: Wim 
brengt een deel van zijn 
schaarse vrije tijd door 
met het luisteren naar 
vrolijke muziek, zoals de 
werken van André Rieu en 
Wibi Soerjadi. Red. 
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SAMENSTELLING: JAN BORLUUT 

ANTVERPIA2010 
Buropaas Kaniiloanachap FilaEalla 
Cbai^lODitat auropCao da PhilatAlia 
KuroptlBche Halicar schaf t PbilaCalla 

Xe t la t Ikatmrpan 
Aovaca vi l la acciva 
JUitwaipaa. ahtlva SCadt 

'1.4 xi^sroÊM 
mmi 

BELGISCHE EMISSIES 
IN APRIL 2 0 0 8 

Deze maand verschijnen 
in België drie nieuwe 
emissies, alle op 14 april: 

- Antverpia 2010 
- De tram 
- Robbedoes / Spirou 

Antverpia 2010 
Op 14 april a.s. verschijnt 
een blok met vijf naast 
elkaar geplaatste zegels 
met de waardeaanduidmg 
'i'(momenteel 54 cent), 
gewijd aan de komende 
postzegeltentoonstelling 
Antverpia 2010. 
Deze tentoonstelling 
wordt - zoals in België 
gebruikelijk is, de laatste 

" jaren - met sportter-
° men aangeduid. Na de 
_. 'Wereldkampioenschap-
Z. pen' in Brussel in 2006, 
i krijgen we in 2010 het 
Ï; 'Europees Kampioen-
S schap Filatelie'. Het blok 
< kost niet vijfmaal 0.54, 
= maar 5 euro; de aldus erin 

. . . verwerkte toeslag komt 
2 5 0 '^" ^^^^ ^^"^ ^^ organisa

tie van dit filatelistische 
evenement. Het ontwerp 
is van Rob Buytaert. 
De zegels zijn gedrukt 
op de eerste Goebel-pers 

(rasterdiepdruk aan de 
rol) van de Zegelwerk
plaats in Mechelen. Het 
zegelformaat is 27.62 
bij 40.22 mm, met een 
perforatiemaat van 11V2 
(16 tanden horizontaal, 
23 tanden verticaal), 
waarbij de korte zijde de 
cilinderomtrek vertegen
woordigt. De perforatie 
loopt in alle randen met 
één gat door. 
Op de cilinder zijn vier 
blokken geplaatst, twee 
aan twee in tête-bcche 
stand. 
Op de onderrand van het 
blok is de productbarcode 
geplaatst. 

De tram 
Ook op 14 april verschij
nen drie blokken met tien 
zegels (tweemaal vijf) 
met de waardeaanduidin-
gen ' i ' , 0.70 en 0.75 euro, 
met afbeeldingen van 
trams in diverse plaatsen. 
De zegels zijn ontwor
pen door Myriam Voz en 
Thierry Martin, die samen 
het ontwerperscollectief 
MVTM vormen. 
De zegel met de waarde
aanduiding ' i ' geeft een 
tram aan de kust weer, die 
van 0.70 euro een tram in 
Charleroi en die van 0.75 

euro een tram in Brussel. 
De zegels zijn gedrukt 
op de eerste Goebel-pers 
(rasterdiepdruk aan de 
rol) van de Zegelwerk
plaats in Mechelen. Het 
zegelformaat is 40.22 
bij 27.62 mm, met een 
perforatiemaat van ii '/i 
(23 tanden horizontaal, 
16 tanden verticaal), 
waarbij de korte zijde de 
cilinderomtrek vertegen
woordigt. De perforatie 
loopt in boven- en onder

rand geheel door en in de 
zijranden met één tand. 
Op de onderrand van het 
blok is de productbarcode 
aangebracht. 
Op de cilinder zijn waar
schijnlijk vier blokken 
geplaatst, twee aan twee 
in téte-bêche stand. 

Robbedoes / Spirou 
Een blok met vijf naast 
elkaar geplaatste zegels 
met de waardeaandui
ding ' i ' komt op 14 april 

a.s. voor het eerst aan 
de loketten; het blok is 
gewijd aan de stripfiguur 
'Robbedoes' van André 
Franquin. Meer correct: 
de bewuste stripfiguur 
werd in 1937 geïntro
duceerd door de Franse 
striptekenaar Robert 
Velter, die het werk aan 
de strip moest overdragen 
aan Jijé (Joseph Gillain) 
omdat hij in dienst moest. 
Na de oorlog nam André 
Franquin het tekenen van 
Robbedoes over; hij zou 
dat 22 jaar lang onafge
broken doen. In 1968 nam 
Jean-Claude Fournier het 
over. 
Op de vijf postzegels 
is een copyright-teken 
vermeld bij de uitgever 
(Dupuis) en bij de namen 
van de tekenaar(s): Fran
quin & Cie. 
De zegels zijn gedrukt 
op de eerste Goebel-pers 
(rasterdiepdruk aan de 
rol) van de Zegelwerk
plaats in Mechelen. 
Het zegelformaat is 
27.62x40.22 mm, meteen 
perforatiemaat van ii '/i 
(16 tanden horizontaal, 
23 tanden verticaal), 
waarbij de korte zijde de 
cilinderomtrek vertegen
woordigt. De perforatie 
loopt in de zijranden en 
de onderrand geheel door 
en in de bovenrand niet. 
Op de cilinder zijn vier 
blokken geplaatst, twee 
aan twee in téte-bêche 
stand. 
Op de rechterrand van het 
blok is de productbarcode 
aangebracht. 

EMISSIE 'PROMOTIE VAN DE FILATELIE' 
HET MAC-BLOKJE OPNIEUW BEKEKEN 

Het MAC-blok (januari jl.) 
blijkt niet te zijn vervaar
digd in rasterdiepdruk, 
maar in oflTset. En aange
zien de Zegelwerkplaats 
in Mechelen niet over 
zo'n drukpers beschikt, 
werden deze blokjes dus 
in Brussel, bij de Post-
drukkerij, vervaardigd 
om vervolgens te worden 
afgewerkt (lees: geper
foreerd) in Mechelen. Er 
is niet op de gebruike
lijke wijze gedrukt (met 
gebruikmaking van een 
offset-kruisraster), maar 
met een zogenoemd 
'stochastisch' raster. 

LANGLOPENDE 
ZEGELS 

In de afgelopen weken 
verscheen ook weer een 
aantal langlopende zegels: 

2ijanuan; 
Serie 'vogels' (A. Buzin): 
o.io euro (heggemus), 
0.15 euro (notenkraker) 
en 4.40 euro (slechtvalk); 

iijebruari: 
Hangblolqe 'Speelgoed'; 
tien zegels in tariefldasse 
'i ' met afbeeldingen van 
traditioneel speelgoed 
(sportwagen, poppenwa
gen, pop, vliegtuig, hou
ten paard, tram, diabolo, 
knuffelbeer, tol en step). 
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riiQ Gratis af te halen 
op Stamp Passion '08 

■m^ml^ stand nr. 5 
I f j "Basisboek Filatelie" 

door mr. A. van der Flier 

:del Collecties bestaat 25 jaar. 
Daarom voor Iedereen een cadeau! 
Kom langs op onze stand nr. 5 en 

neem gratis dit praclitige boek mee. 
Bent u niet In de gelegenheid Stamp Passion '08 te 

bezoeken, stuur dan onderstaande bon (of kopie) naar: 
Edel Collecties, Postbus 111, 3750 GC Bunschoten. 

Voor een bijdrage van € 3,95 in de porto en verpakkings

kosten sturen wij u dit prachtige boek thuis, 
(zo lang de voorraad strekt) 
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Ja, stuur mij het Basisboek Filatelie (227 pagina's) tegen € 3,95 porto en verpakkingskosten. Voor de 
betaling van de portokosten ontvangt u een acceptgirokaart bij uw pakket. Bon aub volledig invullen. 

Voorletter: Naam 

Adres 

m/v 

Plaats: 

Telefoonnummer 

http://www.edelcollecties.nl
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STAMP PASSION '08 IN DEN BOSCH: 
DRIE DAGEN DIE U NIET MAG MISSEN! 

NVPH-jubileum op overtuigende wijze gevierd 
DOOR TINEKE G E E R T Z E N , N V P H 

Het jaar 2008 staat voor de 
NVPH in het teken van haar 80-
jarig bestaan. In hetzelfde jaar als 
dat waarin de Olympische Spe
len naar Amsterdam kwamen, 
besloot een groepje postzegel
handelaren tot de oprichting van 
de Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegel Handelaren, afgekort 
NVPH. Met dat besluit werd 
het startschot gegeven voor een 
organisatie die nu, tachtig jaar la
ter, op een enerverende geschie
denis kan terugkijken. Elders in 
dit nummer van Filatelie leest u 
daar meer over, in een bijdrage 
van Cees Janssen. 
Ondanks haar hoge leeftijd 
bruist de NVPH nog steeds van 
de energie en dat komt goed uit, 
want met een filatelistisch festijn 
op n , 12 en 13 april in de Bra-
banthallen in Den Bosch in het 
verschiet, hadden en hebben de 
handelaren elk sprankje energie 
hard nodig. 
Het draait in Den Bosch op de 
drie genoemde dagen vooral om 
de passie voor postzegels: dat 
blijkt niet alleen uit de naam van 
het evenement, maar ook uit het 
thema van het prestigeboekje dat 
vorige maand ter gelegenheid 
van Stamp Passion '08 verscheen: 
Passie voor Postzegels. 

Overtuigd van de toekomst 
Stamp Passion '08 zal worden 
gehouden in de Heusden en Al-
tenahal van de Brabanthallen. Dit 
betekent dat de NVPH ongeveer 
6.200 vierkante meter exposi
tieruimte tot haar beschikking 
heeft. Anders gezegd: het wordt 
daar in Den Bosch gewoon een 
filatelistisch dorp! Het organisa-

Passle voor postzegels 
Dt Bratianihalltn D>n Bosch 
van n t/m » april 

100 laar posInqdvartnlgtnQan 

Er is maanden naar uitgekeken en nu is het zover: op 11, 

12 en 13 april wordt in Den Bosch een groots evenement 

gehouden: Stamp Passion '08. Drie dagen lang viert de 

NVPH haar 80-|arig bestaan, een gebeurtenis waarover 

- dat lijkt wel zeker - nog lang zal worden nagepraat. 

80 jaar NVPH 

iNederlandiNederlandiNederlandSNederlandiMederland: 

!Nederlaad:Nederland:Nederland;NederlaadiNedeiland: 

.nmm op xflrtoon van dit \eUet}0 hMit u gratie toegang tot Stamp 
Passion on bospaart u € 10' Stamp Pamon 2008 - oen uniok 
postzogoievonement - wordt gohouden van 11 C 'm 13 april 
in de Brnbunthallen te s-Hertogenhosch anMmimmac faoiBi a 

Neem dit velletje mee naar Den Bosch, dan heeft u gratis toegang tot Stamp Passion l 

UIT DE WEREID VAN 
BOUDEWIJN BUCH 

De schrijver, verzamelaar, 
wereldreiziger en televisiema
ker Boudewijn Buch kocht 
overal ter wereld zegels van 
die onderwerpen die hem inte
resseerden. Zelfs de leader van 
zijn televisieprogramma begon 
met een reeks zegels. Uit zijn 
na zijn dood geveilde collectie 
worden in Den Bosch zegels 
getoond met afbeeldingen 
van zaken die zijn bijzondere 
belangstelling hadden. In een 
vitrine is een aantal boeken te 
zien uit het oeuvre van Buch. 
Ook is daar het overgebleven 
geld te zien dat hij van zijn 
reizen mee terugbracht en be
waarde voor een volgende reis 

naar de desbetreffende landen. 
Helaas is dat er nooit meer van 
gekomen. Op Stamp Passion '08 
is een groot aantal objecten 
tentoongesteld van deze op
merkelijke persoonlijkheid. 

tieteam van deze zesde NVPH-
Show, dat uit vele tientallen 
personen bestaat, heeft zich in 
de afgelopen maanden onver
moeibaar ingezet om Stamp 
Passion '08 voor u. als bezoeker, 
tot een onvergetelijk filatelistisch 
evenement te maken. De orga
nisatoren bewijzen hiermee dat 
de NVPH in tachtig jaar tijd geen 
broze oude dame is geworden. 
Integendeel: ondanks haar hoge 
leeftijd heeft de tachtigjarige alle 
veranderingen die zich in de Ne
derlandse postzegelwereld heb
ben voorgedaan goed doorstaan. 
Het sterkt de vereniging in haar 
overtuiging dat er reden is voor 
veel vertrouwen in de filatelisti-
sche toekomst van Nederland. 
Ook is de NVPH ervan overtuigd 
dat verzamelaars in de toe
komst, net zoals voorheen, goed 
geïnformeerd willen worden en 
er daarnaast op willen kunnen 
rekenen dat ze in vol vertrouwen 
hun zegels en ander filatelistisch 
materiaal kunnen aanschaffen 
bij vertrouwde partners: de bij de 
NVPH aangesloten handelaren. 
Iedereen die meer wil weten 
over deze vertrouwensrelatie 
en over de dienstverlening die 
de NVPH te bieden heeft, kan 
terecht bij de informatiestand die 
de jubilerende vereniging tijdens 
Stamp Passion '08 bemant en 
bevrouwt. In diezelfde stand is 
ook de plattegrond van de show 
verkrijgbaar, zodat u iedereen en 
alles goed kunt vinden in de hal. 
Uiteraard vindt u die plattegrond 
ook in deze editie van Filatelie. 

Een helemaal anders 
Het wordt tijd dat we u iets over 
de opzet van Stamp Passion 
'08 vertellen. Wat u ook moge 
verwachten in Den Bosch aan 
te trefl^en, het gaat in ieder geval 
niet om een grote tentoonstel
ling met honderden kaders. 
De NVPH wilde het ditmaal 
eens helemaal anders doen: 
aan de leden/handelaren die 
op Stamp Passion '08 met een 

Ér )4 ̂  IK iriA Éi # i { ^ 
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Die kermis staat er op n, 12 en i^ apnl niet, maar verder is een bezoek aan de Brabanthallen in alle opzichten de moeite waard. 

die hij op zijn vele reizen wist 
te verzamelen als een echte 
collectioneur: met handen die 
respectvol in handschoentjes 
gestoken waren. 
Dit en nog veel meer - zoals 
een schitterende manierom een 
verzameling van bloemenzegels 
in een zelfgemaakt album op te 
bergen of stropdassen die alle 
iets met postzegels te maken 
hebben - wordt u allemaal, 
ondergebracht in mooie vitrines 
en verspreid door de gehele 
tentoonstellingshal, op aantrek
kelijke wijze gepresenteerd. 

Nieuw concept 
Over presentatie gesproken: 
de stijl, de inrichting en de erbij 
behorende reclame-uitingen van 
een evenement bepalen uiter
aard het 'gezicht' van een beurs 
zoals Stamp Passion '08. De 
NVPH heeft - ambitieus als ze 
is - bij haar zesde show gekozen 
voor een geheel nieuw concept. 
Om voor een verfrissend uiterlijk 

eigen verkoopstand aanwezig 
zijn is gevraagd om iets uit hun 
eigen collecties tentoon te willen 
stellen, waarbij de te exposeren 
objecten ook indirect iets met 
het verzamelen van postzegels 
of de postgeschiedenis te maken 
moesten hebben. 
Wat moet u zich daarbij voor
stellen? Een voorbeeld: u kunt 
in Den Bosch kennismaken 
met een schitterende collectie 
miniatuurpostauto's uit diverse 
landen. De NVPH had u ze 
graag op ware grootte laten zien, 
maar dat was helaas niet moge
lijk. Maar dat maakt niet uit: ook 
op dit formaat is het een waar 
genoegen om de collectie onder 

JUBILEUMBOEK 
80 JAAR NVPH 

In een oplage van 15.000 
exemplaren heeft de NVPH 
een prachtig Jubileumboek 
samengesteld. In het boek 
wordt niet alleen de rijke ge
schiedenis van de tachtigjarige 
Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelhandelaren 
beschreven; er zijn ook enkele 
redactionele artikelen opgeno
men die over de postzegels van 
Nederland en de voormalige 
koloniën gaan. Zo krijgen de 
telegramzegels van Nederland 

aandacht, komt de ongetande 
uitgifte in het type-Bontkraag 
van 1923 aan bod, wordt het 
zoeklicht gericht op de onge-
tand gebleven zegels van 1940, 
passeren de kleurproeven die 
drukkerij KolfF& Co in Batavia 
vervaardigde de revue en is er een 
bijdrage over de opdrukken JAVA 
en BUITEN BEZIT in het boek 
te vinden. Verder is informatie 
opgenomen over het tentoonstel-
lingsdeel van Stamp Passion '08, 
verzamelingen in kaders, aan de 
wand en ook in vitrines. Verza
melingen die zijn opgebouwd 
door zowel jeugdige verzame

laars als filatelisten die vaker 
tentoonstellen en deze keer 
ook van leden van de NVPH. 
Er valt een prachtige collectie 
prentbriefkaarten van 's-Her-
togenbosch te bewonderen, in 
lijsten die aan de wanden be
vestigd zijn. Tien vitrines zijn 
gevuld met allerlei voorwerpen 
die betrekking hebben op de 
post en de postzegel. De NVPH 
is trots op haar Jubileumboek, 
dat gratis aan de bezoekers van 
Stamp Passion '08 zal worden 
uitgereikt, bij binnenkomst in 
de Brabanthallen in 's-Herto-
genbosch. 

t 
hebben opgebouwd. Daarnaast 
zijn er nog tal van andere on
derwerpen te zien, die allemaal 
rechtstreeks of indirect te maken 
hebben met het verzamelen van 
postzegels. En als klap op de 

vuurpijl treft u een selectie aan 
uit de unieke verzameling van 
de helaas te vroeg overleden 
televisiemaker Boudewijn Buch. 
In zijn programma's toonde 
hij de diverse kostbaarheden 

van de postzegel beurs te zorgen 
en een nieuw imago te creëren 
heeft de vereniging samenwer
king gezocht met Smtlucas in 
Boxtel, een zelfstandig mbo-
vakcollege voor beroepen in 

STAMP PASSION 
EN DE NBFV 

08 

ogen te krijgen. Verder zal er ook 
een heel bijzondere verzameling 
inktpotten te zien zijn; ook niet 
iets dat je dagelijks onder ogen 
krijgt. De verzameling begon ooit 
met één leuk, antiek inktpotje 
en daarna... ach, u weet noe 
dat gaat: jaren later blijk je een 
heel behoorlijke verzameling te 

Natuurlijk ontbreekt ook die 
andere jubilaris, de loo-jarige 
Nederlandse Bond uan Filatelisten-
Verenigingen, niet op het filate-
listische feest dat de 8o-jarige 
NVPH in Den Bosch aanricht. 
In stand 63 zal de Bond verza
melaars, of die nu aangesloten 
zijn bij een vereniging of niet, 
graag advies geven over zaken 
die de filatelie betreffen. Het 
kan dan gaan over de Bonds

bibliotheek, het verzekeren van 
uw verzameling, het keuren 
van zegels en de voordelen die 
het biedt om bij een vereniging 
aangesloten te zijn. 
Voor nieuwe leden heeft de Bond 
een filatelistische verrassing 
achter de hand. Lid worden is 
niet moeilijk: er is altijd wel een 
vereniging bij u in de buurt waar 
u terecht kunt. Ook verstrekt de 
Bond informatie over de circa 35 
gespecialiseerde verenigingen en 
studiegroepen die in Nederland 
actief zijn. De leden van deze 

groepen verzamelen niet alleen 
per land, maar ook per deelge
bied of thema. 
De Bond is behalve in Den 
Bosch het gehele jaar nog 
extra actiefin verband met het 
jubileum '100 jaar NBFV'; er 
staat nog een aantal geweldige 
evenementen op stapel. Meer 
informatie vindt u in dit blad, 
op de Bondspagina's en in de 
rubriek Filatelistische evene
menten. De Bond verwelkomt 
u graag op Stamp Passion '08 in 
Den Bosch! 

Passi» voor postzegels 9 
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SPANNEND JUNIOR PLAZA 
TIJDENS STAMPPASSION 

Voor jeugdige verzamelaars is 
een grote, centrale plaats op 
Stamp Passion '08 ingeruimd, 
met heel veel aantrekkelijke ac
tiviteiten. Junior Plaza, bekend 
van de Dag van de Jeugdfilate-
lie en Postex, is prominent 
aanwezig, met een informatie
stand, de postzegelhoek van 
JFN, de StampKids Club en een 
grotendeels nieuw spellencir-
cuit van de jeugdafdeling van 
de Globe. 
JFN is maar wat blij dat het de 
kans krijgt om jongeren op 
allerlei manieren te laten zien 

welke uitdagende mogelijk
heden er zijn bij het verzame
len van postzegels. 
Dankzij de intensieve samen
werking van veel vrijwilligers, 
medewerkers van De Globe en 
diverse jeugdleiders en begelei
ders uit de wijde omgeving van 
Den Bosch, kon er een heel 
leuk en actief programma voor 
de kinderen worden gereali
seerd. 

Op zondag 13 april is er 
de prijsuitreiking van de 
postzegelontwerpwedstrijd 
voor kinderen. De prijzen 
mogen echt fantastisch 
worden genoemd. 

ê^ 

SCANDINAVIERS SLAAN 
DE HANDEN INEEN 

Eendracht maakt macht, aldus 
de PTT's van de acht Noordse 
landen (Aland, Denemarken, 
Faeröer, Finland, Groen
land, Noorwegen, IJsland en 
Zweden): ze nemen aan Stamp 
Passion deel met een gezamen
lijke stand. Alle acht hebben 
ze bijzondere aanbiedingen; 
vooral het op 27 maart ver
schenen gezamenlijke velletje 
'Noordse mythologie' (de 
derde en laatste aflevering uit 
een reeks) zal de aandacht 
trekken. De Finse filatelis-
tische dienst, Itelia Mail Com
munication, deelt mee dat er op 
Stamp Passion een bijzondere 

tentoonstellingskaart te koop 
is. Die kaart (en het in januari 
verschenen Finse velletje met 
'bewegende zegels') worden 
belangrijke publiektrekkers. 
Wat de tentoonstellingkaart 
betreft: die is natuurlijk niet 
compleet zonder het bijpas
sende Stamp-Passionstempel, 
dat we hieronder afbeelden. 

's-Hertogenbosch 
11.-13.4.2008 
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de branches communicatie en 
reclamevormgeving, ruimte
lijke en interieurvormgeving en 
restauratie en decoratie. Een 
enthousiast team van jonge 
studenten heeft met oorspron
kelijke ideeën een geheel nieuwe 
sty/;V)g voor een postzegelbeurs 
ontwikkeld. De bewuste studen-
tenprojectgroep van SintLucas@ 
work (het projectbureau) heeft 
zich voor Stamp Passion '08 
gebogen over een ontwerp voor 
de juiste look and feel van deze 
NVPH-tentoonstelling. Grafisch 
en ruimtelijk vormgevers, die 
opgeleid worden voor beroepen 
op diverse aanverwante ter
reinen (reclame, communicatie, 
stand- en decorbouw) leverden 
hun ontwerpen en werkteke-
ningen rechtstreeks aan bij de 
toeleveranciers van de NVPH. 
Ook straks, bij de opbouw van 
Stamp Passion '08, zullen ze de 
vereniging ondersteunen bij het 
inrichten van de tentoonstel
lingshal. 

Algemeen projectleider van 
Stamp Passion '08, Henk van 
Lokven, hierover: 'Onze vereni
ging is veel dank verschuldigd 

2S4 
Passl» voor postzegels 
De Bribgnlhalln D>n Bosch 
n n II l/m 13 april 
100 Jaar postzagalvtrtntglnqan 

wn.nMv.id I 

aan Bennie Vialle, oud-student 
van SintLucas en tegenwoor
dig als directeur van Bureau 
Reclame in Weert werkzaam 
als zelfstandig ondernemer. 

Hij fungeerde als intermediair 
tussen SintLucas en de NVPH 
en hij zorgde ervoor dat alles in 
een strak tijdschema paste. Voor 
de NVPH was deze samenwer

kingsvorm van groot belang: een 
evenement als Stamp Passion 
'08 zou, als we uitsluitend met 
professionele bureaus had
den moeten werken, financieel 

Als u met de auto naar Stamp Passion '08 Ifomt, is dit l<aartje met aanrijroutes wellicht handig voor u. 

ér ^4 JB IK Éri4 81 tp^*-

, iL ^ 1 1, Passie voor postzegels 
d l a M n d ' Btzo»* de postzeqelshow 

Stamp Passion 06 In 
De Brabanthallen Den Bosch 

van II t/m 13 ap-" 
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SintLucas® Work - in ét markinte pand actief- ontwikkelde een opmerkelijke styling. 

gezien vrijwel onhaalbaar zijn 
gew/eest.' 

Centrale rol voor jeugd 
Over de vergrijzing van de filate
lie is al vaak - ook in het maand
blad Filatelie - op bezorgde toon 
gesproken. Geen wonder dus 
dat er op Stamp Passion '08 voor 
jonge verzamelaars (en zij die 
dat willen worden) van alles te 
beleven zal zijn. jeugdFilatelie 
Nederland (JFN), een overkoepe
lende organisatie voor jeugd-
postzegelclubs, zet zich daarvoor 
in Den Bosch volledig in. Het 
leidt ertoe dat j FN op het evene
ment duidelijk aanwezig zal zijn. 
Niet alleen met een grote infor
matiestand, maar ook met een 
tentoonstelling waar jeugdige 
verzamelaars kunnen laten zien 
waartoe ze in staat zijn, of dat 
nu het maken van albumbladen 
betreft of het samenstellen van 
allerlei interessante postzegelcol
lecties. 
Veel activiteiten die op jeug
dige bezoekers zijn gericht zijn 
te vinden in junior Plaza. We 
noemen er een paar: gratis 
postzegels uitzoeken uit een 
gigantische postzegelberg en 
deelnemen aan een circuit met 
twintig spellen waarmee punten 
kunnen worden verdiend voor de 
veiling en voor de postzegelhoek. 
Er is een postzegelruilhoek, een 
computerhoek en er kan kennis 
worden gemaakt met een eerste 
proeve van interactieve postze
gelinformatie. En verder wordt er 
een postzegelontwerpwedstrijd 
gehouden met mooie prijzen. 
Zelf postzegelbladen maken of 
hulp zoeken bij het vinden van 
postzegels voor je verzameling? 
Het kan op Stamp Passion 'o8\ 

De beperkte ruimte in Filatelie 
verhindert dat we nog meer 
tipjes van de sluier oplichten. 
En een sluier die tot aan de 
opening van Stamp Passion '08 
beslist op z'n plaatst blijft is die 
van de Grote Verrassing. Want 
de NVPH belooft u dat er op 

vrijdag n april, de openingsdag 
van Stamp Passion '08, iets heel 
bijzonders te beleven valt. Want 
de openingshandeling van het 
evenement zal worden verricht 
dooreen gezellige, aardige, 
vrolijke en door vrijwel iedereen 
geliefde Bekende Nederlander 
Wie dat is... dat verklapt de 
NVPH helaas nog niet. Maar 
kom naar 's-Hertogenbosch, 
maak de geweldige opening 
mee en u krijgt er geen spijt van! 
Ook op zaterdag 12 en zondag 
13 april zijn er Bekende Neder
landers op de show aanwezig, 
om op een gezellige manier en 
in de bekende Brabantse sfeer te 
laten zien dat iedereen zich met 
postzegels bezig kan houden. Of 

STAMP PASSION '08 STEUNT 
STICHTING WERELDKINDEREN 

JeugdFilatelie Nederland is in 
samenwerking met de Vereni
ging Wereldkinderen een project 
begonnen waarbij geadop
teerde kinderen dankzij het 
verzamelen van postzegels 
kennis kunnen maken met hun 
geboorteland. Postzegels zijn 
immers heel vaak uitingen van 
de cultuur van een land. De or

ganisatie van Stamp Passion '08 
ondersteunt het adoptiewerk 
van de Stichting Wereldkinderen 
door de afdracht van een deel 
van de inkomsten van betalen
de bezoekers en er is ook een 
bedrag toegezegd dat uit eigen 
middelen komt. De Stichting 
Wereldkinderen is ook aanwe
zig tijdens Stamp Passion '08 
en kan al uw vragen over het 
project en de activiteiten van de 
stichting beantwoorden. 

je nu een Bekende Nederlander 
bent of n iet-dat maakt niet uit. 
Want van één ding is de NVPH 
overtuigd: verzamelen boeit ie
dereen, op welke manier dan ook 
en of je nu groot bent of klein. 

Stamp Passion '08, Brabant-
hallen, Diezekade 2, 's-Hertogen
bosch. Openingstijden: 
vrijdag 11 april van 12-19 ^^'^ 
zaterdag 12 april van 10-17 ̂ ^f 
zondag 13 april van 10-16 uur 

WELKOM OP STAMP PASSION! 

Stamp Passion '08, een verjaar
dagsfeest. De Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegelhande
laren bestaat tachtig jaar en dat 
wordt op grandioze wijze gevierd 
met dit evenement. De postzegel 
bestaat natuurlijk al veel langer 
dan tachtig jaar. Om precies te 
zijn, op 6 mei 2008 viert de post
zegel zijn i68ste verjaardag. 
Het verzamelen van postzegels 
is bijna net zo oud als de postze
gel zelf. Uit een oude publicatie 
blijkt dat een mevrouw Elise 
Eugster-Tobler op 18 augustus 
1854 in een briefschreef: 'Ik ben 
opnieuw postzegels gaan verza
melen, maar dit keer alleen van 
Zwitserland.' Sinds die tijd is het 
verzamelen van postzegels een 
wereldwijde hobby geworden. 
Niet alleen vanwege de soms 
kleurige en fleurige plaatjes, 
maar ook, omdat postzegels de 
kennis verrijkt. Postzegels vertel
len over de geschiedenis van een 
land, laten beroemde personen 
zien en geven een indruk van de 
landschappelijke schoonheid 
van verre landen en continen
ten. Maar ook oude en moderne 
kunst, vervoer over land, op zee 

en via de lucht kan men op post
zegels ontdekken. Postzegels 
geven ook roerige tijden aan, 
oorlog, bezetting, vrede, allemaal 
zaken die mensen direct raken. 
De NVPH is in 1928 opgericht 
door een aantal postzegelhande
laren, op initiatief van de heren 
Toorens en Vos in Den Haag. Van 
de eerste bestuursleden zijn twee 
namen nog tot op de dag van 
vandaag bekend, de heren Keiser 
en Rietdijk. De koninklijke goed
keuring volgde het jaar daarop. 
Ondanks de problemen tijdens 
de Tweede Wereldoorlog wist de 

NVPH zich te ontwikkelen tot 
een solide bedrijfstak in de Vak-
handel Filatelie. 
Tachtig jaar is voor een mens al 
een respectabele leeftijd, maar 
voor de NVPH is dat geen maat
staf De ontwikkeling gaat door, 
de vakhandel past zich aan bij 
de nog altijd groeiende stroom 
postzegeluitgiften en de nieuwe 
vondsten van de postdiensten zo
als prestigeboekjes, persoonlijke 
postzegels en allerlei gimmicks. 
De jaarlijkse Speciale Catalogus 
wordt dan ook steeds dikker. 
Dat handelaren weten waarover 
zij praten tonen zijn niet alleen 
met hun vakkennis in hun stand, 
maar laten zij ook zien in het 
speciale tentoonstellingsdeel 
op Stamp Passion '08, samen 
met een aantal inzendingen die 
door verzamelaars zijn bijeenge
bracht. Graag nodig ik u uit om 
een rondgang te maken door de 
tentoonstelling, een bezoek te 
brengen aan de stand van druk
kerij Joh. Enschedé en aan de vele „ 
stands van de handelaren en de ° 
postadministraties. ~ 
Ik wens u een heel genoeglijk z! 
weekend in Den Bosch toe! " 

Hans van den Eijnde "* 
Waarnemend voorzitter NVPH ^ 

D» Brabantballm D«n Bosch ~ . >» ™ 
»1. n t/m 13 april lï'.il,« S.HaiÉ # 
IOO|..rpostitqMf«.i.lqft.3.n , | ( ^ j g | | ^ 4 ^ ' ^ " ^ 
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BBio»k d» postzsgeistiow 
Stamp Passion 08 in 

De Bratianthallen Dtn Bosch 
van II Urn !3 »pril 
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i l LeuchÉiurm 
Set VARrO-Clasf 

VAMO 
GRATIS! 

Matte"». Extragrote 
capaciteit. 

Hhi 
Mef bi|passende bescherm cassette, stabiele 4 rings mechaniek, gewatteerde 
kunstlederen band in boekbinderskwaliteif m de kleuren bordeauxrood 
koningsblauw en dennengroen Afmeting 245 mm x 300 mm, 
grote capaciteit Tot 80 VARIO bladen, inhoudsafhankeli|k 

Bestelnr. CL VA SET G + kleur ^ 2 3 , 5 0 

VARI0 2S/VARI0 2C •™.-^ - >- VAIII0 3VC 

VAHHD 5 S/VAHO 5 C VARIO 6 S 

iF-album Nederland 2005-2006 

1̂  i l \ 

SF-albums Neder
land 2005 -2006 
Albums in groene 
draaistiftband PERFECT 
met NEDERLAND in 
gouddruk op de rug 

tu EIX AtBUM 
EEN SIAAFIANIAABN 

GRATIS* 

DEPOTHOUDERS 

fe'-',-tv 

Postzegelhondel KLOEK BV Rosmarijnsteeg 4 1012 RP Amsterdam 
Tel 0206 24 21 64 Fax 02&6 20 94 90 
Pzfi Bredenfiaf Bovenstraat 28Ó a 3077 BL Rotterdom 
Tel 0 10 4 82 67 25 Fax O 10 4 79 70 65 e-mail bredenhof@cs com 
Postzegelhondel Parnassus VO F Roelof Hortstroof 34 
1071 VK Amsterdam Tel + Fax 0 20 ó 75 23 72 
Postzegelhondel Van Lokven Filatelie Bakkerstraat 22 6041 JR Roermond 
Tel 0475 56 35 00 www vanlokven nl 
Postzegelhondel van Domburg Voldersgracht 28 2611 EV Delft 
Tel 0 15 2 12 3055 Fax 015 2 12 2188 

Philamunt Handelsstrool 34 A Sittard Tel 046 420 16 50 www philomunt n) 
HOLLANDS GLORIE POSTZEGEL EN MUNTENHANDEL Comploon 8 2103 GW Heemstede 
Tel 023 5477444 Fox 023 5291605 
Postzegel & Munthondel Weerenbeck Rijksweg Zuid 106 ól61BRGeleen 
046 4750258 A Battobon 48 6221 CE Maastricht 043 3218864 

eerenbeck nl e-mail mfo@weerenbecl< nl 

i 
« o o A Pe'verpakking 

j -

»-"1 »™l »m\ 
-a LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH & CO KG/Postfach 1340 

D 21495 Geesthacht/E-Mai! info@leuchtturm com www. leucht turm.com | 

' Prris geldig tot 30/4/08 

Wij hebben een stand op de 

STAND nr. 68 
NEDERLAND vanaf 1S52 

gebruikt en ongebruikt vrijwel 
compleet leverbaar, ook grote 

voorraad postfrisse zegels 

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

uitgebreid voorradig. 

Stamp Passion 2008 
Diezekade 2, 5222 AK 

's-Hertogenbosch 
11, 12 en 13 april 

En op de M.P.O.-beurzen: 
20 apr. Den Haag v/d Valk 'Bijhorst' 
12 mei Eindhoven 'Hotel v/d Valk' 
18 mei R-dam Golden Tulip-airport Hotel 
Op de beurs in Zeist: 
Zaterdag 10 mei en 14 juni, S.C.G., 
Graaf Adolflaan 10-16, Zeist 

Brabanthallen 
's-Hertogenbosch 

PLAATFOUTEN: 
uitgebreide voorraad, Mast, 
V. Wilgenburg en Leidraad 

+ leuke toevalligheden 

MOTIEFZEGELS 
Grote voorraad Ver. Europa, 
dieren, treinen, sport, enz. 

Meest voor 1975 

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

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

POSTZEGELHANDEL 

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

KANTOOR 
Jhr. Van Sypesteynlaan 19 
1231 XL Loosdrecht 

Fax (035) 5824926 

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

en na telefonische afspraak 
bereikbaar tussen 9.30 en 17.00 uur 

Telefoon Girorekeningnr. 3169 710 
/ r>oc \cooHr>07 Bankrekeningnr. 310680581 
( 0 3 5 ) 5 8 2 1 9 2 7 Rabobank Loosdrecht 
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TACHTIG JAAR IN DIENST VAN DE 
VEELEISENDE VERZAMELAAR 

NVPH maakte woelige tijden mee 
D O O R CEES J A N S S E N , Z O E T E R M E E R 

In de lange geschiedenis van de Nederlandsche 

Vereeniging van Postzegelhandelaren (NVPH) zijn er tol 

van ups en downs geweest. Niet zelden moesten roerige 

tijden worden getrotseerd. Maar de vereniging wist 

ondanks tegenslagen stand te houden. 

De geschiedenis van de NVPH is 
onlosmakekelijk verbonden met 
de geboorte van de postzegel. 
Croot-Brittannië had de primeur; 
dit land gaf op 6 mei 1840 's 

werelds eerste postzegel - de 
fameuze Penny Black - uit. Niet 
lang daarna doken de eerste 
verzamelaars van deze waarde
papiertjes op. En waar verzame

laars zijn, vind je handel. 

De pionier j.B. Moens 
Een van de bekendste handela
ren uit die beginperiode was de 
Belg j.B. Moens. Hij kreeg al op 
2 april 1857 postzegels geleverd 
van de deelstaat Oldenburg. 
Uit de archieven blijkt dat hij 
met een vooruitziende blik 
tientallen postzegels tegelijk had 

S^'*1U»1SÄS% 

i 

lillMiHIii''' 
'Pioneer Stamp Dealers': zij stonden 

aan de wieg van de handel; hovenin de 
'kerstboom' het portret van Moens. 

^4 F « ICAl 

MAURITIUS 

«.. ! ! , . . ! . . 

]uj- »...Jjjaff'' 

Pagina uit het Laiher Album; niet de gemakkelijkste zegels, die van Mauritius.. 

Een pionier onder de handelaren:J.B. Moens. Ca i860 in de Tuilerieen, Parijs: een vroege vorm van postzegelhandel. 



BOND VAN POSTZEGELHANDELAREN. 
Op 1 Juli j 1 IS in cafe „dc Kroon', Den Haag, opgencht een 

Bond van Postzegelhandelaren 
Op initiatief van den heer Rierre Vos waren talrijke handelaren, 

onder wie de kopstukken uit de handelaarswereld, in vergadenog 
vereenigd. Ook Amsterdam en Rotterdam waren vertegenwoordigd 

Doel van den Bond is de belangen van zijn leden te behartigen, 
o m werd besloten tot het opnchten van een speciale beurs voor 
handelaars. 

De belangstelling was zeer bevredigend en de besprekingen ge-
ammeerd, zoodat reeds op gunstige resultaten kan worden terug 
gezien. 

De nestor van de Haagsche handelaars, de heer G. K. Keiser 
(van de Firma Keiser), nam de candidaatstelltag voor vooreitter 
aan en werd als zoodanig met algemeene stemmen verkozen De 
heer M. Toorens, phil redacteur, werd gekozen tot secretaris, terwijl 
de heeren J K Rietdijk, P Vos en C. J Reijerse respectievelijk tot 
peorangmeester, vice-voorzitter en commissaris werden benoemd 

Als vertegenwoordigers voor Amsterdam en Ratë&rdam werden 
respectievelijk aangewezen de beeren J. F Norden en B J. 
de Heer 

Deze samenstelling is voorloopig m afwachting van een defini
tieve op de eerstvolgende vergadenng 

Het secretariaat van den Bond is gevestigd Stationsweg 2, 
Deo Haag, Tel, 17133 

BOND VAN POSTZEGELHANDELAREN. 
Op 1 Juli j 1 IS in cafe „de Kroon', Den Haag, opgencht een 

Bood van Postzegelhandelaren 
Op initiatief van den heer Pierre Vos waren talrijke handelaren, 

onder wie de kopstukken uit de handelaarswereld, in vergadenog 
vereenigd. Ook Amsterdam en Rotterdam waren vertegenwoordigd 

Doel van den Bond is de belangen van zijn leden te behartigen, ' 
o m werd besloten tot het opnchten van een speciale beurs voor 
handelaars. 

De belangstelling was zeer bevredigend en de besprekmgen ge-
ammeerd, zoodat reeds op gunstige resultaten kan worden terug 
gezien. 

De nestor van de Haagsche handelaars, de heer G. K. Keiser 
(van de Firma Keiser), nam de candidaatstelling voor vooreitter 
aan en werd als zoodamg met algemeene stemmen verkozen De 
heer M. Toorens, phil redscteur, werd gekozen tot secretaris, terwijl 
de heeren J K Rietdijk, P Vos en C. J Reijerse respectievelijk tot 
peorangmeester, vice-voorzitter en commissaris werden benoemd 

Als vertegenwoordigers voor Amsterdam en Rotterdam werden 
respectievelijk aangewezen de beeren J. F Norden en B J. 
de Heer 

Deze samenstelling is voorloopig m afwachting van een defini
tieve op de eerstvolgende vergadenng 

Het secretariaat van den Bond is gevestigd Stationsweg 2, 
Deo Haag, Tel, 17133 

Philatelie berichtte m 792^ over de oprichting van de Bond van Postzegelhandelaren 

besteld Daaruit valt te conclu
deren dat hij ook afnemers had 
Intussen ging het uitgeven van 
nieuwe postzegels gewoon door 
Liefhebbers konden eind i860 
al een heel behoorlijke wereld
verzameling postzegels laten 
zien Een groot deel van hen 
maakte gebruik van de diensten 
van postzegelhandelaren Toch 
duurde het nog tot 1928 voor de 
Bond van Postzegelhandelaren, 
de voorloper van de NVPH, werd 
opgencht 
Maar nog even terug naar de 
vroegste geschiedenis van de fi
latelie Eerst kwam de postzegel
catalogus Verzamelaars willen 
nu eenmaal graag weten of ze 
compleet zijn Verzamelaars en 
handelaren sloegen daarom de 
handen ineen en stelden catalogi 
samen Ook werden er speciale 
postzegelalbums uitgebracht De 
eerste catalogus - een lijst van 
973 verschillende postzegels, de 
stand van zaken op 17 septem-
ben86i - werd samengesteld 
door Frangois George Oscar 
Berger-Levrault Levraultwas 
eigenaar van een drukkenj in het 
Franse Straatsburg en ook een 
verwoed verzamelaar De eerste 
officiële postzegelcatalogus ver
scheen op 21 december 1861 
Steeds meer handelaren ontdek
ten de postzegel als handelsob
ject Ze gaven met alleen albums 
uit, maar m sommige gevallen 
ook tijdschriften, waann nieuwe 
uitgiften werden vermeld 
Het eerste commerciële postze
gelalbum kwam in juni 1862 van 
de pers het Lallier Albunn Het 
eerste min of meer ofliciele post-
zegeltijdschrifl:werd uitgegeven 
door de al genoemde J B Moens 
en droeg de naam Le Timbre-Pos
te Moens lanceerde Le Timbre-
Poste op 15 februari 1863 

Steeds actiever 
Ook in Nederland werden 

de postzegelverzamelaars en 
handelaren steeds actiever Zo 
gafWillem Frederik Dannen-
felser, een boekhandelaar die 
gevestigd was aan de Pausdam 
in Utrecht, het Vade-Mecum voor 
den Verzamelaar van Postzegels 
uit Een andere pionier op het 
gebied van het verzamelen van 
postzegels was Cornells van 
Rinsum Deze Amsterdamse 
effectenhandelaar begon in 1869 
met een postzegeltijdschrift 
onder de naam The Continental 
Philatelic Magazine Van Rinsum 
had één marketingpnncipe toen 
al goed begrepen bij het eerste 
nummer, dat uitkwam op 15 
januan 1869, kregen de lezers 
een cadeautje Bij het blad was 
een ongestempeld exemplaar 
van de zegel van i cent zwart 
met Rijkswapen, uitgegeven op 1 
januari 1869, ingesloten 
Verzamelaars zochten onderling 
contact en richtten postzegelver
enigingen op De verenigingen 
boden de mogelijkheid post
zegels te ruilen Maar het bleef 
met bij ruilen alleen Postzegels 
werden ook op veilingen te 
koop aangeboden Op zaterdag 
28 mei 1870 had New York de 
pnmeur daar werd de eerste 
postzegelveiling gehouden 
Bekend IS dat daar de zegel van 
4 p van Kaap de Goede Hoop 
werd verhandeld De koper bood 
ervoor die dagen het indrukwek
kende bedrag van twee dollar 
voor' De eerste veiling in Europa 
was op i8 maart 1872 In ons 
werelddeel was het nog altijd 
bestaande veilinghuis Sotheby el_ 
Co in Londen de eerste onder
neming die postzegels onder de 
hamer Dracht 
In het buitenland sloegen 
handelaren de handen in elkaar 
Zo ontstond in 1906 het Öster
reichischer Briefmarken- und 
Munzenhandlerverband (OBM-
HV) en werd in 1923 m België 

de Belgische Beroepskamer voor 
Postzegelhandelaren opgericht 
In Nederland organiseerden 
de handelaren zich pas vijfjaar 
later Van een leien dakje ging dat 
niet Na twee eerdere mislukte 
pogingen om tot samenwerking 
te komen, kwam op n juli 1928 
een aantal handelaren bijeen De 
heren M J H Toorens en P Vos 
huurden op die dag voor twee 
rijksdaalders een zaal van café 
De Kroon in Den Haag Tijdens 
de bijeenkomst werd een eerste 
aanzet gedaan tot de oprichting 
van de Bond van Postzegel
handelaren Op 15 oktober van 
datzelfde jaar werd deze bond 
officieel M J H Toorens werd 
secretaris, een functie die hij tot 
1962 zou vervullen Gustav Kei
ser werd tot voorzitter gekozen 
en John Rietdijk werd aangesteld 
als penningmeester 

Koninklijk goedgekeurd 
In apnl van het jaar daarop 
werden de statuten van de 
Bond van Postzegelhandelaren 
Koninklijk goedgekeurd Ook in 
1929 werden besluiten genomen 
over het houden van handelaren-
beurzen en de verkoopprijs van 
de Yvert-catalogus Ook werd 
contact gelegd met buitenlandse 
handelarenverenigingen Aan 
het eind van 1929 kon de bond 
38 leden in de boeken noteren, 
onder wie twee buitenlandse 
Niet lang na de opnchting stond 
de wereld op zijn kop door een 
grote economische crisis De 
verenigde handelaren lieten zich 
door de slechte economische 
omstandigheden er echter met 
van weerhouden om in 1934 de 
eerste editie van de Speciaal-
Catalogus van de postzegels van 
Nederland en Kolomen uit te 
geven De verkoopprijs voorde 
gewone editie was eén gulden, 
de luxe uitgave kostte twee 
kwartjes meer 
Ook uit de notulen van de ver-

SPECIAAL-
CATALOQUS 

VAN DE POSTZEOELS VAN 

NEDERLAND 
EN KOLONIËN 

1934 

^ ^ B OFFICIEELE UITMVE VAK DE 
^ ^ B NEDERLANOSCHE VEREENIOINS 
^^M VAN POSTZEOELHANDELAREN 
^WWfemiiiuimwMwiiiwiiaaMiMiHBiMMwwwwwwi^^ 

Voorpagina van de allereerste catalogus 
die de NVPH het licht deed zien Tot aan 
de dag van vandaag wordt de Speciale 

Catalogus als een onmisbaar naslagwerk 
voor Nederland verzamelaars beschouwd 

gadenng van de vereniging van 
9 apnl 1935 blijkt dat de tijden 
moeilijk waren De veiling, die 
voorafgaand aan de vergadering 
werd gehouden, bracht slechts 
2 40 gulden ten bate van de 
kas op Ook hadden de leden 
veel last van de zogenoemde 
contingenteenng (toewijzing) van 
papier Door de papierschaarste 
stagneerde de aanvoer van 
postzegelplakkertjes en dat was 
een regelrechte ramp m een tijd 
waarin de klemstrook nog met 
bestond Het bestuur beloofde 
zijn leden om contact op te 
nemen met het departement van 
Economische Zaken Ondanks 
deze en andere dappere activitei
ten was het aantal leden aan het 
einde van 1935 lager dan m het 
jaar van opnchting 
Ook 1936 was een moeilijk 
jaar De oplage van de Speciale 
Catalogus bedroeg nauwelijks 
meer dan 2 500 stuks Geluk
kig werden dat jaar vijftigdui
zend AVRO-albums voor de 
postzegels van Nederland en 
Overzeese Gebiedsdelen onder 
de leden van deze radio-om
roep verspreid De actie leidde 
tot een groot aantal nieuwe 
verzamelaars Het werd druk
ker in de postzegelwmkels De 
postzegeihandelaren hoefden de 
broeknem even met meer aan 
te halen Maar deze opleving 
duurde maar kort Vier jaar later 
maakten de Duitsers een einde 
aan alle illusies De Tweede We
reldoorlog (1940-1945) brak uit 
Op last van de Duitsers werd 
de vereniging in februari 1941 
ontbonden De handelaren 
moesten de oorlog dus op eigen 
kracht doorstaan Meteen na de 
bevnjding nam het oude bestuur 
het initiatief tot de heropnchting 
van de vereniging en in 1946 was 
de Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelhandelaren weer actief 
Dat jaar waren er 69 leden, 
die elk tien gulden contnbutie 
betaalden Penningmeester Van 
Dieten meldde daarop een batig 
kassaldo van ruim achthonderd 
gulden Ook werd met succes 
geprobeerd om het in beslag 
genomen vooroorlogse vereni
gingsgeld terug te krijgen De 
Speciale Catalogus werd herdrukt 
in een oplage van maar liefst 
29 000 exemplaren, fors meer 
dus dan de 2 500 stuks m 1936 
Op 2 mei 1950 verscheen na 
goedkeunng van de directeur-ge
neraal van de PTT de eerste door 
de NVPH verzorgde eerste-
dagenvelop Hij moest worden 
beplakt met de Zomerzegels van 
dat jaar Het bleek een gouden 
greep in de loop van de jaren 
liep de oplage van dit verzamel
object op tot een half miljoen 
stuks en soms zelfs meer De 
NVPH werd een financieel 
gezonde vereniging Ook in 1950 
liet de NVPH internationaal weer 
van zich horen De vereniging 
was een van de oprichters van 
de internationale handelaren 



Filatelistisch ènfinancieel een succes: de NVPH-eerstedagenvehp; dit is nummer i. 

De NVPH is een actief lid van de internationale handelarenorganisatie IF5DA 
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vereniging, de IFSDA. 

Grote tentoonstellingen 
In de jaren daarop w/as de 
NVPH onder meer actief met 
de organisatie van een aantal 
grote internationale postze-
gelshows, zoals ITEP (1952), 
Amphilex (1967,1977 en 2002), 
Filacento (1984), Filacept (1988) 
en Fepapost (1994). In die tijd 
w/erden om zulke tentoonstel
lingen te financieren postzegels 
met een toeslag uitgegeven. De 
organisatie van de exposities 
was de verantwoordelijkheid 
van de Stichting Filatelie, een 
organisatie die in 1966 werd op
gericht. Na aftrek van de kosten 

die door de PTT waren gemaakt, 
werd het bedrag van de toeslag 
overgemaakt naar de genoemde 
stichting, waarvan het bestuur 
bestond (en bestaat) uit ver
tegenwoordigers van de Bond 
(NBFV) en de NVPH. Uit het 
batig saldo van de evenementen 
werd dus kapitaal gegenereerd 
en met (vooral) de rente daar
van konden dan weer nieuwe 
activiteiten van NBFV en NVPH 
worden gesubsidieerd. Deze 
bron is nu drooggevallen: na 
1994 hebben de posterijen geen 
toeslagpostzegels meer uitgege
ven ten bate van internationale 
postzegeltentoonstellingen. 
In 1980 werd de NVPH op het 

N V P H show 
I t/m 3 mei 1980 
*8-Gravenhage 

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

Eindhoven 

tabje van een zegel van 50 cent 
vermeld; de vereniging kreeg 
daarmee bijna haar eigen post
zegel. De tab kondigde de derde 
NVPH-show aan (i, 2 en 3 mei 
1980, Den Haag) en maakte ook 
reclame voor de internationale 
jeugdpostzegeltentoonstelling 
jupostex (23 tot en met 27 mei 
1980, Eindhoven). En ook al laat 
de zegel twee jeugdige verzame
laars zien, dankzij die tab en het 
feit dat de zegel werd uitgege
ven op 1 mei (de dag waarop 
de NVPH-showzijn deuren 
opende) werd het toch min of 
meereen NVPH-postzegel. 

Op naar de toekomst 
De NVPH is een begrip in de 
Nederlandse postzegelwereld. 
De vereniging wordt steeds 
vaker benaderd voor het keuren 
van zegels en het afgeven van 
fotoattesten. Het bevorderen van 
de filatelie in het algemeen en 
het verhogen van het niveau van 
haar leden en dat van haar klan
ten, de beoefenaren van deze 
prachtige hobby, behoren ook nu 
nog tot de belangrijkste doelstel
lingen van de vereniging. Sinds 
1986 hebben alle lecfen van de 
NVPH een certificaat in hun be
drijf hangen, waaruit blijkt dat de 
klant op een aantal belangrijke 
garanties mag rekenen. 
De NVPH bestaat dit jaar tachtig 
jaar en dat inspireert niet alleen 
tot terugblikken, maar ook tot 
vooruitkijken. De handel is 
dynamisch en dat houdt in dat er 
naast tijdelijke, modegevoelige 

trends ook structurele verande
ringen mogen worden verwacht. 
Die veranderingen kondigen 
zich nu al aan: kijk bijvoorbeeld 
eens naar de enorme filatelis-
tische mogelijkheden die het 
internet, catalogi op cd-rom 
en dvd en de sterk verbeterde 
apparatuur voor keurmeesters 
te bieden hebben. De NVPH, die 
momenteel ongeveer 250 leden 
telt, mag dan tachtig zijn, het 
is gelukkig een bijzonder vitale 
tachtiger, met een scherp oog 
voor nieuwe ontwikkelingen. Dat 
er een groot vertrouwen in de 
toekomst is, komt onder andere 
door de overtuiging dat de hobby 
onverminderd aantrekkelijk zal 
blijven. Tientallen miljoenen 
enthousiaste verzamelaars zijn 
over de gehele wereld op jacht 
naar postzegels, maar niet alleen 

AHMn waar u deze zegel zl«t,li««n Ute maken | 
met een tid van de Nededandsche Vereenlging | 
van Postzegelhandelaren want deze zegel op 
raam ot deur betekent dat de betreffende 
postzegethandelaareen gewaarmerkt certltloaat j 
bezit dat zijn Hdmaatschap van deldVPH bewijst i 
En dat hij zich verplicht heeft de verenisfnga-en | 
certlficaatiegels na te komen Regels die u 8(8 i 

De Garantieregeling (hoven) en de 
NVPH-catalogus (onder): ijzersterk. 

dat: ze hebben ook benodigdhe
den, kennis en informatie nodig. 
De NVPH ziet het niet alleen als 
haar taak, maar voelt het ook 
als een grote uitdaging al die 
filatelistische wensen zo goed en 
vakkundig mogelijk te vervullen. 

amDhilex 
26 Mal / 
J977-- ' 

Bij het organiseren 
van grote tentoonstel-
lingJaatde NVPH 
zien altijd van zijn 
beste kant zien. Hier 
enkele parafernalia 
van de succesvolle 
internationale post
zegelexpositie die in 
1977 in Amsterdam 
werd gehouden: 
Ampntlex 77. 

TOEGANGSPRIJS 
Incl. 20% bel op verinake> 
lijkheden en 18% ß.T.W. f 4.50 
AMPHILEX 77 
wereld-postzegel-tentoonstelling O D ' m 

u 

26 mei t / m 5 juni 1977 ^ a -
RAI-gebouw • Europaplein • Amsterdam ^ ^ 

EENMAAL GELDIG 

Eigenlijk de eerste Nederlandse zegel, gewijd aan de NVPH - al is het via een tabje. 
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ectables from 
the Nordic Countries 
Every other year the Nordic Countries issue a common pack 
which includes beautiful Nordic stamps from all of the Nordic 
postal sen/ices. If you wish to open a standing subscription 
the pack will be sent to your home automatically. 

Price: ^ 16,00/pack 

All of this and a lot more on the joint 
Nordic booth at Stamp Passion 11 -13 April 
in Hertogenbosch 

www.topoftheworld.nu 

http://www.topoftheworld.nu
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TOESTEMMING 
Het overnemen van arti-.. 
kelen uit De Posthoorn is 
toegestaan, maaralleen met 
bronvermelding. 

Redactie adres: De Coedemeent i , 1447 PT Purmerend, telefoon: 0299 - 46 38 50 
M.m v: Willeke ten Noever Bakker, Jan Bakker, Daan Koelewijn, Alex Nuijten en Toon Oomens. 
Administratie en adreswijzigingen: Aria Sprangers, Provincialeweg Noord 128, 
4286 EE Almkerk, telefoon. 0183 - 40 39 52 

VRIENDEN IN NOOD 

Oude postzegels kunnen een heel verhaal vertellen. Zo hebben we in 
ons album twee Griekse zegels uit 1953. Ze werden uitgegeven na een 
sterke aardbeving, met een kracht van 7.3 op de Schaal van Richter. Het 
centrum van de beving lag onder het eiland Kefalonia. De ravage 

' - ' ^ ^ daar was enorm. Hetzelfde was het geval op het 
eiland Zakynthos. Daar stonden na de ramp slechts 
3 gebouwen overeind: de kathedraal, de bank en de 
kerk van Sint Nicolaas. 476 mensen kwamen om bij 
de aardbeving. De eerste hulp kwam van de Britse 
marine en van Israël. Er was een speciale reden. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog moest bisschop 
Chrysostomos een lijst maken met de namen van 
alle joodse bewoners van het eiland. Zij zouden 
opgepakt worden door de Duitsers en naar een 
concentratiekamp gestuurd worden. Iets wat ze 
waarschijnlijk niet allemaal zouden overleven. De 
bisschop maakte inderdaad een lijst, maar aan 
de namen hadden de Duitsers niets. De dap
pere bisschop had namelijk zijn eigen naam op 
de lijst gezet en die van de burgemeester. 

ZORG GOED 
VOOR ZE 

Zijn het geen schatjes 
deze cavia's en konijn
tjes? Deze huisdieren 
wil toch iedereen wel 

hebben. Het houden van 
huisdieren is een goede 
manier om te leren ver
zorgen. Jammer genoeg 

262 

is voor sommige kinde
ren de lol er snel af. Als 
er dan geen ouders zijn 

die de verzorging overne
men, kan het slecht met 
de dieren aflopen (zie 

ook: Daan's persberich
ten). Ze worden zo maar 

in het wild losgelaten 
of verwaarloosd. Zo ver 
laten jullie het toch niet 
komen, hè.̂  Want zeg 

nou eens eerlijk: dat heb
ben deze schatten toch 

niet verdiend. 

ADRESWIJZIGINGEN 
Een vriendelijk verzoek aan de 
abonnees van De Posthoorn. 
Alle adresw/ijzigingen, 
veranderingen in abonn« 
etc. graag 
doorgeven aan de leder 
stratie van De Posthoorn: 

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

DAAN'S PERSBERICHTEN 

Een Pools echtpaar dat niet tevreden was met zijn 
hondje van tien weken, heeft de pup in een karton
nen doos via de post teruggestuurd aan de fokker. 
Frodo, een labradortje, overleefde de verzending 
over een afstand van 500 kilometer aanvankelijk, 

maar overleed alsnog aan uitdroging. 

BESCHERMENDE PRENTEN 

Regelmatig komen aller
lei landen bij elkaar om 
over rampen te praten. In 
2005 was er een bijeen
komst m Japan. Dat land 
wordt zo nu 
en dan getrof
fen door een 
aardbeving. 
Het heeft 
veel ervaring 
opgedaan 
met wat er 
allemaal 
tijdens en 
na een ramp 
gebeurt. 
Tijdens de 
bijeenkomst 
sprak men 
over het voorkomen van 
rampen. Er werd een 
speciale postzegel voor 
uitgegeven. Je ziet een 
deel van een Namazu-e 

prent. Dat zijn prenten 
die gemaakt werden met 
behulp van houtsnedes. 
Zij werden gedrukt na 
de aardbeving van 1855 

in Ansei. De 
mensen 
geloofden 
dat de 
prenten be
scherming 
boden tegen 
aardbevin
gen. Op de 
afgebeelde 
prent zie je 
de Nangicho, 
een mythi
sche vogel. 
H;j heeft een 

Namazu in zijn snavel, 
een gigantische vis. Vroe
ger geloofden de mensen 
dat deze vis aardbevin
gen veroorzaakte. 

VOLGENDE MAAND DVDJ 
Helaas kunnen we jullie m dit nummer van de 
Posthoorn nog niets vertellen over de Dag van de 
Jeugdfllatelie in Utrecht. Op het 
moment dat we deze Posthoorn 
maken, is het nog maar februari. 
Volgende maand komen we er 
uitgebreid op terug met foto's en 
verhalen. Nog even geduld dus! 

BIJZONDER VOETBAL 
Bij het zien van deze postzegel heb jij je mis
schien afgevraagd wat de afgebeelde man 
eigenlijk doet. We kunnen je het antwoord 
geven: hij is aan het voetballen. Wist je dat 
mensen met een visuele beperking (zij zien 
mets of weinig) ook kunnen voetballen? Op de 
foto zie je hoe dat gaat. Zij spelen m teams van 
5 personen op een klein veld. Om iedere speler 
hetzelfde nadeel te geven, worden ze geblind
doekt. De doelman kan wel goed zien. Achter 
het doel staat de coach. Hij geeft aanwijzingen 
aan de spelers. Tijdens de Olympische Spelen 
voor Gehandicapten, de Paralympics, in Athene 
(2004) stond deze bijzondere vorm van voetbal 
voor het eerst op het Olympische programma. 

• • • • • • • • • • 



Wel eens met de boot naar de 
Waddeneilanden gevaren? 

Dan zie je ze liggen: zeehondjes! 

Zeehonden horen bij Nederland 
Weet jij iets van zeehonden? Misschien heb 
je ze in de dierentuin gezien. Wat er zo leuk 
aan is, is dat ze je aankijken. En het lijkt 
wel of ze vrolijk zijn. Daarom vinden we ze 
zulke leuke dieren, denk ik. 

Lekkere dikkerd 
■ ■■*«« ■■«'« I 
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Nee, ze doen geen 
dieet en ze hoeven 
niet af te vallen. 
Deze zoogdieren 
moeten juist ton

rond zijn. Dat vet 
hebben ze nodig te

gen de kou. Daarom 
kan jij niet in koud 
water zwemmen, en 
zij wel. 

Hebben de huilers 
verdriet? 

Als een jong zee

hondje zijn moeder 
kwijt is, gaat hij hui

len. Net als jij, alleen 
véél harder. 
En het klinkt ook 
veel zieliger. We noe

men die zeehondjes 
"huilers". Gelukkig 
komen ze terecht in 
een opvangcentrum 
en daar worden ze 
verder opgevoed. 
Want hun moeder 
zien ze niet meer 
terug. Die is er wel, 
maar die herkennen 
ze niet meer. 

Twee soorten 
zeehonden in de 
Waddenzee 

Er zijn 19 soorten 
zeehonden en 
daarvan leven twee 
soorten bij ons. De 
gewone zeehond, en 

de grijze zeehond. 
Die zie je hier op 
deze zegel. Wat zoe

ken ze nou in onze 
waddenzee? De 
zandbanken. Want 
bij eb vallen die 
zandbanken droog. 
Daar rusten ze op 
uit. Of ze verzorgen 
hun jongen. 

Het gevaar voor de 
zeehond 

Er zijn landen waar 
het heel gevaarlijk is 
voor de zeehonden. 
Dat is bijvoorbeeld 
in Canada. Als de 
jongen net geboren 
zijn, vangen jagers 
de kleine zeehond

jes. Ze gebruiken de 
vacht om er bontjas

sen van te maken. 
Want de vacht van 
het jonge beestje is 
namelijk prachtig 
wit. 
En er zijn mensen 
die daar graag een 
jasje van willen heb

ben. Ik niet, en jij? 

Netten van vissers 

Tegenwoordig wordt 
er op zee met hele 
grote netten ge

vist. Soms komen 
zeehonden terecht 
in die netten. Daar 
kunnen ze niet meer 

uitkomen. En omdat 
ze dan niet naar bo

ven kunnen zwem

men, gaan ze dood. 

Zeehondencrèche 

In Groningen, in 
het dorpje Pieter

buren, is een op

vangcentrum voor 
zeehonden. Alle 
zieke dieren, en de 
huilers, worden daar 
naartoe gebracht. 
Er wordt heel goed 
voor gezorgd, ze 
krijgen medicijnen 
en veel eten. En als 
ze weer helemaal 
gezond zijn, mogen 
ze terug naar zee. 
Weetje wat leuk is? 
je kan daar een 
zeehondje adopte

ren. Als er dan een 
ziek beestje bin

nengebracht wordt, 
betaal jij de kosten. 
Je mag het beestje 
een naam geven en 
je mag altijd op be

zoek. Als je zeehond 
weer beter is, mag je 
mee naar het strand 
om hem vrij te laten. 

Knuffelen met de 
zeehonden 
Maar misschien wil 
je er wel iedere dag 
even kijken. Dat kan 
ook: dan ga je daar 
werken. Je maakt 
de hokken schoon, 
zorgt voor het eten, 

Succes 

ZOOLOGISCHER OARTEN ROSTOCK 

kijkt hoe ze zwem

men en alles wat 
er bij de verzorging 
hoort. Wel een leuk 
idee, hè? 

Veel soorten 
zeehonden 
Je zag het al op 
de zegels, er zijn 
veel meer soorten 
dan die twee uit de 
waddenzee. Dit is 
de Zuidelijke zeeoli

fant. Hij heeft een 
grote slurf die hij 
kan opblazen als hij 
boos wordt. Het is 
de grootste van alle 
zeehonden, en hij 
weegt wel 5000 kg. 
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Hopelijk vind je 
dit een leuk onder

werp om mee door 
te gaan. Zoek wat 
zegels bij elkaar en 
maak er een album

blad over. Later vind 
je misschien nog 
eens wat zegels. En 
voor je het weet, 
doe je mee aan een 
tentoonstelling. 

er mee! 263 
(ytoe**^ UO»*v/ 

l^VlM*. 



(AJU/XJ alhrwrrv 
EEN KIJKJE IN HET ALBUM VAN ALEX NUIJTEN 
Met ingang van dit nummer heeft De Post

hoorn een nieuwe vaste medewerker. Op 
deze plaats zul je regelmatig een bijdrage 
kunnen lezen van Alex Nuijten. Hij vertelt 

^ ons over de poststukken en postzegels die 
hij in zijn album heeft. We hopen dat er na 
dit eerste artikel nog vele zullen volgen! 

HET 
RIJKSDRIEHOEKSNET 
Na de landelijke invoe

ring van het kadaster in 
1832 (met uitzondering 
van Limburg) bleek al 
snel dat het kaart mate

riaal slecht van kwali

■ » ■ ■ ■ ■ » • ■ ■ I 
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teit was. Kaarten van 
verschillende gemeentes 
sloten niet op elkaar aan. 
Dit resulteerde in een 
hermeting halverwege de 
19de eeuw. Hierbij werd 
als uitgangspunt een lan

delijk stelsel genomen. 
In 1885 begint de 
Rijkscommissie voor de 
graadmeting en water

passing aan deze klus. 
Het maken van een 
nationaal driehoeksnet, 

„ de rijksdriehoeksmeting. 
° Een rijksdriehoeksmeting 
■̂  is een netwerk van pun

z! ten dat bekend is in X en 
^ Ycoördinaten (breedte 
■* en lengte). Als je tussen 
^ deze punten lijnen zou 
5 trekken ontstaat een net

± werk van driehoeken. 
—'^^ Als punten werden 
9 A d '^^^5*3' kerktorens 
4 w f gebruikt. Deze stonden 

meestal enkele eeuwen 
en waren in de omgeving 
goed zichtbaar. Omdat 
deze er al lang stonden 

wist men dat de betrouw

baarheid van de punten 
niet snel zou worden 
aangetast. In 1928 was 
de klus geklaard en 
was heel Nederland in 
het Rijksdriehoeksnet 
bekend. Het opunt van 

het assenstel

sel waaraan de 
2 4 coördinaten zijn 

gerelateerd lag 
toen in de Onze 
Lieve Vrouwento

ren in Amersfoort. 
Na de voltooiing 
in 1928 is veel 
veranderd aan dit 
net. Het assen

stelsel principe 
van 4 kwadranten 
is verlaten. Er is 
gekozen om alles 
in 1 kwadrant 
te houden. Dit 
resulteerde in 
het feit dat het 
opunt niet meer 
in Amersfoort ligt 
maar in Frank

rijk. Als je een beetje 
tijd neemt om door 
de brievenbakken op 
filateliebeurzen te snuf

felen kom je regelmatig 
poststukken tegen van 

\m Twelve Apostles, VICTORIA 

de Rijkscommissie voor 
de graadmeting. Dit 
zijn dienstkaarten die 
meestal roze van kleur 
zijn. 
De geadresseerde bleef 
altijd maar kort op een 
bepaalde plaats. De post 
werd daarom doorge

stuurd naar het eerst 
volgende adres wat bij 
de vorige adres was 
achtergelaten. Meestal 
verbleven de landmeters 
in hotels waar ze 1 of 2 
dagen verbleven. 
Ik laatje hierzo'n 
zwerfkaart zien. De kaart 
werd van Ootmarsum 
(25 augustus 1903) naar 
Delft (25 augustus 1903) 
verstuurd. Aangezien 
de geadresseerde niet 
meer in Delft zat, werd 
de kaart doorgestuurd 
naar Noordwijk (Z:H:) 
(25 aug '03). Ook hier 
was de geadresseerde al 
weer vertrokken naar het 
volgende werk waar deze 
moest zijn. Dus werd de 
kaart doorgestuurd van 
Noordwijk (Z:H:) (26 

aug '03) naar Almelo 
(26 aug '03), waar de 
geadresseerde de kaart in 
ontvangst kon nemen. 
Nu zal je wel denken dat 
zo'n poststuk lastig is te 
vinden. Niets is minder 
waar. Poststukken van 
de Rijkscommissie voor 
de graadmeting zijn he

lemaal niet lastig te vin

den. Op de wat grotere 
postzegelbeurzen kom 
je deze poststukken al 
tegen voor een paar euro. 
Je zult er helaas geen 
postzegels op vinden 
omdat gewone post van 
de overheid vroeger vrij 
was gesteld van porto. 
Daarentegen maakt het 
je verzameling wel leuker 
en kleurrijker. 

DE 12 APOSTELEN 
je zult bij het lezen van 
de kop van dit verhaal 
misschien denken dat 
het over de 12 apos

telen van Jezus gaat. 
Helaas gaat het niet 
over deze 12 apostelen. 
In de Australische staat 
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Victoria ligt een rotsfor

matie in zee die op de 
dag van vandaag de 12 
Apostelen heet. Echter 
heeft deze rotsformatie 
niet altijd de 12 apostelen 
geheten. Vroeger werd 
deze rotsformatie Sow 
and Piglets genoemd. 
Vertaald in het Neder

lands betekent dit het 
Varken en de Biggetjes. 
De Australiërs vonden 
de naam niet mooi voor 
deze geweldige rotsfor

matie. Die werd daarom 
in de jaren '50 van de 
vorige eeuw veranderd 
in de 12 Apostelen. Het 
doel van deze naam ver

andering was om meer 
toeristen te trekken. Dit 
is zeker gelukt, want de 
12 apostelen is een van 
de toeristisch hoogte

punten van Australië 
geworden. In het jaar 
2000 gaf Australië een 
postzegel uit met daarop 
de 12 Apostelen. 
Helaas zijn er in het 
echt geen 12 rotsen die 
in de zee staan. Door 
invloeden van de zee en 
de wind zijn al een aantal 
rotsen ingestort. Deze 
invloeden zorgen ervoor 
dat de rotsformaties 
verdwijnen. Maar door 
de rotsachtige kustlijn 
bestaat de mogelijkheid 
dat er in de toekomst 
door deze invloeden 
weer nieuwe rotsforma

ties in de zee komen te 
staan. W\e weet zijn het 
er dan 12 of misschien 
wel meer! 

De grote vraag blijft dan 
ook of Australië dan weer 
een nieuwe postzegel zal 
uitgeven met de nieuwe 
formaties erop. Dat 
zal alleen de toekomst 
uitwijzen. 

Alex Nuijten 
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MIJN THEMA 

Ik verzamel postzegels van 
sport. Iedereen sport wel eens. 
De een houdt van voetbal, de 
ander van turnen, anderen 
weer van tennis, of van hockey, 
zo kan je een heleboel sporten 
opnoemen! Deze maand wil ik 
het hebben over hockey 
Hockey is een balsport. Het 
belangrijkste attribuut van de 
hockeyspeler is de stick, die 
wordt gebruikt om de bal te slaan. 
Er bestaan verschillende vormen van 
hockey De oudste en bekendste vorm 
wordt in het Nederlands simpelweg 
'hockey' genoemd. Hockey wordt in 
de buitenlucht op een veld gespeeld. 
Een binnenvariant van de hockey

sport is zaalhockey In landen waar 
men vooral ijshockey speelt en niet 

zo bekend is met 
hockey zoals wij dat kennen, wordt 
met hockey vaak ijshockey aangeduid. 
Hockey zoals wij dat kennen, wordt 
in deze landen aangeduid met een 
vertaling van 'grashockey' of'veld

hockey'. 

Marlies Reukers 

WIST JE DAT... 
...Suske en Wiske 
al sinds 1945 dolko

mische avonturen 
beleven met Lam

biek, tante Sidonia 
en jerommeke.'' De 
geestelijke vader 
van Suske en Wiske 
is de Belgische 
tekenaar Willy Van

dersteen. Maar een 
groot deel van het 

werk in de teken

studio werd gedaan 
door Paul Ceerts, 
die er gewoon na de 
dood van baas Willy 
in 1990 mee door

ging tot 2002. Toen 
werd het potlood 
overgenomen door 
Mare Verhaegen. 
Laten we hopen dat 
de spannende avon

turen van Suske 
en Wiske nog lang 
doorgaan. (TO) 

MIJN MOOISTE ZEGEL 
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Ik heb deze zegels 
gekozen omdat ze 
mooi zijn en omdat 
ik van dieren houd. 

Dale 

Meer dan looo jongens 

en meisjes gingen je voor! 

De postzegelclub 

van JFN op internet: 

de StampKids Club. 

Surf naafawww.stampkids.org 

PUZZEL APRIL 2008 

Hier zijn de vragen van deze maand. Stuur de 
antwoorden voor i april 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. Hoe wordt hockey in andere landen ook wel 

genoemd? 
2. Wie is de geestelijke vader van Suske en Wiske? 
3. Wat is een Nangicho? 
4. Wie waren de eersten die Griekenland hielpen na 

de aardbeving van 1953? 
5. Wat is een "huiler"? 
6. In welk land vind je de 12 Apostelen? 

ANTWOORDEN 
PUZZEL 
DECEMBER 2007 

1. Postgebiet Oberost; 
2. Mozart; 3. Jazz; 4. 
Estland; 5. Thames, 
Nieuw Zeeland; 6. 
Hurling; 7. Kopenha

gen; 8. Museum voor 
Communicatie (Den 
Haag). Na loting heeft 
Jacob van Es uit Mid

delburg een prijsje 
gewonnen. Hartelijk 
gefeliciteerd! 

TOESTEMMING 
Het overnemen van 
artikelen uit De Post

hoorn is toegestaan, 
maar alleen met 
bronvermelding. 
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BFV NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTENVERENIGINGEN 
POSTBUS 4034, 3502 HA UTRECHT 

n, 3526 AK Utrecht 
0302894290 

02800128 
: luuiiü.nbjij.nl 

: bondsburrau^nbfp.n! 

"ftelijke correspondentie met 
verloopt via het 

4034 
HA Utrecht 

0313413704 
■■:tjkoek@pianet.nI 

van den Brink 
, Postbus 4034 

HA Utrecht 

Tuin 
0598626447 

mail: mr5arden@36flma1l.com 

Mol 
0345613002 

maii: bEnmol^iamoue nl 

raven 
0334806816 

■': walraven.exqms^cazema.nl 

n: 

0786812576 
": pirt.aldcrliesten@hccnet nl 

vorming 
Jeugdzaken: 

0187611542 
: sban3ma@XS4au.nl 

.M. Coenen 
0168472029 

68471336 
■': Coenen939@planet.nl 

en Publiciteit 

: koos.bioems@hccnet.nl 
0612414324 

NBFVsite 

.nbjü.nl): 

mail; u>ebmaster@nbjü.or3 

* ■ ■ Centrum (AVC) 

. Pieters 
0715761726 

" .E. Kniese 
71 

SL Leiden 
":e.l<niese@p[anct.nl 

. P.M. van der Meer 
0302205348 

bibliotheek is gevestigd op 
volgende adres: 

I, 
AC Baarn 

0355412526 
'": bibliotheekfSnbjü org 

'en: elke woensdag 
tot 17 uur en elke 
zaterdag van de maand 
tot 12 uur, 

W.P. Heere 
4034 

HA Utrecht 

ienst 

. van Beckum 
ingen s.v.p. aangetekend 

en aan de secretaris van de 
ienst: 

Veen 
Stationsstraat 258 

AC Zoefermeer 
0793611910 

...>...: bondskeurinflsdienst@planet,nI 

formatie over de Serviceafdeling 
verstrekt door het 

in Utrecht, 
en; via het Bondsbureau, 

2015960 

bij het Bondsbureau 

EVEN BIJPRATEN MET... TIES 
KOEK, BONDSVOORZIHER 

Het jubileumjaar van de 
NBFV is begonnen. De 
eerste evenementen zijn 
geweest. De Bond heeft 
veel publiciteit gekregen. 
Op Oudejaarsdag zelfs 
enige uren op de radio 
in het NOSJournaal en 
daarnaast dankzij diverse 
artikelen in de landelijke 
en regionale pers, een 
hele pagina in het Finan
ciële Dagblad en zelfs een 
hele pagina in De TelegraaJ. 
In Collectmagazine een ar
tikel met een opwekking 
op de laatste bladzijde 
om te gaan verzamelen 
in clubverband. En nu 
weer een stickeractie, 
waarbij op 15.000 Ne
derlandse brievenbussen 
een maand lang aandacht 
wordt gevraagd voor 
onze hobby en voor het 
evenement van volgende 
maand. Stamp Passion '08. 
Allemaal passend in onze 
doelstelling om de beeld
vorming van de hobby te 
verbeteren en te komen 
tot nieuwe leden. 
De tentoonstelling in 
Heerhugowaard in 
januari was de eerste in 
de reeks en kan, met alle 
geslaagde elementen, een 
succes worden genoemd. 
Het BondsbekerMas
tertournooi in Nijmegen 
trok veel belangstelling, 
net als het evenement 
FilatelieCentraal in het 
Spoorwegmuseum in 
Utrecht, samen met de 
Dag van dejeugdjilatelie. 

Het lijkt goed in dit arti
kel nu al de aandacht te 
vestigen op de feestelijke, 
honderdste Algemene 
Vergadering, van de Bond 
op zaterdag 7 juni a.s. 
in het Hilton Royal Pare 
Hotel in Soestduinen. De 
Stichting Vrienden van 
de NBFV organiseert dit 
evenement en daarom 
kunnen wij hier een 
hoogtepunt in ons jubile
umjaar vieren. 
Iets vooruidopend op 26 
juni  de dag waarop exact 
honderd jaar geleden 
de Bond werd opgericht 
 zullen we behalve de 
Algemene Vergadering 
(aanvang 10.30 uur) 
vanaf twee uur 's middags 
een feestelijk sympo
sium kunnen bijwonen 
met bijdragen van de 
in onze kring bekende 
(mede)filatelistprof dr. 
G. Holstege en de voor
zitter van de Raad van 
Bestuur van de Konink
lijke TNTPost, drs. M.P. 
Bakker. Een mystery guest 
zal de brug slaan naar 
een meer ongedwongen 
receptiegedeelte, waar we 
elkaar hopelijk kunnen 
gelukwensen en praten 
over alles wat ons op dat 
moment bezig houdt. En 
ik verzeker u dat er meer 
dan voldoende te praten 
zal zijn! Uiteraard komt 
dan ook nog de Bonds
borrel en voor degenen 
die dat wensen 's avonds 
het feestelijke Bondsdiner 

als afsluiting van wat we 
als de formele viering 
van het honderdjarig 
bestaan van onze Bond 
mogen beschouwen. Dat 
alles opgeluisterd door 
muziek! 
Daarna moeten we er 
weer even tegen kunnen 
en maken we ons op voor 
de volgende eeuw. Ik wil 
u  wellicht ten overvloede 
 graag uitnodigen dit 
jubileum mee te vieren 
en daarmee energie op 
te doen om de hobby 
een positieve impuls te 
geven, door voorlichting 
en promotie. Opdat ook 
ons nageslacht nog heel 
veel en heel lang kan 

Hilton Royal Pare Hotel in Soestduinen: ...decor uoor het hoogtepunt uan eenjaar lan̂  jubiieumuiercn.. 

genieten van een liefheb
berij die terecht de koning 
von de liefhebberijen wordt 
genoemd. Een hobby die 
ons allen zoveel plezier 
heeft gebracht, een 
genoegen dat we graag 
vooral willen doorgeven 
aan onze jonge men
sen, zodat zij dezelfde 
ervaringen zullen opdoen 
die ons zoveel gebracht 
hebben. Laat de 'vonk' 
overslaan! 

Ties J. Koek 
Voorzitter NBFV 

JUBILEUMENVELOPPEN 
BESTELLEN VIA INTERNET 

Het komt vaak voor dat 
bestellingen van jubi
leumenveloppen bij de 
organisaties van evene
menten binnenkomen 
terwijl het geld per giro 
of bank is overgemaakt. 
Deze betalingen lopen 
veelal via internet. De or
ganiserende verenigingen 
zijn hier heel blij mee, 
maar bij een groot aantal 
van deze bestellingen ont
breekt het adres waarnaar 
de enveloppen moeten 
worden gezonden! 
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! 

mailto:tjkoek@pianet.nI
mailto:mr5arden@36flma1l.com
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mailto:Coenen939@planet.nl
mailto:koos.bioems@hccnet.nl


FILATELISTISCH lEEST: 
HANZEPOST 2 0 0 8 

Nederland kon in het 
verleden bogen op heel 
wat Hanzesteden. Van 
oorsprong vormden 
deze Hanzesteden een 
samenwerkingsorganisa
tie tussen Duitse steden 
rond de Oostzee, waartoe 
later Nederlandse steden 
toetraden. De grote Han
zesteden in Nederland 
werden Gemeene of Princi
paalsteden genoemd. Zij 
hadden de handelscon
tacten met het achterland. 
Kampen was ook zo'n 

Principaalstad. In deze stad 
wordt in het kader van het 
jubileum 'loojaarNBFV' 
een grote tentoonstelling 
georganiseerd met de 
naam Hanzepost 2008. In 
een competitie in de cate
gorieën 2 en 3 zullen ver
zamelaars gaan strijden 
om de hoogste eer. Maar 
ook de jeugd zal deelne
men. Verder is een grote 
miniatuurspoorbaan te 
bewonderen, aangelegd 
door de modelspoor
groep IJsselland, met een 
model van het station 
van Kampen. En ook het 
Gemeentearchief en het 

Sporthal De Reeue in Kampen herbergt straks, m mei, Hanzepost 2008 
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Walkatearchief zijn aan
wezig. Uiteraard kunt u 
bij de handelaren zoeken 
naar juist die postzegel 
die u nog mist of naar het 
poststuk waarnaar u al 
jaren op zoek bent. 

De tentoonstelling wordt 
gehouden in sporthal 'De 
Reeve', Burgemeester 
Berghuisplein in Kam
pen. De openingstijden 
zijn als volgt: op vrijdag 
23 mei van 10 tot 21 uur 

en zaterdag 24 mei van 
10 tot 16 uur. De toegang 
is gratis. De catalogus 
kunt u aanschaffen voor 
vier euro; op vertoon van 
uw NBFVledenpas is dat 
slechts drie euro. 
Tijdens het evenement is 
jubileumenvelop nummer 
5 te koop. De prijs van de 
envelop is 1.50 euro, met 
postzegel en een afdruk 
van het jubileumstempel 
van Kampen. De envelop 
kunt u ook per post be

stellen; hij kost 2.50 per 
stuk (inclusief verzend
kosten). Vergeet niet om 
op de overschrijving uw 
adres te vermelden! Het 
bankgironummer dat u 
kunt gebruiken om jubi
leumenvelop nummer 5 te 
bestellen is 62.09.17.547 
van ABNAmro, ten name 
van de Kamper Philatelis
ten Club. 
Contactpersoon is de 
heer J.G. Fidder, telefoon 
0383315968. 

Het Kamper raadhuis 
Het raadhuis van Kampen 
is aan het eind van de 
vijftiende eeuw gebouwd. 
In het oudste deel van 
het voormalige stadhuis 
bevindt zich de prachtige 
schepenzaal met een 
zandstenen schouw in 
renaissancestijl en veel 
houtsnijwerk. De schouw, 
die gebouwd werd door 
Colijn de Nole, was 
bedoeld als een eerbetoon 
aan keizer Karel V; zijn 
borstbeeld is helemaal 
op de top van de schouw 
te vinden. In deze zaal 
werd eeuwenlang recht 
gesproken over de Kam
per burgers. In het kleine 
portaaltje zitten twee 
deuren. De verdachten 
werden door de rechter
deur binnengebracht. De 
linkerdeur was voor de 
schepenen. De zaal zelf 
is verdeeld in twee delen. 
Het deel na het portaalqe 
was voor het publiek en 
voor de advocaten van de 
verdediging. Achterin ze
telde het stadsbestuur: de 
schepenen. De buitenkant 

van het raadhuis is het 
mooist aan de zijde van 
de Oudestraat. Hier ziet 
men een aantal beelden 
en ook de schandkooi, 
waar misdadigers te kijk 
werden gezet. De andere 
zijde van het raadhuis, 
aan de kant van het toren
tje, is het oudste deel van 
dit prachtige bouwwerk. 
Het klokje in het torentje, 
dat een tijd niet in ge
bruik was, werd de laatste 
jaren voorafgaand aan de 
raadsvergadering geluid. 
Met de ingebruikneming 
van het nieuwe stadhuis 
aan het Burgemeester 
Berghuisplein kwam aan 
die traditie een einde. 

Kampen 
Kampen dateert al uit 
1150, maar de naam Kam
pen wordt pas voor het 
eerst genoemd in het jaar 
1277. Vanwege de ligging 
groeide Kampen al snel 
uit tot een welvarende 
handelsstad en werd het 
een van de belangrijkste 
steden van noordwestelijk 
Europa. Maar door het 
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De moeite uon een bezoekje waard: het raadhuis uan Kampen. 

verzanden van de IJssel 
werd Kampen vanaf 1430 
minder aantrekkelijk 
voor de kooplieden. 

De Hollandse Oorlog 
(16721678) tussen de 
Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden, 

Frankrijk en Engeland 
betekende het einde van 
de eens zo machtige 
stad. Vanaf 1815 werd 
Kampen wereldberoemd 
vanwege de tabaksindus
trie. In 1880 was bijna de 
helft van de bevolking 
van Kampen werkzaam 
in de tabak; er werden 
destijds wekelijks zo'n 
anderhalf miljoen sigaren 
geproduceerd. Door de 
crisis in de jaren dertig 
verdween de tabaksindus
trie vrijwel helemaal. Er 
is nog één sigarenfabriek 
in bedrijf In het museum 
is de grootste sigaar van 
Europa te bewonderen; 
hij heeft een lengte van 
ruim vijf meter. Kampen 
bezit verschillende oude 
Gast en Proveniershui
zen. In de stad bevinden 
zich ook enkele boerde
rijen  de zogenoemde 
stadsboerderijen  en er is 
een achtkantige koren
molen uit 1842. Vanaf de 
overkant van de rivier de 
IJssel biedt Kampen een 
van de mooiste stadsge
zichten van Nederland. 

(aduertcntie) 

IV, vanlokven. 
■ ^ 



BIJZONDERE CURSUSSEN 
VAN DE BOND 

Cursussen en workshops 
vormen een belangrijk 
thema in het beleidsplan 
en zijn een terugkerende 
vraag van de Regioraad. 
Bij voldoende belang
stelling wil de Bond dit 
jaar weer drie cursussen 
organiseren. Het gaat 
om het bouwen van een 

eigen website voor uw 
vereniging, het benut
ten van internet voor de 
filatelie en het maken van 
een PowerPointpresen
tatie. Uw vereniging kan 
u voor deze cursussen 
opgeven, bij het Bondsbu
reau. Heeft u ideeën voor 
andere onderwerpen voor 
cursussen? Geef ze door: 
per post, per email of per 
telefoon (zie colofon). 

JUBILEUMVIERINGEN 
OP POSTEX 2 0 0 8 

U bent al jaren vertrouwd 
met Postex, het evenement 
dat in de Americahal 
in Apeldoorn wordt 
gehouden. Veel inzenders 
zagen hun inzending al 
bekroond in categorie 3 
of 2 van dit GSEevene
ment. Maar dit jaar is het 
anders. Postex 2008 opent 
zijn deuren voor enkele 
gespecialiseerde vereni
gingen die hun jubileum 
vieren. Ook de afdelingen 
Boskoop en Leerdam van 
de Nederlandse Vereni
ging van Postzegelverza
melaars (medeorganisa
tor van de Postex) vieren 
in 2008 een jubileum. 
Besloten is om dit jaar 
geen wedstrijdklasse te 

organiseren, vanwege het 
eeuwfeest van de Bond: 
veel andere verenigingen 
organiseren in 2008 im
mers al een tentoonstel
ling in wedstrijdverband. 
Op Postex 2008 laten daar
naast nog eens zeventien 
andere gespecialiseerde 
verenigingen, die ieder 
vijftien kaders vullen, zien 
wat ze 'in huis' hebben. 
Puur genieten dus van 
gevarieerde collecties in 
een feestelijke sfeer  en 
dat is ook het doel van 
Postex 2008. Uiteraard 
zullen de vertrouwde han
delaren met hun voorraad 
ook op Postex aanwezig 
zijn en natuurlijk ook de 
jeugd met JuniorPlaza! 
Noteer het in uw agenda: 
17,18 en 19 oktober naar 
Apeldoorn! 

BOFILEX EN DE DAG 
VAN DE AEROFILATELIE 

Een van de evenemen
ten in het kader van het 
jubileum '100 jaar NBFV' 
wordt georganiseerd in 
het Brabantse Ooster
hout. 
Op vrijdag 26 september 
(van 16 tot 21 uur), zater
dag 27 september (van 
10 tot 20 uur) en zondag 

28 september (van 10 tot 
16 uur) wordt in theater 
De Bussel, Torenplein 
12, een tentoonstelling in 
categorie 3, Bojilex 2008, 
gehouden. 
Ook het 115jarig bestaan 
van de Postzegelvereni
ging Breda (een van de 
oudste verenigingen in 
ons land) en het 35jarig 
bestaan van de Ooster
houtse Vereniging van 

Postzegelverzamelaars 
worden gevierd. 
Bij elkaar opgeteld leve
ren de drie hier vermelde 
jubilea het door de orga
nisatie gekozen thema, 
'250 jaar Filatelie', op! 
In Oosterhout wordt 
ook de 47ste Dag van de 
Aerojïlatelie georganiseerd, 
door de vereniging De 
Vhegende Hollander. De 
toegang is gratis. 

CARNAVALESK FLORIADE 
IN GASTVRIJ VENLO 

In het jaar 2008 bestaat 
Phila Venlo 85 jaar. Dat 
wordt gevierd met een 
jubileumtentoonstelling 
in categorie 3 die op 26 en 
27 april 2008 wordt ge
houden in De Maaspoort, 
Oude Markt 30, Venlo. 
Het thema is Carnavalesk 
Floriade: in 2012 vindt de 
Floriade plaats op het 

terrein van het toekom
stige Greenpark Venlo. De 
expositie  tevens XXXVIII 
Limphilex  is op zaterdag 
26 april van 11 tot 18 uur 
geopend en op zondag 27 
april van 10 tot 17 uur. 
De entreeprijs bedraagt 
2 euro (incl. catalogus); 
jeugd tot 16 jaar betaalt 
slechts 50 cent. Als u de 
NBFVledenpas laat zien 
krijgt u korting en is de 
toegangsprijs i euro! 
De jubileumenvelop van 
Venlo (onderdeel van de 
jubileumreeks van tien) 
laat het stadhuis zien, is 
beplakt met de postzegel 
'100 jaar NBFV' en wordt 
afgestempeld met het 
bijzondere stempel van 
Venlo. De prijs is 1.50 
euro. U kunt het couvert 
ook bestellen door 2.50 

euro over te maken 
op Postbankrekening 
1600820 ten name van 
W. Hendriks te Helden. 
Vergeet niet om op de 
overschrijving uw adres 
te vermelden, met het 
woord 'jubileumenvelop'! 
Verder is in Venlo ook de 
eigen jubileumenvelop 
van Phila Venlo verkrijg
baar, met het logo van de 
expositie en een stem
pelafdruk van XXXVIII 
Limphilex (1.50 euro). De 
envelop kunt u ook schrif
telijk bestellen, door 2.50 
euro per smk over te ma
ken op Postbankrekening 
1600820 ten name van 
W. Hendriks te Helden. 
Vergeet niet om op de 
overschrijving uw adres 
te vermelden, alsmede de 
tekst 'envelop Limphilex'! 

268 

Calbroith 'Cal' Perry Rödlers. 

CALBRAITH ('CAL') PERRY RODGERS: 
KOENE AVIATEUR OF VERWARDE DWAAS? 

Eind vorig jaar waren er 
veel verhalen in de Ameri
kaanse filatelistische pers 
te vinden over de verove
ring van het luchtruim, 
onder andere in American 
Philatelist van oktober jl. 
Na de eerste succes
volle vluchten van de 
gebroeders Wright in 
igo2 werden er alom 
vliegtuigen gebouwd en 
wedstrijden georgani
seerd. William Randolph 
Hearst loofde een bedrag 
uit voor de eerste vlieger 
die erin zou slagen om 
binnen dertig dagen en 
vóór 10 oktober 1911 van 
de oost naar de westkust 
van de Verenigde Staten 
te vliegen. Op de Chicago 
International Aviation Meet 
won de nog onbekende 
vlieger Calbraith ('Cal') 
Perry Rodgers de prijs 
van $ 11.285. Van dat geld 
kocht hij twee fonkel
nieuwe vliegtuigen. Hij 
vond ook een sponsor; de 
vleesverpakkingsmaat
schappij Armour uit Chi
cago. De voorwaarde was 
dat het vliegtuig zoveel 
mogelijk reclame voor 
het grapefruitdrankje Vin 

Mississippi zou vliegen 
en vier dollar voor elke 
mijl ten oosten daarvan. 
Met die financiële steun 
in de rug wilde Rodgers 
proberen de overland
vlucht te maken. Een 
privétrein volgde hem 
op de voet, samen met 
het tweede vliegtuig, zijn 
vrouw Mabel en journalis
ten. Na drie noodlandin
gen te hebben gemaakt en 
21 dagen later was hij nog 
maar in Chicago, maar hij 
zette toch door. Ongeveer 
vanaf dat tijdstip kon men 
prentbriefkaarten kopen 

Rodgers met een uan zijn tu;ee Vin Fiztoestellen; Irt op hrt staartulak. 

Fiz op het staartvlak en de 
onderzijde van de vleu
gels zou dragen. In ruil 
hiervoor ontving Rodgers 
vijf dollar voor elke mijl 
die hij ten westen van de 

daarop het vliegtuig en 
zijn piloot; zijn vrouw 
Mabel  inmiddels be
noemd tot 'postmaster' 
 verzorgde de verzending 
en afstempeling van de 

kaarten. Ze moesten 
worden voorzien van een 
label van 25 cent (rechts). 
Op 5 november igii Cal 
in Pasadena (Califor
nië); hij had 4.321 mijl 
afgelegd; zijn gemiddelde 
snelheid was 51.5 mijl per 
uur. Onderweg overleefde 
hij vijftien ongelukken. 
Op 12 november, op weg 
naar Long Beach, brak 
een stuurkabel. Rodgers 
ontwaakte in het zieken
huis met twee gebroken 
benen, een hersenschud
ding, gebroken ribben en 
brandwonden. Op 10 de

'tk 

^ StSFPSHCtf eAV tXW VODK 
TOWt U<iaHlO HERC itOVTMim B l«tl 

V ^ CAPlIEft PUGMTS 
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t ht W ï «IRPltNE MAPCH "'t r9ll 

Hj . , OTHER CaPLV FVFNTï 
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Plaquette ter markering uan het eindpunt 
uan de eerste 'Transcontinental Flight'. 

cember steeg hij weer op, 
met zijn krukken in de 
cockpit. Op het strand 
van Long Beach werd hij 
opgewacht door 50.000 
mensen. Voorzichtig 
werden de wielen voort
geduwd tot ze het water 
van de oceaan raakten: de 

reis zat er op. Nauwelijks 
vier maanden later (3 
april 1912) vloog hij boven 
hetzelfde strand, toen 
hij terechtkwam in een 
vlucht meeuwen. Hij over

leed ter plaatse. 
Het duurde nog 
zes jaar voordat 
de eerste officiële 
Amerikaanse lucht
postzegels werden 
uitgegeven en de 
eerste geregelde 
vluchten begonnen. 
Van de 'zegels' van 
25 cent die Rodgers 
uitgaf zijn er maar 
vier teruggevonden. 

Gestempelde en 'gefran
keerde' kaarten brengen 
nu zo'n vijftigduizend 
dollar op, even veel dus 
als Hearsts hoofdprijs 
in 1910 bedroeg. (Wayne 
Youngblood: Flying the 
mail by Ballloon, Pigeon & 
Aeroplane). G.A. GEERTS 



PROFITEER ! N E D E R L A N D Jaargangc 

NU tot 56% ! 
extra Voordeel 

ten opzichte van de C o l l e c t C l u b IHM 
NU 
bij 

ONS 

Dus 
UW 

voordeel 

PROFITEER ! NEDERLAND jaargangen 

NU tot 56% ! 
extra Voordeel 

ten opzichte van de C o l l e c t C l u b w NU 
bij 

ONS 

Dus 
uw 

voordeel 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

Samenstelling 

549/567 (19w) 

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 

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

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

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

Samenstelling 

1440/1461 (20w + Ibl + Ipb) 

1462/1487 (24w + Ibl + 1pb) 

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

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

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

1630/1663 (31 w + Sbl) 

1664/1705 (37w + 5bl) 

1706/1745 (36w + 4bl) 

1746/1807 (58w + 4bl) 

1808/1875 (64w+4bl) 

prijs onze prijs u bespaart 

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% 

1950 t/m 1959(1 Ojaar) 763,50 562,00 2 6 % 1990 t/m 1999 (lOjaar) 494,25 247,10 5 0 % 

1950 t/m 1999 (50JaÄF^I920,00 1261,00 34% 1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

736/751 (16w) 

752/763 (12w) 

764/783 (20w) 

784/810 (26w) 

811/835 (19w) 

836/855 (18w+ Ib l ) 

856/875 (14w+2bl) 

876/899 (23w+Ib l ) 

900/917 (17w+Ib l ) 

918/938 (20w+ Ib l ) 

m^j^v^ 

^̂ 1̂ 
^MMm 

f 24,50 
; 16.75 

l 22,50 

31,00 

11,00 

23,00 

15,00 

6,00 

28,00 

9,00 

18,00 

13,00 

17,50 

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

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

1876/1950 (70w + 5bl) 

1951/2033 (76w + 6bl) 

2044/2134(S3w + 3bl +2pb) 

2139/2243(95w + 4bl) 

2246/2316(67w+4bl) 

wmM 39,25 

48,25 

49,00 

54,00 

51,00 

50% 
50% 
28% 
24% 
25% 

1970 t/m 1979(1 Ojaar) 

1960 t/m 1969(1 Ojaar) 230,25 171,50 2 6 % 

1 970 963/983 (20w + 1 bi) 

1971 984/1001 (17w + 1 bl) 

1972 1002/1024 (22w + I b l ) 

1973 1025/1042 (17v» + I b l ) 

1974 1043/1063 (20w + 1 bl) 

1 9 7 5 1064/1083 (21v» + Ib l ) 

1976 1084/1107 (23VK + I b l ) 

1977 1128/1150 (23vK + 2bl) 

1 9 7 8 1151/1171 (19v» + 2bl) 

1 9 7 9 1172/1190 (18VK + I b l ) 

• 33,50 

1 ^ ; • 
1 
f 24,50 

1 24,50 

14,00 

16,50 

26,00 

20,00 

19,00 

18,00 

19,00 

12,00 

14,00 

10,00 
9,00 

9,00 

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

? 
? 
? 

2000 t / m 2 0 0 4 (5jaar) 382,50 241,50 3 7 % 
A l l e j a a r g a n g e n p o s t f r i s en v o l g e n s h o o f d n u m m e r s N V P H 

Wij willen weg uit Heemstede ! 

Opruiming ! 
van magazijn en winkelvoorraad. 

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

uitsluitend van toepassing op de aanwezige voorraad : 

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

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

OP = OP 
(Niet van toepass ing o p d e voor raad postzegels en mun ten !) 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1980 t/m 1989(1 Ojaar) 

r ) ca 1 9 4 , 0 0 1 5 6 , 0 0 2 0 % * ' ^ 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 

191/1214 (23w + I b l ) 

215/1236 (20w + 2bl) 

260/1279 ( 1 9 w + I b l ) 

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

300/1320 (18w + 2bU Ipb) 

321/1344 (22w + Ib l - f Ipb) 

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

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

396/1419 (21W'f2bl +Ipb) 

420/1439 (18w + I b l + Ipb) 

45% 
45% 
38% 
42% 
52% 
56% 
55% 
52% 
52% 
45% 25,50 

240,50 121,50 4 9 % 

uiteraard t.g.t. nog informeren. 

Postzegel en Muntenhandel 
^ Hollands Glorie 

Camplaan 8 2103 GW Heemstede 
T e l 0 2 3 5 4 7 7 4 4 4 Fax 023 5477444 Postbank 4208936 

hg@stampdealer.nl www.stampdealer.nl 
"NIEUW" Nederlandse/Vntilien ongetand ! 

1996 serie Papiamentu Bijbet nvph112Q/1121 €45.-

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

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

Portokosten altfld extra 17.00) Masndag'dinsdagoparspriaK 

mailto:hg@stampdealer.nl
http://www.stampdealer.nl
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24uur per dag op het internet: 

www.postzegelpartijencentrale.ni 
kijk en bestel 

2737 AMERIKA (U.S.A.) €900 
(Vnl. Postfris) 1931/1998. 
Een zeer goed gevulde verzameling met een 
hoge aanschafprijs. 
In 4 luxe albums en 1 insteekboek. 
2799 ARGENTINIË €120 
(Gebr/ongebr/postfr) 
Een leuk partijtje op insteekbladen. 
In map. 
2249 AUSTRALIË €700 
(Gebr/ongebr/postfr) 
Een zeer goed gevulde, nette verzameling met 
veel beter materiaal uit de gehele periode. 
In 3 albums. 
2404 BELGIË €320 
(Ongebr/gebr) Een rommelige verzameling 
met zeer veel materiaal. 
In map. 
2044 BOSNIË €220 
(Gebr/ongebr.) Een leuke partij met veel beter 
materiaal. 
In map. 
2393 BRAZILIË €150 
(Vnl. Postfris) 
Een uitzoekpartij in zakjes met veel ouder 
materiaal. In doosje. 
2533 BULGARIJE €200 
(Postfris) Een goed gevuld boek met veel motief. 
In insteekboek. 
1885 CAMBODJA €170 
(Postfris) 
Een leuke verzameling met komplete series 
en blokken. Voornamelijk motief. 
In insteekboek. 
2922 COLOMBIA €175 
(Gebr/ongebr.) Een avontuurlijke partij met 
veel ouder materiaal. In insteekboek. 
2145 CONGO €300 
(Ongebr/pfris) 1900/1975. 
Een goed gevulde verzameling op albumbladen 
met veel beter materiaal uit de gehele periode. 
In map. 
2082 DUITSE RIJK €250 
(Brieven) 
Combinaties. 46 Brieven, waarbij schaars 
materiaal. In album. 
2936 DUITSE RIJK €160 
(Postfr/ongebr/gebr) 
Partij plaatfouten, abarten, druktoevalligheden. 
Tevens diversen w.o. Zwitserland. 
In album. 
2699 DUITSL.-FRANSE ZONES €375 
(Postfr/ongebr) 
Een zeer goed gevulde verzameling. 
In insteekboek. 
2894 DUITSL.-SOWJET ZONE €1.000 
(Postfr/ongebr/gebr) 
Voorraad met zeer veel materiaal. Zeer 
interessant!. Zeer hoge cataloguswaarde. 
In insteekboek. 
2613 EGYPTE €140 
(Ongebr/gebr) Een klassieke verzameling op 
bladen. In map. 

2517 ENGELAND €700 
(Postfris) Een prachtige handelspartij met veel beter 
fosfor materiaal uit de jaren 60. Schaars materiaal. 
In insteekboek. 
2284 ENGELSE KOL./GEB €500. 
(Vnl. Postfris) Een leuke partij met veel betere zegels 
en series. Waarbij veel Hong Kong. 
In insteekboek. 
2157 ENGELSE KOLONIEN €300 
(Ongebruikt) Omnibus 1948. 30 hoge waarden 
waarbij Singapore en Hong kong. Iets smoezelig en 
ook doubletten. In map. 
2306 ENGELSE KOLONIEN €600 
(Gebr/ongebr.) Een zeer avontuurlijke partij met 
klassiek materiaal. 
In map. 
2590 FAROER €100 
(Postfris) 23 Moderne postzegelboekjes. 
Postkantoorprijs Dkr. 890,-. 
In map. 
2662 FRANSE KOLONIEN €550 
Een peachtige verzameling met veel interessant en 
ouder materiaal. Een echte aanrader. 
In 2 grote en 1 klein stockboek. 
2712 GUERNSEY €300 
(Postfris) 1969/1997. Een over komplete collectie. 
In luxe album. 
2129 ISRAEL €450 
(Postfris) 1967/2001. Een zeer goed gevulde ver
zameling op albumbladen met ook iets extra's, zoals 
ongetand blok uit 1991. In doosje. 
2713 JERSEY (Postfris) 1969/1997. €325 
Een komplete collectie. 
In 2 luxe albums. 
2311 JOEGOSLAVIË €125 
(Pfris/gebr.) 1960/1969. Een dubbel verzamelde 
collectie. In album. 
2455 KRETA €300 
(Gebr/ongebr.) 
Een leuke verzameling met veel beter materiaal. 
In map. 
2463 LEVANT €550 
(Ongebr/gebr) Een leuke collectie van alle Gebieden. 
Schaars materiaal. 
In map. 
2556 MACAO €200 
Een verzameling van modern materiaal, waarbij veel 
motief. 
In insteekboek. 
2149 MALI €260 
(Postfr/ongebr) 1960/1975. 
Een goed gevulde verzameling op albumbladen met 
veel beter materiaal uit de gehele periode. 
In map. 
2795 MAN €80 
(gebruikt) Blokken. 1980/2000. Een aardige 
verzameling. In insteekboek. 
2155 MAURITANIË €225 
(Vnl. Ongebruikt) 1906/1975. Een goed gevulde ver
zameling op albumbladen met veel beter materiaal uit 
de gehele periode. 
In map. 

http://www.postzegelpartijencentrale.ni
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2777 OOSTENRIJK €55 
(Postfris) Blokken. 
Tot 2000. Een aardige verzameling. 
In insteekboek. 
2017 PAKISTAN €50 
(gebruikt) Een leuke uitzoekpartij met veel zegels. 
In doosje. 
1975 PERZIE 
(Gebr/ongebr.) 1875/1939. €350 
Een goed gevulde verzameling op albumbladen 
met veel beter materiaal. 
In map. 
2800 PHILIPIJNEN €120 
(Gebr/ongebr/postfr) Een leuk partijtje op 
insteekbladen. In map. 
2448 POLEN €320 
(Ongebr/gebr) Een nette verzameling tot 1960 
met veel beter materiaal uit de gehele periode. 
In album. 
2488 POLYNESIE €175 
(Postfris) Een prachtige geheel met vele topseries. 
In map. 
2764 PORTUGESE GEBIEDEN €80 
(gebruikt) Blokken Azoren en Madaira. 1980/2000. 
Een aardige verzameling. 
In insteekboek. 
2645 PORTUGESE KOLONIEN €1.250 
(Ongebr/gebr) Een zeer avontuurlijke partij met 
voornamelijk ouder materiaal. 
In insteekboek. 
2951 RUSLAND €120 
(Pfris/gebr.) Collectie gebruikt vnl. na 1970 
(ook xxx) + ruim 200 blokken vnl gebruikt, w.o. 
Antarticablok xxx en gebruikt. Leuke koop. 
In dik insteekboek. 

2664 SPANJE EN KOLONIEN €35( 
(Vnl. Ongebruikt) Een avontuurlijk partijtje met veel 
schaars materiaal van de Kolonien. 
In insteekboek. 
2489 ST PIERRE EN MIQUELON 
(Vnl. Postfris) Veel betere zegels. Cataloguswaarde 
Yvert Euro 450,. 
In map. 
2952 TSJECHOSLOWAKIJE 
(Pfris/gebr.) Collectie pfris/gebr blokken vanaf 194 
+ gebr. collectie 19761990 op albumbladen. 
In ordner. 
2579 TURKIJE 
(Vnl. Postfris) Een rommelige, vnl. postfrisse ver

zameling met veel beter materiaal. Extreem hoge 
cataloguswaarde. 
In insteekboek. 
2582 TURKS EN CAICOS ISL. 
(Ongebr/pfris) 1935/1976. Eeen nette, goed gevulde 
verzameling op blanco bladen. 
In map. 
2723 VATICAAN €22^ 
(Postfris) 1957/1997. Een vrijwel komplete ver

zameling. In 2 luxe albums. 
2330 VERENIGD EUROPA €25(| 
(Pfris/gebr.) 1978/1982. Een dubbele verzameling van 
blokken van vier. 
In 5 speciale albums. 
1827 WERELD €50(| 
(Vnl. gebruikt) Een zeer avontuurlijke uitzoekpartij met 
veelzijdig materiaal. Geschikt voor wederverkopers. 
In doos. 
2111 WERELD €20(1 
(Vnl. gebruikt) Een zeer avontuurlijke partij. In 
volgepropt insteekboek. 

€10( 

€13i 

€32; 

€27( 

Dit is een klein voorbeeld van de partijen 
bij ons in de winkel. 

Alle partijen zijn 24uur per dag 
op het internet met foto's en beschrijvingen 

te bezichtigen en te bestellen. 
Wij kijken ernaar uit om u te ontmoeten op 

Stamp Passion. 
www.postzegelpartijencentrale.nl 

Piethein straat 112, 2518 CM, Den Haag 

Tel: 070 362 52 63 

Fax: 070 362 54 15 

Email: admin@postzegelpartijencentraie.nl 

Openingstijden: ma t/m za 9:00 tot 17:00 uur 

http://www.postzegelpartijencentrale.i
http://www.postzegelpartijencentrale.nl
mailto:admin@postzegelpartijencentraie.nl
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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 1SS 
16/17 mei 2008. 
in onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal. 

•-KIJKDAGEN: dinsdag 13 mei t/m donderdag 15 mei 
van 10.00 tot 16.00 uur. Vrijdag 16 mei van 10.00 tot 19.00 uur. 
Zaterdag 17 mei van 8.30 tot 12.30 uur 

•-VEILING: vrijdag 16 mei vanaf 17.00 uur, de zgn. 
'kleine kavels'. Zaterdag 17 mei vanaf 13.30 uur de 
verzamelingen, partijen en dozen. 

•-Vraag de GRATIS CATALOGUS! 
•-Veiling 156 wordt geiiouden op 4 en 5 juli 2008 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 

l/l/, y. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 
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POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
RIJSSENSESTRAAT 203B 
7441 AD NIJVERDAL 
TELEFOON 0548-655855 
FAX nr. 0548-655088 
EMAIL info@leopardi.nl Aparte Veiling 

i.s.m. Overijsselse Postzegelveiling 

Woensdag 16 april 2008 
Zie elders in dit maandblad 
Bezoek ons ook op de Stamp Passion 
in Den Bosch van 11 t/m 13 april 
Standnrs. 33 en 34 

.. 

1 
\ 12'- c L X ï j 

l/l/. V. Leopardi, filatelistiscii makelaar en beëdigd taxateur 
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RONALD BOUSCHER 
Professioneel philatelist en commissionair 
lidNVPH, PTS, IFSDA en AAA 

Aanwezig bij Stamp Passion '08, 
Brabanthallen, Den Bosch, 
van 11 tim 13 april 2008 

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

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

Bemiddeling en begeleiding, zowel in binnen als in buitenland, bij verkoop van filatelistische 
collecties en objecten. 
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Vouwbnef verstuurd vanuit Boxtel naar Schiedam, gefrankeerd met nr 2, pl.VI:77 en 
vernietigd met halfrondfranco 'sHertogenboschC op 2231861. A z.: naamstempel 
Boxtel en a k ©Schiedam 2331861. € 350 

/7/e.^^(^c^ ^Zc^^^.^. 
T 

Complete vouwbnef verstuurd vanuit 'sHertogenbosch naar Overspelt (B), gefrankeerd met 
horizontaal paar nr 2, pl.I. 5859, vernietigd met halfrondfranco 'sHertogenboschA op 
1151853. A.Z.: a.k. ©Overspelt (B) en transit ©Hollande de Nord (1251853). € 375 

nr 3b:88© 
'sHertogenboschA 

€ 3 0 5 

nr l ,pl.III:340 
'sHertogenboschC 

€ 7 0 

nr 2,pl IV.5© 
'sHertogenboschC 

€ 125 

nr 3c:89® 
'sHertogenboschC 

€ 4 5 0 

Messchaertstraat 1211077 WS Amsterdam/tel.: 020-679.5952 /fax: 020-679.4780 
email- mfo@ bouscher.nUwww.bouscher.nl 

http://bouscher.nUwww.bouscher.nl


RONALD BOUSCHER Messchaertstraat 1211077 WS Amsterdam 

Couvert verstuurd op 13-8-1874 vanuit 's-Hertogenbosch naar Bordeaux (F), 
gefrankeerd met 2x 19D en Ix 21C, vernietigd met puntstempel 57. A.Z.: a.k. 
©Bordeaux 15-8-1874. € 7 5 

jêy^ y^"^^^^-^L/i-—-^' 
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Firmacouvert verstuurd via 's-Hertogenbosch op 6-3-1886 naar Nijmegen, gefrankeerd met 
19H, vernietigd met naamstempel Engelen. A.Z.: klemrondstempel Nijmegen 6-3-1886 en 
bestellersstempel. € 140 

Bankrekening nr. 54.19.15.195 te Amsterdam 



tel.: 020-679.5952 /fax: 020-679.4780 email: infi>@bouscher.nl 
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Padvindersbrief vanuit Rotterdam verstuurd naar Zwolle, gefrankeerd met nr 381 en gepost in 
's-Hertogenosch op 22-5-1943 met afstempeling 's-Hertogenbosch-Station. € 1.075 

verkleind tot 90% 

ADMINISTEATION DES 

Ci-joint un (*) 

"'J^k 

N»i!i ?f (iomifiie de TeipMiicuf; 

ü e u de destinatioa: 

Paj 3: 

•) Caisseypanipr, ballot, paquet on pU. 

Sofflke de dt'cijnaiions en dDuane: 418. 'sHertogenl. \^^ 

Complete pakketkaart voor een pakket verstuurd vanuit 's-Hertogenbosch op 9 oktober 1889 naar Luik (B), gefrankeerd 
met een blok van 4 van nr 22H, vernietigd met kleinrond 's-Hertogenbosch. € 295 



RONALD BOUSCHER 

Uniek aanbod van de portzegels 6 en 7, 
uiterst schaars in luxe postfrisse kwaliteit. 

(zolang de beperkte voorraad strekt) 

TEBETALEN 

FORT 

Port 6B** 
(eert. NVPH 2008) 

€975 

Port 7B** 
(eert. NVPH 2008) 

€975 
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Opgaven voor deze rubriek 
in het juninummer 2008 
(verschijnt begin juni 2008) 
moeten uiterlijl« op i mei 
ioo8 in het bezit zijn van de 
redactie van 'Filatelie', Klip
per 2,1276 BP Huizen of per 
e-mail (philatelie(a)tip,nl). 
Voor opnamen onder het 
kopje 'Ruildagen' moet u de 
volgende gegevens vermel
den: datum, plaats, locatie, 
adres locatie, openingstijden 
en een telefoonnummer voor 
nadere informatie. Er wordt 
slechts één telefoonnum
mer vermeld. Emailadressen 
of adressen van websites 
worden niet opgenomen. 
Onvolledige opgaven van 
evenementen kunnen helaas 
niet verwerkt worden. 
Veilingen worden slechts 
vermeld als ze ten overstaan 
van een deurwaarder of no
taris worden gehouden. 
Hoewel deze agenda met 
veel zorg wordt samenge
steld, kan de redactie niet 
garanderen dat de genoemde 
evenementen ook op de 
aan haar opgegeven data en 
tijdstippen doorgang vin
den. De redactie aanvaardt 
geen aansprakelijkheid 
voor eventuele fouten in de 
evenementsgegevens. 
Niet alle evenementen zijn 
gratis toegankelijk. Verder is 
het mogelijk dat postze
gels slechts een onderdeel 
vormen van het materiaal dat 
op de hieronder vermelde 
beurzen wordt aangeboden. 
Wij adviseren u daarom 
met klem om - en dat geldt 
dan vooral bij het bezoeken 
van ver van uw woonplaats 
verwijderde evenementen 
- eerst even met de organisa
toren te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

II, 12 en 13 april: 
's-Hertogenbosch. Stamp 
Passion 2007, filatelistisch 
evenement met activiteiten 
voor jong en oud, georgani

seerd door de Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegel-
Handelaren (NVPH) in het 
kader van haar tachtigjarig 
bestaan. Brabanthallen, 
Diezekade 2. Stands van han
delaren en postadministra-
tie, expositie van een deel van 
de collectie van Boudewijn 
Buch. Nadere informatie op 
uJUJUJ.stamppassion.til of bij de 
NVPH, telefoon 070-347849 
of per email (info(3)nuph.nl). 
26 en 27 april: 
Venlo. Phila 88, tevens Limp-
hilex XXXVIII; tentoonstelling 
in categorie 3, georganiseerd 
door Phila Venlo ter gelegen
heid van het 85-jarig bestaan 
van de vereniging. De 
Maaspoort. Openingstijden: 
op zaterdag 26/4 van 11 tot 
18 uur en op zondag 27/4 van 
10 tot 17 uur. Inlichtingen: 
W. Hendriks, email tt20o8@ 
skippyandfabely.demon.nl. 
23 en 24 mei: 
ICampen. Hanzepost 2008, 
wedstrijdtentoonstelling in 
de categorieën 2 en 3, jeugd, 
eenkader, open klasse en 
voordrukalbumbladen ter ge
legenheid van het honderd
jarig bestaan van de Kamper 
Philatelisten Club. Sporthal 
De Reeve, Berghuisplein. 
Ca. 250 kaders {kadergeld 
slechts I euro). Cultuur, 
andere hobby's, jeugdboek, 
handelaren. Openingstijden: 
op vrijdag 23/5 van 10 tot 21 
uur en op zaterdag 24/5 van 
10 tot 16 uur. Inlichtingen: 
J.G. Fidder, Gallestraat43, 
8266 CV Kampen, tele
foon 038-3315968, email: 
b.D.d.vc3tc@kpnplanct.nl. 
20 tot en met 28 juni: 
Boekarest (Roemenië). EFIRO 
2008, wereldtentoonstelHng 
georganiseerd door de Roe
meense posterijen en de Roe
meense Filatelistische Fede
ratie, ter gelegenheid van de 
honderdvijftigste verjaardag 
van de eerste postzegel van 
Roemenië. 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 Ocstcrrcichischer Phila-
tclistcnucrcine. Austria Center 
Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 
I. Openingstijden: op 18/9 
van 10 tot 19 uur, op 19/9 van 
9 tot 19 uur, op 20/9 van g 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 0598-636165. 
25 tot en met 28 september: 
Marche-en-Famenne (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, 
B-6791 Guerlange, telefoon 
+32-63388308. 
26, 27 en 28 september: 
Oosterhout (NB). Bojilcx 
2008, tentoonstelhng 
(propaganda en klasse 3) ter 
gelegenheid van het 115-jarig 
bestaan van Postzegelvereni
ging Breda, het eeuwfeest 
van de Nederlandse Bond 
van Filatelisten-Verenigingen 
en het 35-jarig bestaan van 
de Oosterhoutse Vereniging 
van Postzegelverzamelaars, 
onder het motto 250 jaar jila-
tclic. De Vliegende Hollander 
organiseert tijdens de ten
toonstelling de 47ste Dag van 
de Acrqfilatelic (zie hieronder). 
Verder jeugdactiviteiten, 
speciale enveloppen, han-
delarenstands. Schouwburg 
De Bussel, Torenplein 12. 
Openingstijden: op 26/9 van 
16 tot 21 uur, op 27/9 van 10 
tot 20 uur en op 28/9 van 10 
tot 16 uur. Informatie: C. Pij
pers, telefoon 0162 432738 
of per e-mail (cccspijpcrs(a) 
casema,nl) of D.G.M. Touw, 
telefoon 076-5418419 of per 
e-mail (d̂ mtouuJCiDhctnct.nl). 
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26, 27 en 28 september: 
Oosterhout (NB). 47ste Dâ  
Mn de Aerojilatelic, luchtpost
tentoonstelling (thema 
'vijftig jaar luchtpost via de 
Noordpool naar Tokio en 
Biak' tijdens Bojilcx 2008 (zie 
hierboven), georganiseerd 
door De Vliegende Hol
lander. De Bussel, Toren
plein 12. Speciale envelop 
met bijzonder poststempel. 
Openingstijden: op vrijdag 
26/9 van 16 tot 21 uur, 
zaterdag 27/9 van 10 tot 20 
uur en zondag 28/9 van 10 
tot 16 uur. Inlichtingen: 
Secretaris De Vliegende Hol
lander, De Kolk 13, 3931 WN 
Woudenberg. Zie ook www. 
dc-ulicfl cndc-hollander.com. 
12,13 en 14 december: 
Veendam. Vecndamphila 5, 
tentoonstelling georgani
seerd door de FV Veendam 
e.o. Sorghvliethal. Catego
rieën I, 2, eenkader (i of 2), 
promotieklasse, open klasse, 
literatuur. Openingstijden: 
op i2/i2 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 1 olrtober 
2008. Info: Henk Buiten
kamp, Van Beresteijnstraat 
26a, 9641 AB Veendam, 
telefoon 0598-636165. 

2009 

6, 7 en 8 februari 2009: 
Lichtenvoorde-Zieuwent 
(gemeente OostGelre). 
Achterhoek 200g, tentoonstel
ling ter gelegenheid van 
het 25-jarig bestaan van de 
Tentoonstellingscommis
sie 'Achterhoek'. Sourcy 
Center, Zegendijk 3a. Ca. 450 
kaders. Inzendingen in de 
klassen 2 en 3 en verder in de 
klassen jeugd, propaganda, 
eenkader en tweekader, 
leugdactiviteiten, ruilbeurs. 
Openingstijden onbekend. 
Informatie: W. Wassink, 
telefoon 0315-241540, email 
j.u)assinki@chcllo.nl. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

4 april: 
Leiden. Het Spoortje, 
Bernhardkade 10,19-21.30. 
Telefoon 071-5611719. 
5 april: 
Bodegraven. Rijngaarde, 
Rijngaarde i, 9.30-16.30. 
Telefoon 06-53260579. 
Hendrik Ido Ambacht. 
Sandido, Reeweg 79,12-16. 
Telefoon 078-6814441. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-5304354. 
Leiden. Vijfhovenhuis, 
Hoflaan 169,10-16. Telefoon 
071-5312597. 
Lisse. 't Poelhuys, Vival-
distraat4,10-16. Telefoon 
0252-411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43, 10-15. Telefoon 
0529-432746. 
Nunspeet. De Wheme, Ds. 
de Bouterlaan 5,13.15-16. 
Telefoon 0341-256163. 
Onderdijk. De Onderdijk, 
Sportlaan 10,10-16. Telefoon 
0228-586204. 
Oosterhout. De Bunthoef, 
Bloemhof 2,13-16. Telefoon 
0162-432738. 
Uithoorn. Wijksteunpunt, 
Bilderdijkhof 1,10-15. Tele

foon 0297-525556. 
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-
13. Telefoon 0167-563887. 
6 april: 
Enschede. Postduivencen-
trum. Poolmansweg 128,10-
16. Telefoon 053-4313352. 
12 april: 
Bergambacht. De Vogel-
vrienden, Dijklaan 57,13-16. 
Telefoon 0172-216239. 
Dronten. Open Hof, Coper-
nicuslaan (t.o. busstation), 
13.30-16.30. Telefoon 0321-
314305. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-5304354. 
Hoofddorp. De leugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
10-16. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Hoogkarspel. Verenigings
gebouw (achter RK kerk), 
12.30-16.30. Telefoon 0228-
582298. 
Leusden. De Til, Hamers-
veldseweg30,13-16.30. 
Ommen. Hervormd Cen
trum, Prinses Julianastraat 
8,10-16. Telefoon 0547-
363000. 
Tolbert. Dorpshuis, Mr. 
Boonstraplantsoen 2,10-16. 
Telefoon 0594-515223. 
Zeist. CSG, Graaf Adolflaan 
(nabij WC Kerckenbosch), 
10-15.30. Telefoon 06-
54344840. 
13 april: 
Anna Paulowna. OC Veer-
brug, Sportlaan 21, 9.30-13. 
Telefoon 0223-531518. 
Echt. St. Joris, Cypresstraat 
58, 9.30-13. Telefoon 0475-
541786. 
Venlo. LimianZ, Kaldenker-
kerwegi82b, 10-13. Telefoon 
077-3517700-
Wijchen. OZO, Urnenveld
weg 10, 10-13. 
17 april: 
Welberg (Steenbergen). 
De Vaert, Kap. Kockstraat 
54,19-22. Telefoon 0167-
563887. 
18 april: 
Leiden. Het Spoortje, 
Bernhardkade 10,19-21.30. 
Telefoon 071-5611719. 
Oegstgeest. Heemwijck, 
hoek Rozenlaan/Narcis-
senlaan, 14-16. Telefoon 
071-5156534. 
19 april: 
Bilthoven. Filatelistische 

i contactgroep Oost Europa.'t 
! Vogelnest bij Zuiderkapel, 

Boslaan i, 10-16.. Telefoon 
0346-572593 (na 19 uur). 
Boskoop. De Stek, Puttelaan 
148,13-17. Telefoon 0182-
615136. 
Harmeien. H2O, De Uithof 
i/hoek Groenendaal, 10-16. 
Telefoon 030-6885264. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-5304354. 
Markelo. De Haverkamp, 10-
16. Telefoon 0547-363000. 
Papendrecht. De Palm, Van 
derPalmstraat3,10-16. 
Telefoon 06-24432140. 
Steenwijk. De Meenthe, Sta
tionsplein 1,10-16. Telefoon 
0561-615153. 
Tiel. De Schakel, Schee-
ringlaan 4a, 13-17. Telefoon 
0344-623545. 

mailto:b.D.d.vc3tc@kpnplanct.nl
http://cndc-hollander.com
mailto:assinki@chcllo.nl


Vrijdag i i t /m zondag 13 april - Brabanthallen 's Hertogenbosch 

Bezoek onze stand op 
Stamp Passion 081 vlUNT 

Numismatiek & 
Vilatclic 

Handelsstraat 34a 
6135 KL Sittard 
Telefoon: 045 - 420 16 50 
Telefax: 046 - 420 16 51 

www.philamunt.nl 
info@philamunt.nl 

Openingstijden: 
ma.-vrij. van 09.00-17.30 uur 

il koniiiknjksniuiueu 
postzegels 

derail- enßroothanie 
muiuen mimismadek 

m- CU veikoop dcra 

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


Veenendaal. Veenendaalhal, 
Nijverheidslaan 6,1016. 
Telefoon 0318517569. 
Veldhoven. D'n Bond, Rap
portstraat 29,1016. Telefoon 
0402536511 
Velp. Parkstaete, Parkstraat 
3,1016. Telefoon 026
3613906 (na 18 uur). 
Woudenberg. De Camp, 
De Bosrand 15,1316.30. 
Telefoon 0332863510 
20 april: 
Ewijk. CC Heumeshof, Klap
hekstraat 4a, 1016. Telefoon 
0487521697. 
'sGravenhage. Van der Valk 
Bijhorst, Zijdeweg 54,1016. 
Telefoon 0306063944. 
KerkradeHolz. Catharina
hoes, Lambertistraat 12,10
13 Telefoon 0455415088. 
Schagen. De Groene 
Schakel, Mauvestraat 161, 
1012.30 Telefoon 0224
298416 
Veghel. De Golfstroom, Van 
Diemenstraat ia, 9.3012.30. 
Telefoon 0413367786. 
25 april: 
RotterdamZuid. 
Larenkamp, Shnge 303,11
17. Telefoon 0104654941. 
26 april: 
Brielle. Zalencentrum, 
Langestraat 76,12.3015 30 
Telefoon 0181415640. 
Enkhuizen. WC IJsselzand, 
Anjerstraat i, 1317. Telefoon 
0228513450 
Enschede. Het Lmdenhof, 
Van Leeuwenhoekstraat 215, 
tijden onbekend 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12 3015.30. 
Telefoon 0365304354 
Neede. De 01de Molle, 
Diepenheimseweg 21,1016. 
Telefoon 0545272543 
Noordwijk Binnen. Vink
enlaankerk, hoek Vmken
laan/Achterzeeweg, 1016. 

Telefoon 0713614198. 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 1316. 
Telefoon 0475321179. 
Zwolle. Jubal, Geert 
Grootestraat i, 1016. Tel
efoon 0384216493. 
27 april: 
Alkmaar. Sporthal Noord, 
Arubastraat 6, 912. Telefoon 
0227542286. 
Diemen. De Schakel, Burg 
Bickerstraat 46a, 1016. 
Telefoon 0206942002 
Huissen. De Brink, Brmk 
8,1015 Telefoon 026

3271979 
Wijk bij Duurstede. 
Vikinghal, Karolingerweg 
234,1115.30. Telefoon 06
22650760 
28 april: 
Nijmegen. Thema Duitsland 
De Klokketoren, Burg SIo
temaker de Brumeweg 272, 
19.30onbekend Telefoon 
0243974654. 
30 april: 
Warnsveld. Breegraven i, 10
17. Telefoon 0575522040 
2 mei: 
Leiden. Het Spoortje, 
Bernhardkade 10,1921.30. 
Telefoon 0715611719 
Onderdijk. Dorpshuis, 
Sportiaan, 1117. Telefoon 
0228581769. 
3 mei: 
Heeze. De Brug, Ginderover 
2,1217 
Hendrik Ido Ambacht. 
Sandido, Reeweg 79,1216. 
Telefoon 0786814441. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg399a, 12 3015 30. 
Telefoon 0365304354 
Lisse. 't Poelhuys, Vivald
istraat 4,1016 Telefoon 
0252411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43,1015 Telefoon 

0529432746 
Oosterhout. De Bunthoef, 
Bloemhof 2,1316 Telefoon 
0162432738 
Uithoorn. Wijksteunpunt, 
Bilderdijkhof 1,1015. Tel
efoon 0297525556. 
Waalwijk. Ouwe Toren, Lo
effstraat 107, 915 Telefoon 
0416561593 
4 mei: 
EttenLeur. De Nobelaer, A. 
van Berchemlaan 2,1016. 
Telefoon 0306063944. 
7 mei: 
Noordwijk Binnen. Speciaal 
voorouderen De Wieken, 
Wassenaarsestraat 5,13.30
17 Telefoon 0713614198. 
10 mei: 
Dromen. Open Hof, Coper
nicuslaan (t.o. busstation), 
13 3016 30 Telefoon 0321
314305. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 3993,12.3015 30. 
Telefoon 0365304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
1016. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur) 
Hoogkarspel. Verenigings
gebouw (achter RK kerk), 
12 3016 30 Telefoon 0228
582298 
Leusden. De Til, Hamers
veldseweg30,1316.30. 
Zeist. CSG, Graaf Adolflaan 
(nabij WC Kerckenbosch), 
1015 3° Telefoon 06
54344840. 
11 mei: 
Anna Paulowna. OC Veer
brug, Sportiaan 21, 9 3013 
Telefoon 0223531518 
Wijchen. OZO, Urnenveld
weg 10, 1013. 
12 mei: 
Eindhoven. Hotel Van der 
Valk, Aalsterweg 322,1016. 
Telefoon 0306063944. 
15 mei: 

Welberg (Steenbergen). 
De Vaert, Kap. Kockstraat 
54,1922. Telefoon 0167
563887. 

POSTZEGELVEILINGEN 

27 april: 
Roosendaal. Hillesum Spe
cial 9 Postzf^fls, poststukken 
en postijeschiedenis Waarin 
opgenomen: Nalotenschop Ir 
Peter Rozema (II), Collectie Fons 
Simons (II) en de bijzondere 
Deruoer ueilin^ (spoorwegen, 
scheepvaart, luchtvaart). 
Postbus 170, 4700 AD 
Roosendaal, telefoon 0165
527194, fax 0165527194, 
email hillesum(3)jilatelist com; 
website ujuiujjilatehst com 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

2008 

22 april 
MOOI Nederland (Heusden) 
velletje met vijf identieke 
postzegels van 44 cent. 
22 april 
MOOI Nederland (Amersfoort) 
velletje met vijf identieke 
postzegels van 44 cent 
20 mei 
Europapostzegel 'Debrief ' ;vel 
met tien identieke postzegels 
van 75 cent. 
20 mei 
Jubileavel met tien 
postzegels van 44 cent in vijf 
verschillende versies: '10 jaar 
euro'; '25 jaar AEX', '125 jaar 
ANWB', '140 jaar Bruna' en 
'200 jaar Koninklijke Acad
emie voor Wetenschappen' 
3 juni 
Mooi Nederlond (Zoetermeer): 

Beursstempels 
Met ingang van het jaar 2008 
wordt op elke beurs waar 
TNTPost een stand heeft een 
bijzonder poststempel ge
bruikt Op de beurs kunt u bij 
de stand van TNT een afdruk 
krijgen en dat is leuk in com
binatie met de persoonlijke 
beurspostzegels die TNTPost 
uitgeeft Voor 2008 stonden/ 
staan de volgende beurzen 
met een bijzonder poststem
pel gepland

= Filateliebeurs Loosdrecht, 
° Antwerpfila, 
■~ Stamp Passion Den Bosch; 
_. Beurs Essen, 
Z. WIPA 08 Wenen; 
" Postex 2008 Apeldoorn. 

= l O e Fj, 

De afbeelding van het 
stempel dat in Loosdrecht 
werd gebruikt (zie vorige 
kolom) had u nog van mij 
tegoed De informatie over 
dit stempel kwam te laat bin
nen en die kon daarom met 
eerder worden gepubliceerd. 
Maar TNTPost is van goede 
wil en IS voor een belangrijk 
deel tegemoet gekomen aan 
wensen van de verzamelaars. 

Dag van de jeugdfilatelie 
Dit jaar werd de Dag van de 
Jeugdfilatelie gevierd in het 
Spoorwegmuseum op 30 
maart en ook daar was een 
bijzonder stempel in ge
bruik. Het stempel toont de 

<r? 

cO 

SAMENSTELLING KEES VERHULST, POSTBUS 24013 
2490 AA DEN HAAG, EMAIL k verhuIst@orange nl 

1« vlucht KLM 1^ vlucht KLM 

30 maart 2008 

1« vlucht KLM r vlucht KLM 

30 maart 2008 
Arend, de eerste locomotief in 
Nederland uit 1839 

Luchtpoststempels 
Op 30 maart waren er weer 

30 maart 2008 

diverse eerste vluchten (zie 
de afbeeldingen hierboven 
Het IS met mogelijk om deze 
stempels op eigen post
stukken te verkrijgen 

velletje metvijf identieke post
zegels van 44 cent. 
12 juni 
Verzameluel Mooi Nederland; 
velletje met vijf verschillende 
postzegels van 44 cent 
12 juni 
Vereniging Rembrandt, velletje 
met een zegel van 6.65 euro. 

Wijzigingen voorbehouden 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

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

gen 1217 uur. Het museum 
is gesloten op maandagen en 
verder op tweede paasdag, 
tweede pinksterdag, Kon

inginnedag, 25 december en 
I januari. 
Toegangsprijzen: volwas

senen 7.50 euro, 65plussers 
6 euro (identiteitsbewijs 
verplicht). Kinderen tot 3 
jaar gratis, 4 t/m 12jarigen 
4 euro. CJP 5 euro. Museum

kaart gratis. Andere kortin

gen: zie www.muscom.nl 

Studiezaal 
Eenmaal per maand, meestal 
op vrijdag, is er gelegenheid 
om origineel materiaal uit 
het depot van de post
waarden te bestuderen. De 
eerstvolgende data waarop 
u voor onderzoek terecht 
kunt zijn

donderdag 10 april en 
vrijdag 23 mei. 

U kunt het materiaal in het 
depot alleen op afspraak 
bezichtigen Neem contact 
op met Monique Erkelens 
of Harriet van der Veen 
(telefoon 0703307563 of 
3307567) of stuur een mailtje 
aan merl(elens@muscom nl of 
hvdveen@)muscom nl 

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

BONDSBIBLIOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar' Voor 
internetgebruikers is de 

i Bondsbibliotheek in Baarn 
met meer gebonden aan de 
openingstijden (elke woens
dag van 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur). Via de 
site van de NBFV (www nbfu 
nl) en het aanklikken van de 
Bibliotheekzegel bereikt u 
de informatie die betrekking 
heeft op de prachtige collec
tie die in Baarn bewaard en 
ontsloten wordt U vindt er 
een overzicht van de lopende 
tijdschriftenabonnementen, 
ziet welke boeken er nieuw 
aangeschaft zijn en kunt er 
nagaan op welke wijze deze 
boeken te leen zijn 
De Bondsbibliotheek... een 
surfbezoekje waard' 

http://www.muscom.nl
http://www.muscom.nl


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

veilinghuizen, producenten 
van accessoires, uitgevers 
postadministraties & agent

schappen uit de hele wereld i 

Ie Dag emissies Duitsland 

Speciale beursstempel & postwaardestuk 

NederlandSalon 

Centrum Filatelie met vakmensen & keurmeesters 

■ Europese kampioenschappen 

Gereduceerde entree voor 
NBFV leden 5, Euro! 

Verheugd u op de wereld Deutsche Post !Qf 
van de postzegels PHILATEUE 

Öffnungsze i ten: 8./9. Mai 1018 U h r ■ 10. Mai 1017 U h r 

Veranstal ter: Jan Bi l l ion  Messeagentur  Postfach 108 254 40863 Ratingen 
Telefon + 49 (0) 2102/5 06 75 ■ Fax + 49 (0) 2102/89 58 25 

info@briefmarkenmes5eessen.de ■ www.briefmarkenmesseessen.de 

i^suhnäi 
PostzegelenMunthandel 

INKOOP 
óók tijdens 

STAMPPASSION 

POSTZEGELS 
MUNTEN 
GEHELE WERELD ^ 

INSULINDE 
L. V. Meerdervoort 251 
2563 AC Den Haag 
Tel. 0703450886 
Fax 0703654100 
Emall: 
insulinde@wanadoo.nl 

KIENHORST 
steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0541515879/511190 
Fax 0541520302 
Email: 
klenhorst@planet.nl 

ienhors« 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

DE MANWERKENDAM 

Insteekboeken 
Beurs

aanbieding 
vanaf 

€ 0,99 
Sta, •ndnrj 

£9+60 

LINDNER 

Dit systeem biedt voor 
Iedereen creatieve en « 
talrijke attractieve moge .. 
lijkheden, om de blad =; 
zijden van de postzegel
verzameling zelf samen 
te stellen. Door het uitstallen 
van de postzegels op het 
BlancoT systeem schema 
blad bepaald u eerst uw 
bladindeling. 
Passend bij uw 
opbouw en de post 
zegel grootte biedt 
het LINDNER 
TBlanco systeem 
u 82 verschillende < 
bladvarianten ' 

aan, waaruit u , 
uw favoriet kunt • 
uitkiezen. * 

Daarna kunt u 
met uw pincet ' 
eenvoudig de 
postzegels Insteken 
en klaar bent u. 
Wanneer u later 
veranderingen en 
aanvullingen wilt 
aanbrengen, Is dat 
eenvoudig mogelijk. 
De speciale 
LINDNER opdrukbladen kunt u zelf 
met tekst en beeld vorm geven. 
Wanneer de postzegels tussen het 
Blanco blad en de folie zit wordt ledere 
bladzijde een blikvanger en een 
informatief naslagwerk. 

Prijs per blad €2,10 
Per pakje van 10 dezelfde bladen € 19,30 

Vlerlinghstraat 6 NL4251 LC Werkendam 
Tel 0183502166 info@lindner.nl www.lindner.nl 

mailto:info@briefmarkenmes5e-essen.de
http://www.briefmarkenmesse-essen.de
mailto:insulinde@wanadoo.nl
mailto:klenhorst@planet.nl
mailto:info@lindner.nl
http://www.lindner.nl
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BUITENLANDSE BLADEN: GERARD GEERTS 

De Koreaanse speciale gezanten noor de Haagse Vredesconferentie, 
met de tekst uan het verzoekschrift uan de Koreoanse keizer 

BUITilltANI»E BIAOEN 

De drie gezanten 
In mijn vorige bijdrage 
heb ik stilgestaan bij het 
onderwerp 'Den Haag als 
wereldhoofdstad van het 
recht'. Daarbij heb ik ook 
de Vredesconferentie van 
1907 genoemd. Op het 
moment dat ik die tekst 
schreef, wachtte ik nog 
op het ZuidKoreaanse 
postzegelvel van 27 juni 
2007, uitgegeven ter 
gelegenheid van de hon
derdste verjaardag van het 
zenden van drie Koreaan
se speciale gezanten naar 
Den Haag. Inmiddels heb 
ik zowel het vel als de 
toelichting ontvangen. 
Na de Japanse overwin
ning in de RussischJa
panse Oorlog (8 februari 
19045 septemberigos) 
werd het keizerrijk Korea 
gedwongen het Verdrag 
van Eulsa te accepteren 

" (17 november 1905). 
° Korea, dat daarmee werd 
_, gedegradeerd tot Japans 
Z protectoraat, zocht 
% tevergeefs buitenlandse 
^ steun. Rusland trok zich 
i terug uit het Verre Oosten 
< en had met een revolutie 
= in eigen land te maken, 

"TTT terwijl de Amerikaanse 
2 8 2 ""^g^^ng het TaftKatsura

verdrag ondertekende. 
Daardoor kreeg Japan de 
vrije hand met betrekking 
tot Korea en Taiwan. 
De Koreaanse regering 

werd op 18 november 
1905, terwijl Japanse troe
pen het keizerlijk paleis 
bezetten, gedwongen een 
overeenkomst te tekenen, 
opgesteld door de Japanse 
premier Ito Hirobumi. 
Vijf proJapanse minis
ters (ook wel genoemd 
de 'vijf Eulsaverraders') 
tekenden, waarna Japan 
het verdrag van kracht 
verklaarde. Keizer Gojong 
en de overige ministers 
protesteerden tevergeefs. 
Korea Icwam vanaf dat 
moment onder volledig 
Japans toezicht. 
In 1907 zond de kei
zer in het geheim drie 
speciale gezanten naar 
de tweede Internationale 
Vredesconferentie in Den 
Haag, teneinde daar te 
protesteren tegen het 
Japanse optreden en om 
er steun te zoeken. De 
grote mogendheden van 
dat moment weigerden 
hun echter de toegang 
tot en deelname aan de 
conferentie. 
De postzegel toont o.a. 
de drie gezanten. Een van 
hen, Yi Chun, overleed 
hier in Nederland op 
14 juli r907. Geruchten 
spraken destijds van 
zelfmoord. Zijn stoffelijke 
resten werden in 1963 
overgebracht naar Korea. 
De overige twee, Lee 
SangSol en Lee WiJong, 
beijverden zich de oproep 
van de keizer, eveneens 

De Koreaanse speciale gezant Yi 
Chun (i85gDen Haag, 1907) 

afgebeeld met keizerlijk 
zegel en volmacht, te 
overhandigen aan de aan
wezige diplomaten. Ook 
zochten zij toenadering 
tot de media en bezoch
ten ze de Europese hoofd
steden. In 1910 werd 
Korea ingelijfd bij Japan; 
de keizer moest aftreden. 
Zowel de eerste voorlo
pige regering (1947) als 
de eerste regering na de 
onafhankelijkheid (1948) 
gaven een postzegel uit 
ter ere van Yi Chun. 
(Centennial Anniversary of 
Special Enuoy to the Hague 
door het ministerie van 
Informatie en Communi
catie [1907] en The Hague 
Secret Emissary Affair). 

Rijkskleinoden belicht 
De uiterlijke tekenen van 
macht en waardigheid 
van een vorst of vorstin 
worden maar zelden 
getoond. Op postzegels 
daarentegen komen ze 
veelvuldig voor, bijvoor
beeld bij een kroning of 
een kroningsjubileum. 
De meeste vorsten en 
vorstinnen bezitten 
dezelfde soort kleinoden: 
kroon, scepter en rijksap
pel, soms aangevuld met 
een kroningsmantel. Het 
Heilige Roomse Rijk der 
Duitse Natie (9621806) 
bezat daarnaast ook een 
aantal heel bijzondere 
kleinoden. Het was een 
creatie van de pausen van 
die üjd, in een vroege 
poging de volkeren van 
Europa nader tot elkaar te 

brengen. Kerk en politiek 
waren in die tijd sterk 
met elkaar verbonden. 
Voor Dieter Heinrich 
was het een aanleiding 
om een vervolgverhaal te 
publiceren in Die Brief
marke (nummer 1/2008) 
onder de titel Die Geschichte 
der Reichsklemodien. De 
kostbaarheden worden 
momenteel bewaard in de 
Hofburg in Wenen. 
De eerste kleinoden date
ren uit de tijd van Karel de 
Grote (768814), die op 
25 december 800 in Rome 
door de paus tot keizer 
werd gekroond. Zijn 
zichtbare tekenen van 
macht waren en werden 
ondergebracht in de Dom 
van Aken. Ze verdwenen 
daar (op de troon na), 
nadat Franse troepen in 
1794 het gebied op de 
linker Rijnoever wilden 
bezetten. 
De specifieke tekenen van 
macht en waardigheid 
werden o.a. gevormd 
door de Keizerskroon, de 
Heilige Lans, het Rijks
zwaard en de Kronings
mantel. Deze laatste, rijk 
met goud bestikt, met 
een breedte van drieën
eenhalve meter, werd in 
het jaar 528 in Palermo 
vervaardigd voor de Noor
mannenkoning Roger II. 
Sinds r220 maakt hij een 
deel uit van de rijksschat. 
Aan genoemde lans en 
zwaard werd een bijzon
dere betekenis toegekend. 
De Heilige Lans, daterend 
uit de Karolingische tijd, 
gold als een onoverwin
nelijk wapen. Otto I nam 
hem in augustus 955 
mee tijdens de veldslag 
op het Lechfeld (in de 
omgeving van Augsburg), 
waarbij de opmars der 
Hongaren in westelijke 
richting werd gestopt. 
De overwinning werd 
toegeschreven aan de 
aanwezigheid van de lans. 
Later werd een replica van 
het wapen aangeboden 

aan de heersers van Hon
garije en Polen. Dit bezit 

I werd in 2000 door Polen 
' filatelistisch herdacht. 

Op het Rijkszwaard zitten 
j veertien vergulde plaatjes, 

met daarop afbeeldingen 
van de vorsten vanaf 

I Karel de Grote tot en 
met Heinrich III. Op 
de Keizerskroon staan 
afbeeldingen van onder 
andere Bijbelse konin
gen (die als voorbeeld 
dienen) en trefwoorden 
van de deugden waaraan 
de vorst moet voldoen 

j (ter navolging). De kroon 
I werd vermoedelijk niet 
' in Rome, maar op het 

in de Bodensee gelegen 
I kloostereiland Reichenau 
' vervaardigd (zie Filatelie 

2008/2, bladzijde 106). 
Het goed en veilig opber
gen van de rijkskleinoden 
vormde een voortdurend 

I probleem. De zwerftoch
ten van de kleinoden 
worden door Heinrich 
uitgebreid behandeld. 
Hiüer was de laatste die 
ze, na de aansluiting van 
Oostenrijk in 1938, mee
nam naar Duitsland. De 
tekst wordt vrijwel geheel 

I toegelicht met filatelis
tisch materiaal. Al met al 
ook een heel interessante 

I en aansprekende manier 
' voor het bijbrengen van 

historisch besef. 

Palestina's opdeling 
Op 14 mei a.s. bestaat de 
staat Israël zestig jaar. Dit 
gebied behoorde meer 
dan vierhonderd jaar tot 
het Ottomaanse Rijk. 

' Nog tijdens de Eerste 
Wereldoorlog verdeelden 
Frankrijk en Engeland de 

I Turkse provincies. Het 
gebied Palestina kreeg 
tijdens de vredesconferen

i tie van Versailles (1919) 
de status van mandaat
gebied, in de categorie 

I A ('aan de vooravond 
van onafhankelijk
heid'). Vanaf 1920 kwam 
het gebied onder Brits 

Tiuee kleinoden (Rijkskroon en ■ 
zioaard) en buste Karel de Grote 



Golda Mabomtz (18981978) 

toezicht. Zou de droom 
van Theodor Herzl (1860
1904), de grondlegger van 
het politiek Zionisme, 
dan toch werkelijkheid 
worden: een eigen staat 
voor het Joodse volk? In 
1896 publiceerde Herzl 
zijn boek De Joodse Staat, 
waarm hij zijn ideeën 
hierover uiteenzette, maar 
hij overleed al in 1904. 
Op 2 november 1917 
tekende de Britse mi
nister van Buitenlandse 
Zaken, Lord Balfour, een 
schrijven voor baron E. 
Rothschild, waarin hij 
verklaarde dat Engeland 
de stichting van een 
nationaal tehuis voor 
het Joodse volk, binnen 
Palestina, zou steunen. 
De minister van Kolo
niën, Winston Churchill, 
gooide echter roet in 
het eten: in maart 1921 
verklaarde hij dat Oost
Palestina werd afgeschei
den en omgezet in het 
emiraat Transjordaniè, 
het huidige Jordanië. Het 
overgebleven gebied werd 
nu wel erg klein om het 
'Joods tehuis' nog te rea
liseren. Hoe dit te verde
len? Op 14 februari 1947 

Ook deze man had een droom Theodor Herzl (18601904). 

wendde de Britse regering 
zich tot de Verenigde 
Naties in New York. Men 
besloot tot instelling van 
een comité van elf perso
nen, met de naam United 
Nations Special Committee 
on Palestine (UNSCOP). 
Voor Nederland maakte 
dr. N.S. Blom er deel van 
uit. Aan het comité was, 
als medewerkster, een 
zekere Golda Mabovitz 
verbonden, beter bekend 
onder haar latere naam 
Golda Meir (van 1969 
tot 1974 was zij premier 
van Israel). Bij het begin 
van de zitting in Jeru
zalem vroeg het comité 
de mandaatregering om 
een situatierapport. Het 
Arabische deel boycotte 
UNSCOP; het Joodse 
haastte zich een schets 
voor de toekomst in 
te leveren. Na diverse 
Arabische regeringen te 
hebben gehoord, trok 
het comité zich terug in 
Geneve. Het kwam echter 
niet tot een eensluidend 
advies. 
Op 16 september 1947 
legde men het resultaat 
voor aan de Algemene 
Vergadering van de VN. 
Engeland maakte toen 
bekend het mandaat zo 
spoedig mogelijk te wil
len beëindigen. De Ara
bische staten verzetten 
zich unaniem tegen de 
voorstellen van UNSCOP. 
Op 29 november 1947 
werd gestemd over het 
voorstel tot opdeling van 
Palestina: 33 stemmen 
voor, 13 tegen en 10 ont
houdingen. 
Op 15 mei 1948 ein
digde het Britse mandaat. 
Daags ervoor riep Israel 
de onafhankelijkheid uit. 

Legers van vijf Arabische 
landen vielen Israël aan 
en bezetten de Arabische 
gebieden. Israel wist 
stand te houden. Nu, 
zestig jaar later, staan 
de partijen ten dele nog 
vijandig tegenover elkaar. 
Van vrede en stabiliteit is 
nog steeds geen sprake. 
(Jan Billion: Die Mehrheit 
der Mitglieder empjahl die 
Teilung Palastina, in Deut
sche BriefmarkenRevue, 
nummer 1/2008). 

wilden nagaan wat hij bij 
zich had dat hem tot zo'n 
grote snelheid aanzette'. 
In i860 en 1861 legden de 
postruiters van deze post
dienst in tien dagen tijd 
de 3.200 kilometer lange 
tocht af van St. Louis aan 
de Missouri naar Sacra
mento in Californië. 
Tijdens de Amerikaanse 
Burgeroorlog (18611865) 
werd diverse keren geld 
of goud gestolen van mili
tairen. Vaak werd daarna. 

This maii damaged by fire and dyna* 
mite in holdup of Ashland & Gerber 
Train No. 13, at Siskiyou, Oregon, Octo

ber 11, 1923. 
Postaal label, zoalsgebruilct na dc ouerual op een trein m olctober 1925 

Overvallen op de post 
Het beroven van de post is 
door de eeuwen heen als 
een zeer ernstig misdrijf 
beschouwd, waarop 
doorgaans zware straffen 
stonden. In American 
Philatelist (november 
2007) vertellen S.J. Berlin 
en J.N. Milgram over hun 
passie: het verzamelen 
van poststukken die in 
verband kunnen worden 
gebracht met overvallen 
op de post (Early Mail 
Robberies m the United 
States). Behalve dat ze 
de nodige poststukken 
tonen, geven ze boeiende 
achtergrondinformatie. 
Aangezien men vroeger 
nog niet over foto's van 
de daders beschikte, 
moest men het doen met 
signalementen (He is pale 
Jaced, rather pitted with the 
small pox and his nose turned 
a little to the ri^ht). Succes 
met zoeken! Werden de 
poststukken later alsnog 
gevonden, dan werden ze 
voorzien van labels met 
speciale opschriften en 
doorgezonden. Op deze 
stukken nu hebben de 
heren Berlin en Milgram 
hun zinnen gezet. 
De postrijders van de 
beroemde Pony Express 
werden slechts eenmaal 
overvallen, door... India
nen. De brieven werden 
later teruggegeven. Als 
reden voor de overval 
werd aangegeven: 'Wij 

op de beproefde wijze, 
snelrecht toegepast op de 
daders {'Hang them in the 
morning and gwe them a fan 
trial in the ajternoon'). 
De drie gebroeders De 
Autremont maakten het 
wel zeer bont op 11 ok
tober 1923. Op de grens 
van Californie en Oregon 
moest de trein, vanwege 
een steile helling, vaart 
minderen. Volgens 
geruchten zou er voor 
een half miljoen dollar 
in goud aan boord zijn, 
plus contant geld. De 
voor de overval gebruikte 
dynamietiading was 
echter te zwaar: de post
wagen werd verpulverd 
en de postbediende kwam 
bij de brand om. Drie 
spoorwegemployés die in 
de buurt waren, werden 
gedood. De overvallers 
sloegen, zonder buit, op 
de vlucht. Een beloning 
van $ 5.300 per man werd 
uitgeloofd. Affiches gaven 
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gedetailleerde aanwijzin
gen, onder andere over de 
dikte van hun brillengla
zen, tanden met gouden 
vullingen etc. Na vier jaar 
werden ze gearresteerd en 
veroordeeld tot levens
lange gevangenisstraf 

G A. GEERTS 

NEDERlANDSTUIGi 
TUDSCHRIFTEN 

Verkleinde brieven 
Weet u wat een Airtjraph of 
een VMail is? Je komt ze 
vaak tegen in thematische 
verzamelingen en ze val
len dan op. In de Tweede 
Wereldoorlog moesten 
enorme hoeveelheden 
post van en naar militai
ren worden verzonden. 
Dat leverde problemen 
op, want de ruimte in 
de vliegtuigen moest 
worden gebruikt voor het 
vervoer van soldaten. Er 
werd toen iets bedacht 
om de brieven verkleind 
te verzenden. De Britse 
Air^raphdienst verstrekte 
(geïllustreerde) formu
liertjes aan de militairen, 
waarop ze tekst konden 
plaatsen en  als ze dat 
wilden  ook een plaatje 
konden tekenen. Het 
geheel werd op film gezet 
en verkleind. Negatieven 
met heel veel van die 
verkleinde formuliertjes 
werden overgevlogen, in 
het land van bestemming 
afgedrukt op de normale 
grootte en dan per post 
thuisbezorgd. Die afge
drukte zwart/witbriefjes 
noemen we Airgraphs. 
Een Vmail is net zo iets, 
maar dan verzorgd door 
het Amerikaanse leger. 
All Brull vertelt ons dit 
verhaal in Eekaapeevee
tje, het blad van de Eerste 

•tfa^^—■— 

(I »t*y 

Lmks een zogenoemd Bntse Airgraph, rechts een Amerikaanse VMail 

(aducrtentic) 

^viviv. vanlokven.n 
webwinkel 



Kerkraadse Philatelisten 
Vereniging (nu begrijpt 
u waarom ze hun blad zo 
noemen). 

Tweemaal Queen 
Een raadselachtig stukje 
las ik in Maasmond, het 
blad van de gelijknamige 
postzegelvereniging in 
Spijkenisse. Een zekere 
Gert Jan schrijft over een 
postzegel met twee Queens 
erop en ook is Farrokh 
Bulsara, geboren op 
5 september 1946 in 
Zanzibar, er op afgebeeld. 
Even verder, na nog meer 
geheimzinnige opmer
kingen, komt hij met de 

Twee 'Queens' op c'en postzegel 

oplossing: het gaat over 
een van de Millennium 
Stamps die Royal Mail 
in 1999. uitgaf Op de 
postzegel is Freddy Mer
cury te zien, het muzikale 
brein van de vermaarde 
popgroep Queen.; zijn 
eigenlijke naam was Far
rokh Bulsara. U begrijpt 
nu ook die twee Queens. 
Verder merkt Gert Jan op 
dat op de achtergrond 
van dezelfde zegel ook de 
drummer van Queen, Ro
ger Taylor, te zien is. En 
dat mag niet, want nog 
levende personen mogen 
volgens Gert Jan niet wor
den afgebeeld op Britse 
postzegels - dat recht is 
slechts voorbehouden 
aan de echte Queen en 
haar famihe... Tenslotte 
schrijft hij nog op dat hij 
niets heeft met de muziek 
van Queen: hij vindt het te 
bombastisch en te gelikt. 
Maar zijn zwager, een 
weldenkend accountant, 
is helemaal gek van Queen. 
Tja, smaken verschillen. 

^ Gelukkig maar! 

S Enveloppen en zaadjes 
-. In Alphapost (NVPV 
== Alphen aan den Rijn) 
« lazen we een leuk verhaal 
^ over het gebruik van 
^ de envelop. Als je op 
2 het postkantoor een 
"- speciale envelop haalt, 

--. . daar rouwbrieven in doet 
2 8 4 ^" '^^ envelop weer op 

het postkantoor inlevert, 
krijgt deze post voor
rang bij de verwerking. 
Alle andere post moet 
even wachten. Zakenlui 

hebben wel eens, om 
de verzending van hun 
rekeningen te versnellen, 
gebruik gemaakt van deze 
methode. Ze stopten de 
rekeningen in rouwen
veloppen, deden die in 
zo'n verzamelenvelop en 
kijk eens aan: hun post 
kreeg ook een voorkeurs
behandeling. Dat lukte 
een paar keer, tot ze het 
bij TNTPost in de gaten 
kregen. Toen werden de 
zogenaamde rouwkaarten 
niet langer met voorrang 
besteld. 
Ook over het gebruik van 
zegellak in het verleden 
geeft de onbekende au
teur uitvoerige informa
tie; trouwens, ook in onze 
tijd wordt dit sluitmiddel 
voor enveloppen nog wel 
toegepast. In India was er 
in 1988 gebrek aan papier 
en werden enveloppen 
schaars. Linnen was er 
echter genoeg en een 
tijdlang werden er linnen 
enveloppen gebruikt, 
die met zegellak werden 
gesloten. 
Verder in het altijd uitste-

ledenpas en zijn voor
delen. Ook een onlangs 
gepubliceerd artikel van 
Victor Coenen over het 
meedoen aan tentoonstel
lingen blijkt een topper. 
In Mededelingenblad 
ZHPV (Zuid-Hollandse 
Vereniging van Postzegel
verzamelaars) krijgt dit 
verhaal een prominente 
plaats. En in een van de 
nummers van vorig jaar 
lazen we een opvallend 
stuk over het wijsgerig 
wetenschappelijk denken 
in de islamitische wereld. 
Het werk van de Perzische 
arts en filosoof Avicenna 
(980-1037) wordt hier als 

Auicenna (980-1057) 

y^m 1 
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Het kans op uetulckken m uw album is bij deze zegel relatiefgcnng 

kend verzorgde Alphapost 
een artikel over onze 
zaadjeszegels. Kunnen 
de zaden ontkiemen? En 
komen er vetvlekken in je 
album, als er oliehouden
de zaden zijn gebruikt? 
Het valt gelukkig allemaal 
mee. U kunt de zaadjes 
het beste op de zegels 
laten zitten; dit geeft de 
minste kans op bescha
digen. Wilt u de sticker 
en de eronder geplaatste 
zaadjes toch verwijderen, 
maak dan met een heel 
scherp mesje wat inkepin
gen in de sticker en trek 
die voorzichtig vanuit de 
snede los. Het zaadjesver-
haal is overgenomen uit 
Kaaspost (PV Alkmaar) 
en werd geschreven door 
R. de Regt. 

Originele artikelen 
Het is plezierig te consta
teren dat de informatie 
die de honderdjarige 
Bond verspreidt, goed 
wordt gelezen. In bijna 
alle bladen die we voor 
u doornemen wordt wel 
gesproken over de NBFV-

uitgangspunt genomen. 
Het verhaal is geschre
ven door Yvonne Kruse, 
draagt de raadselachtige 
titel Abu-Ali al Hosayn ben 
Abdallah Ibn Siena en is 
geïllustreerd met filatelis-
tisch materiaal uit onder 
andere Turkije en Iran. In 
een later nummer van het 
blad begint een vervolg-
artikel over Gaudi, de 
architect van de wereld
beroemde kerk Sagrada 
Familia in Barcelona. Het 
is een veelbelovend begin, 
geschreven door Jan 
Vogel, met dank aan Gard 
Snel. Onze comphmenten 
aan deze groeiende ver
eniging met vestigingen 
in Den Haag, Leidschen-
dam en Zoetermeer. 

Politieke kwestie 
In Marianne, het bulletin 
van de Contactgroep 
Frankrijk Verzamelaars, 
lazen we een artikel over 
een niet-uitgegeven post
zegel van Madagascar uit 
1946. De auteur, Machiel 
van der Velden, zocht uit 
waarom het ontwerp het 

niet tot een postzegel wist 
te schoppen. De oorzaak: 
een destijds gevoelig lig
gende politieke l<westie. 
Op het zegelontwerp 
kwam onder anderen 
de piloot Assolant voor. 
Deze luchtvaartpionier 
bleek in de Tweede 
Wereldoorlog de kant te 
hebben gekozen van de 
Vichy-regering, die (wat 
ongenuanceerd gefor
muleerd) samenwerkte 
met de Duitsers. Na de 
oorlog kwamen de Vrije 
Fransen onder leiding van 
De GauUe aan de macht. 
Die vonden het in 1946 
niet verantwoord om 
een afbeelding van een 
Vichy-aanhanger op een 
postzegel te zetten. 
De redacties van veel van 
de bladen die wij voor u 
lezen zijn bezig met een 
grafisch vernieuwings
proces; zo ook de samen
stellers van Marianne, 
die met ingang van dit 
jaar steeds een brief op 
de omslag afbeelden. Ze 
roepen hun leden op hier
voor interessante brieven 
beschikbaar te stellen. 
En zo moet het ook,.want 
samenwerking leidt tot 
verbetering van de vele 
postzegelmagazines die 
we maandelijks mogen 
bestuderen. 

Islands in the sun 
Ongetwijfeld bent u bij 
het beoefenen van onze 
hobby wel eens postze
gels tegengekomen van 
de Cocos (Keeling) Eilan
den. Ik vroeg me altijd al 
af waar ik deze eilanden 
moest zoeken en waarom 
er postzegels van werden 
uitgegeven. 
In Waalzegel (NVPV 
Nijmegen) is er het een 

en ander over geschreven. 
De eilanden blijken in de 
Indische Oceaan te lig
gen, 2.768 kilometer ten 
noordwesten van het Au
stralische Perth. Het gaat 
om 27 koraaleilanden met 
een totaal aan boven de 
zeespiegel liggend land 
van veertien vierkante 
kilometer. Het hoogste 
punt ligt zes meter boven 
zeeniveau. Tot 1978 was 
het grootste gedeelte van 
de eilanden in bezit van 
de familie Clunies-Ross, 
die er kokosnootplan
tages had. De plantages 
werden bewerkt door 
afstammelingen van 
Maleisische arbeiders die 
in de negentiende eeuw 
naar de eilanden werden 
gebracht. De eilanden 
stonden tot 1955 onder 
controle van Singapore en 
werden daarna overgedra
gen aan Australië. De nog 
resterende postzegels van 
Singapore werden uit de 
handel genomen, waarna 
men Australische post
zegels ging gebruiken. 
Hoewel het absoluut niet 
nodig was, kwamen er 
toch voorstellen om eigen 
postzegels uit te geven. In 
1962 verschenen de eerste 
zegels van de Cocos (Kee
ling) Eilanden en daarna 
volgden er nog vele 
emissies - een lucratieve 
zaak voor de Australische 
postautoriteiten. Vooral 
werden (en worden) 
postzegels uitgegeven die 
worden aangeschaft door 
thematische verzame
laars. Als u soms ooit op 
deze zonnige eilanden be
landt, mag u ook gewoon 
Australische postzegels 
gebruiken voor de franke
ring van uw post. 

DAAN KOELEWIJN 

South Keeling Islands 

Cocos (Kcclmg) Eilanden risico uan natte uoeten behoorltjkflroot 
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PostBeeld verandert de wereld van de filatelie ! 
...en dat laten we zien op de Stamp Passion 
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HELMUT KAUTNER 
VOOR DE 'UNTERHALTUNG' 
Analoog archief wijst uit: de man kan er mee door 

Op de zegel 
staan de 
naam en het 
geboorte- en 
sterfjaar van de 
Duitse acteur, 
regisseur en 
scenarioschrij
ver: Helmut 
Kautner- IQOS-
19S0. Bij oude
ren onder ons 
treedt onmid
dellijk een niet 
gemakkelijk te onderdrukken me- 'een jonge Lubitsch' genoemd 

Op 13 maart jl gaf Deutsche Post deze postzegel uit. 

chanisme in werking. Duitsland, 
Helmut Kautner, 1908-1980. 
Daar is de periode 1933-1945 in 
vervat. Met wie hebben we hier 
van doen? Met een 'goede' of 
met een 'foute' kunstenaar? Het 
eigen te vertrouwen analoge 
papieren archief geeft het ant
woord: de man kan er mee door 
Zijn frivole filmkomedie Kitty 
und die Weltkonferenz werd door 
propanadaminster Goebbels in 
1939 immers 'niet vrijgegeven' 
voor vertoning in de bioscopen 
'wegens de pro-Britse sfeer'. Vijf 
jaar later haalde Käutners film 
Crofie Freiheit Nr. /evenmin de 
Kino's in het Derde Rijk, omdat 
de inhoud niet helemaal strookte 
met het nationaal-socialistische 
'gedachtengoed'. Publieks- en 
nazilieveling Hans Albers zong 
er een pompeus lied in. Beim 
erstenmal da tut's noch Weh. 
Merkwaardig genoeg draaide 
de film wel 'gewoon' in de door 
Duitsland bezette gebieden. 

Tijdens het Hitler-bewind 
regisseerde Kautner negen 
a-politieke amusementsfilms. 
Dat was zijn specialiteit, hij werd 

Net als iedereen die destijds in 
Duitsland in het vak actief wilde 
blijven, was ook Helmut Kautner 
aangesloten bij de 'Reifika', de 
'Reichsfilmkammer' van de 'Kul
turkammer'. Anderen zorgden 
voor propaganda op het witte 
doek, Kautner voor de 'Unter
haltung'. Goebbels begreep heel 
goed dat propaganda alleen 
goed werkte als er ook ongecom
pliceerde kluchten of romances 
in de bioscopen te zien waren. 
Dat Helmut Kautner geen 
antisemitische en het natio-
naal-socialisme verheerlijkende 
films heeft afceleverd, strekt 
hem achterafgezien tot eer. Of 
het hem ooit is gevraagd, daar 
is niet meer achter te komen. 
De situatie was er onder het 
duo Hitler-Goebbels overigens 
niet naar dat filmregisseurs iets 
konden weigeren. 

Eind 1944 werkte Helmut 
Kautner en zijn 'crew' onder 
bizarre omstandigheden aan 
Unter den Brücken, een film 
over twee binnenvaartschip
pers (Hendrik, gespeeld door 
Carl Raddatz en Willi, gespeeld 

door Gustav Knuth) die op een 
avond een huilende jonge vrouw 
Anna (Hannelore Schroth) op 
een brug zien staan. Omdat de 
twee denken dat Anna zelfmoord 
wilde plegen, nemen ze haar op 
hun rijnaak mee naar Berlijn. 
Zowel Hendrik als Willi wordt 
verliefd op Anna. De cliché
matige liefdesgeschiedenis 
draait om deze jonge mensen 
en speelt zich afin een door 
Kautner qua fotografie en geluid 

München, juli 1950: 'die Kópfe des neuen Films' bijeen Rechts Helmut Kautner. verder 
van links naar rechts: Peter Beauvais, Alfred Weidemann, Rolf Thiele en Arno Hauke. 

Hannelore Schroth ah Anna in Helmut Käutners Unter den 
Brücken. In maart 1^45 ging de film m een bijna verwoest 
Berlijn nog in première. Als Überläufer' draaide hij na de 

oorlog m Europa met veel succes door. 

realistisch weergegeven milieu. 
De twee acteurs en de actrice 
(ook Hildegard Knef heeft nog 
een kleine rol) werden voor de 
opnamen niet eens opgemaakt 
en speelden volkomen 'naturel'. 
Unter den Brücken werd door 
het Propagandaministerie niet, 
zoals vaak te lezen is, verboden 
maar in maart 1945 goedgekeurd 
voor openbare vertoning. Geen 
mens zag de film, Duitsland 
had de oorlog al verloren, Berlijn 
en andere grote steden werden 
onafgebroken gebombardeerd, 
chaos alom. Niemand haalde 
het in zijn hoofd in een bioscoop 
te gaan zitten. Toch ging Helmut 
Kautner, waarschijnlijk met 
de moed der wanhoop, door 
met zijn werk. Aan zijn collega 
Arthur Maria Rabenalt vertelde 
hij daar in 1954 over: 'Wir lebten 
verträumt neben der Zeit...' 
Dat beaamde Rabenalt: 'Nach 
Bombennächten taumelten wir 
in die Arbeit, die uns wieder high 
machte.' 

De in de nazi-tijd ontstane film 
Unter den Brücken beleefde op 
5 oktoben946 in Zürich zijn 
na-oorlogse première. Zo'n 
film heet in het (Duitse) jargon 
een 'Überläufer'. Het blad Die 
Tat schreef over 'eine deutsche 
Filmsensation'. Wie de film zag 
kon zich moeilijk voorstellen dat 
Duitsers, op het moment dat 
de volledige ineenstorting van 
hun land slechts een kwestie van 
dagen was en zij geen enkele 

toekomst hadden, 
het nog hebben 
kunnen opbren
gen zo'n mooie 
en ingetogen film 
te maken. 
Omdat het nega
tiefvan de film 
bij de bombarde
menten verloren 
ging, waren er 
nog maar twee 
kopieën over 
Daarvan zijn 
naderhand weer 
kopieën gemaakt 
die tot ver in de 
jaren vijftig overal 
in Europa met 
groot succes op 
het bioscooppro
gramma stonden. 
Na de oorlog 
schreef Helmut 
Kautner scenario's 
en regisseerde hij 
legio televisiestuk
ken en afleverin

gen van tv-series. Hij werd in 
Duitsland, waar men dweept 
met creatieve kunstenaars uit 
uiteenlopende disciplines, veel
vuldig onderscheiden. 
Käutners succesrijkste films 'in 
vredestijd' waren DerHaupt-
man von Köpenick met een heel 
vermakelijke Heinz Rühmann 
en het suikerzoete melodrama 
Monpti met Romy Schneider 
Voorjaar 1957 prolongeerden 
een paar honderd Nederlandse 
bioscopen maandenlang De ka
pitein van Köpenick. In het najaar 
vierde Romy Schneider langdurig 
triomfen in Monpti in Tuschinski 
in Amsterdam, Passage in Den 
Haag, Thalia in Rotterdam en 
Rembrandt in Utrecht. Teen
agers zagen in de kerstweek van 
1957 Montpti in City in Hilver
sum, Scala in Tegelen, Palace 
in Hengelo, Luxer in Deventer, 
Scala in Venio, Tivoli in Den Hel
der, Palace in Almelo, Cinema in 
Alkmaar, enzovoorts. 

Thomas Leeflang 



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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

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

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 
Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistische benodigdheden. 

Korenstraat 1 0 4 - 7 3 1 1 LP Apeldoorn 
Tel. {055)-521 54 26. 
Onze winkel is dagelijks geopend van 9.30-17.30 uur, 
maandags van 13.30-17.30 uur. 
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RW.Meinhafdt1 
boekh.indcl \i>oi < 
Piet Heinstraat 36 • 2518 CH Den Haag 

Telefoon 070 365 22 27 
Fax 070 365 18 85 
E-mail 
info@collectura.coin 

V S T Aust ra l ië p o c k e t 2 0 0 8 19,80 

Yvert Jaaroverzicht zegels liele wereld 2007, inkleur 21,90 
Yvert catalogus Overzee 4 Guinée-Lesotho 2008, in Ideur 33,00 
Ceres speciale catalogus Frankrijk 2008, in kleur 28,90 
VST spec. cat. Australië & Victoria, NSW etc. 2008, in kleur 59,90 
GBPS Postwaardestukken Groot-Brittannië 2007, in kleur 63,50 
Stoneham catalogus Groot-Brittannië 14e editie 2008, in kleur36,00 
JB speciale catalogus Malta 2008, in kleur 27,50 
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Michel-cataloqi 
Speciale catalogus Duitsland deel 1 tot 1945 ed. 2008, kleur 66,001 
Speciale catalogus Duitsland deel 2 na 1945 ed. 2008, kleur 66,001 
Catalogus Overzee deel 9/2 Japan, Mongolië & Korea 2008 59,001 
Aanbieding: Overzee deel 1 Noord- & Midden-Amerika 200432,001 

^Aanbieding: Overzee deel 2 Caribische Eilanden 2005 32,OoJ 

Vaccari cat. Paus Joh. Paulus l i 24.90 

www.col lectura.com 
Postgiro 125.34.14 Fortis-Banic 80.70.90.077 
Orders + € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling. Bij facturering 
werkelijke verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 
Winkeltijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00 • zaterdag 10.00-14.00 
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PASSIE VOOR POSTZEGELS IN NIEUW 
NEDERLANDS POSTZEGELBOEKJE 
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\ 80 jaar 

Voorzijde v(xi\ prestigebockje nummer ig. 

NEDERLAND 

Passie uoor Postzegels is de 
titel van nummer ig van 
de reguliere Nederlandse 
prestigeboelqes. Het 
boekje verscheen op 18 
maart. Aanleiding voor 
dit boekje zijn het eeuw
feest van de NBFV ('de 
Bond') en de tachtigste 
verjaardag van de NVPH 
('de handel'). Beide jubi
lea worden heel binnen
kort uitbundig gevierd 
met de manifestatie Stamp 
Passion '08 in Den Bosch. 

Persoonlijke zegels in 
regulier boekje! 
Het boekje bevat tien 
persoonlijke postzegels 
van 44 cent. Persoonlijke 
zegels? Zowel de NBFV 
als de NVPH gruwen daar 
toch van? Klopt, maar nu 
even niet. Een plaatsje 
als 'echte zegels' in het 
normale uitgiftepro
gramma van TNTPost 
zat er kennelijk niet in. 
O ja, deze persoonlijke 
zegels mogen wel op een 
tentoonstelling en komen 
wel in de Speciale Cata
logus van de NVPH, want 
het zijn de eerste uitgiften 
van een nieuw ontwerp. 
TNTPost maakte tot 
dusver angstvallig onder
scheid tussen de reguliere 
prestigeboekjes en de 
boekjes met persoonlijke 
zegels. Voor deze laatste 
vermeed men ook de term 
'prestige'. Stomverbaasd 
moet ik nu constateren 
dat dit onderscheid nu 
ook niet meer bestaat. En 
als de NVPH consequent 
is komt dit boekje dan 
ook niet in de komende 
Speciale Catalogus. Men 
is al eerder  terecht 

 afgeweken van de eigen 
nummering die TNT
Post (toen nog PTTPost) 
aanhoudt. 

Mooi boekje 
Het is wel een mooi 
boekje geworden. Met 
veel afbeeldingen van 
Nederlandse zegels geeft 
het boekje een boeiende 
doorsnede van de postze
gelgeschiedenis: zegels 
met het staatshoofd, 
cijferzegels, bloemenze
gels. Als je dat allemaal 
ziet, en de vlot geschreven 
begeleidende tekstjes 
leest, word je vanzelf 
gepassioneerd. De in
formatie met betrekking 
tot de NBFV en de NVPH 
is bescheiden en nuttig. 
Het is alleen jammer dat 
het boekje aan nietverza
melaars voorbij zal gaan 
(9.95 euro voor 4.40 euro 
aan postzegels!), want 
het nodigt wel uit. Had 
men voor die ene keer 
het boekje niet tegen de 
nominale prijs  en dan 
bij alle loketten  kunnen 
aanbieden? 

NIEUWE UITGIFTEN 

Aland 
Tentoonstellingsboelges 
Aland Post wil dit jaar bij 
zowat alle tentoonstel
lingen waar zij met een 

stand aanwezig is een 
speciale tentoonstel
lingszegel aanbieden. 
Tentoonstellingskaarten 
werden al eerder aange
boden, maar een speciale 
zegel is nieuw. Het betreft 
wel een uitgifte in de 
reeks Mma jrimarken ofte
wel 'Mijn postzegel'. Een 
persoonlijke zegel dus, 
die buiten het reguliere 
programma valt. 
De zegel wordt uitslui
tend per acht in boekjes 
verkocht. De kaft van de 
boekjes is identiek aan 
die van het boekje met 
persoonlijke zegels uit 
2006. De zegel heeft de 
aanduiding 1 Klass en kost 
momenteel 70 cent. 
Dit jaar neemt de post 
deel aan twaalf tentoon
stellingen, waaronder 
Stamp Passion deze maand 
in 'sHertogenbosch. De 
boekjes zijn uitsluitend 
bij de stand op de betref
fende tentoonstelling te 
koop. Eind dit jaar komen 
er wel mapjes met alle 
tentoonstellingsboekjes 
beschikbaar. 

Australië 
Eeuwfeest Rugby League 
Het is deze maand 
honderd jaar geleden dat 
er in Australië voor het 
eerst een rugbycompetitie 
plaatsvond. Momenteel is 
het dé sport in Queens
land en New South Wales 
en rugby is landelijk 
gezien even populair als 
Australisch Jootball. 
De nationale competitie 
telt sinds 1980 zestien 
teams. De post smijt er 
dan ook zestien boek
jes met tien postzegels 
van 50 cent tegenaan! 
Daarnaast ook nog eens 
een prestigeboekje met 
twintigmaal 50 cent, 
waaronder natuurlijk ook 
steeds één van de Bulldogs, 
de Panthers, de Titans, 
enz. Bovendien bevat het 
boekje een bijzondere 
munt. Het geheel was 
vanaf 24 maart verkrijg
baar in een speciale 

De uijfgiflonten uit het Australische boelge. 
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Eerbetoon aan de Australische mihtaircn uan het eerste uur 

De uoorzijde uan het Alandse tentoonstellmflsboekje is steeds hetzelfde. 

boekjescollectie. 

Zware transportmiddelen 
In de Australische 
mineralenontginning 
spelen kolossale grote 
en zware gevaarten een 
fascinerende rol. Vijf 
ervan zijn sinds i april te 
zien op een serie zegels 
van 50 cent: de Face Shouel, 
de Haul Ttuck met een 
capaciteit van 200 ton, de 
Road Ttain, een truck met 
drie tot zes, maar soms 
ook negen aanhangers 
(bedacht door een Neder
landse immigrant), de Ore 
Tram met drie diesello
comotieven en zo'n 200 
wagons erachter en het 
MS Berge Stahl, de grootste 
buikcarrier ter wereld 
(kan alleen afgehandeld 
worden in Europoort 
Rotterdam en in Itaqui, 
Brazilië). 
De vijf zegels zijn ook 
verkrijgbaar in een boekje 
met twintig zegels. Prijs 
$ 10.00. 

Anzac Day 
Anzac Day, 25 april, 
wordt door velen als 's 
lands belangrijkste dag 
beschouwd: deze datum 
markeert de verjaardag 
van de eerste belangrijke 
militaire missie van de 
Australische en Nieuw
Zeelandse strijdkrachten 
gedurende de Eerste We
reldoorlog. Een Austra
lisch prestigeboekje geeft 
in tekst en illustraties  en 
twintig postzegels van 
50 cent  achtergronden 
en beelden van de Anzacs 
(Australian and New Zealand 
Army Corps). Uitigfteda
mm is 16 april. 

België 
Speelgoed 
Een boekje met tien 
postzegels (waarde ' i ' 

ofwel momenteel 54 cent) 
waarop speelgoed uit het 
Speelgoedmuseum in 
Mechelen is afgebeeld, 
verscheen op 11 februari 
in België. De zegels zijn 
uitsluitend in boekjes 
verkrijgbaar. Het betreft 
speeltjes uit lang vervlo
gen jaren: sportwagen, 
poppenwagen, pop, vlieg
tuig, houten paard, tram, 
diabolo, knufFelbeer, tol 

Hetspeelgoedboekje uan Bel̂ ie 

Denemarken 
Koninklijke Lijfwacht 
De Vrede van Roskilde 
(1658), waarbij Dene
marken eenderde van 
zijn gebied aan Zweden 
moest afstaan, was voor 
de Deense koning aan
leiding tot het oprichten 
van een eigen leger. Deze 
Koninklijke Lijfwacht 
bestaat dit jaar dus 350 



IE SALON DU TIMBRE ET 
DEL'ÉCRIT 

De Kon 

jaar, hetgeen ook postaal 
gevierd mag worden. Van 
de twee zegels is er één 
ook per tien in een boekje 
verkrijgbaar: de 5.50 k. 
met een aantal gardisten 
in gala-uniform. 

Finland 
Regen qf zonneschijn' 
In een op 27 februari 
verschenen Finse postze
gelboekje bevinden zich 
zegels met afbeeldingen 
van weervoorspel-
lende dieren. Volgens oud 
volksgeloof is het nuttig 
deze dieren te observeren: 
uitgestoken voelsprieten 
bij een slak voorspellen 
mooi weer, laagvliegende 

(55 cent, voor binnen
landse briefpost) geven 
drie stripfiguren weer van 
de cartoonist Tex Avery 
(eigen naam Frederick 
Bean Avery, 1908-1980). 
Het is dit jaar dus hon
derd jaar geleden dat deze 
Amerikaanse tekenaar 
geboren werd. Afgebeeld 
zijn Droopy, Wolfen Girl. 
De drie zegels zijn ook 

' te bewonderen in een 
postzegelboekje: viermaal 
Droopy, driemaal Girl en 
driemaal Wolf. Prijs van 
het boekje is 5.50 euro. 
Het Feest van de Postze
gel werd dit jaar op i en 
2 maart in maar liefst 112 
Franse steden gevierd. 

EriDinKroll overbodig' 

zwaluwen en hoogsprin-
gende lammetjes kondi
gen regen aan. Maar als 
een kikker verre sprongen 
maakt en de stekels van 
een baars rechtop staan 
slaat de hitte toe. Al die 
wijsheid in een boekje 
met vijf eerste-klaszegels 
(70 cent). 

Frankrijk 
Feest van de postzegel 
De serie postzegels ter 
gelegenheid van het Feest 
van de Postzegel ver
scheen dit jaar op i maart. 
De drie zegels zonder 
waardeaanduiding 

De dne Auery-boekjeszegels 

Carnet de Voyage - portretten 
van Franse regio's 
Op 29 maart vervolgde de 
post met prestigeboelqes 
waarin nu tien postzegels 
de aandacht vestigen 
op regionale beziens
waardigheden (kasteel, 
molen, stadsgezichten, 
kusten...). Behalve de 
postzegels ook nog zestig 
pagina's illustraties en 
tekst. 

Nieuwe Marianne-boekjes 
Van de twee nieuwe 
Franse Marianne-boekjes 
verscheen het ene eind 
maart; het geeft informa-

s-
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Het Franse boekje uoor de Salon du Timbre et de l'Ecrit bevat twaalf 
Marianne-zegelszonder ivaordeaanduiding (55 c) 

tie over het nieuwe velletje 
Portraits de regions - la 
France a uoir (nummer 11). 
Het hierboven beschreven 
prestigeboekje bevat de
zelfde zegels. In juni volgt 
een tweede Marianne-
boekje, dat de gebruiker 
opmerkzaam maakt op de 
Salon du Timbre, van 14 tot 
22 juni te Parijs. 

Nieuwe Marianne op ijuli 
Ik schreef er al over in 
het januarinummer. De 
Franse president, Nicolas 
Sarkozy, heeft intussen 
de knoop doorgehakt 
en koos voor de nieuwe 
Marianne-zegels van 
I julia.s. herontwerp 
van de Yves Beaujard: een 
Marianne met de ster
ren van Europa als een 
aureool om haar hoofd. 
De uitgiftedatum is niet 
toevallig bepaald: op die 
datum wordt Frankrijk de 

De nieume Franse Marianne 

halfjaarlijkse voorzitter 
van de Europese Unie. 
De Franse boekjes met 
permanente zegels krij
gen dus binnenkort een 

nieuwe inhoud. Ik houd u 
op de hoogte. 

Hongarije 
Kerst 2007 
Hoewel Pasen al weer 
royaal voorbij is, moet 
ik toch nog van een 
Hongaars kerstboekje 
melding maken. Het 
verscheen op ig oktober 
en bevat een strip van 
drie zegels van 62 f met 
scènes uit het geboorte-
verhaal zoals dat verbeeld 
is op een tapijt van de 
kunstenares Erzsébet 
Szekeres. 

Kaaimaneilanden 
Hello 
Op 5 februari kwamen de 
in hetCaribisch gebied 
gelegen Kaaimaneilanden 
met zes wenszegels. Vier 
ervan zijn ook in boekjes 
verkrijgbaar: 20 c. Hello, 
25 c. You're muited, 25 c. 
Congratulations, 25 c. Love. 
De zegel van 
20 cent is voor 
kaarten en die 
van 25 cent 
voor briefpost 
binnen de 
eilanden. De 
boekjes (zie 
afbeelding 
hieronder) be
vatten elk tien 
zelfklevende 
postzegels. 

Oekraïne 
Europa 
De twee 
Europazegels 
van Oekraïne 
zijn ook in 
een boekje ver

krijgbaar. Het verscheen 
op 12 maart m een oplage 
van 30.000 boekjes. De 
zegels van 2.47 h. en 
3.33 h. beelden een man 
(een traditionele brief 
schrijvend) en een vrouw 
(e-mailend) af 

Thailand 
Boekje met zegels fan 15 b. 
Al eerder meldde ik het 
in 2007 in Thailand 
uitgegeven boekje met 
de eerste zelfklevende 
zegels. Het boekje bevatte 
tien zegels van 3 baht, het 
tarief voor binnenlandse 
brieven. Nu pas blijkt dat 
er ook een boekje met 
tien permanente zegels 
van 15 baht (portret van 
een nog jonge koning 
Bhumibol, negende serie) 
verschenen is. Het is een 
veelgevraagde zegel voor 
post naar het buitenland. 
Toeristenwinkeltjes 
verkopen ansichtkaarten 
samen met een zegel van 
15 baht. Het is echter een 
mysterie waar de boekjes 
van 150 baht gebleven 
zijn: postkantoren noch 
kaartverkopers gebruik
ten ze. Ook de website 
van Thailand Post rept er 
met geen woord over. Een 
uitgiftedatum moet ik dan 
ook schuldig blijven. 

Thais boekje mt 2007 nergens te koop 

Het eerste uan de uier uicnszegelboekjes van de Kaaimaneilanden 
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AFRIKA: NIEUWE 
CATALOGUS 

Verzamelaars van post
waardestukken zijn niet 
rijk gezegend met actuele 
catalogi. Een prettige 
verrassing is daarom het 
verschijnen van het deel 
Afrika 2007 in de reeks 
Neuer GanzsachenKatalog, 
een uitgave van de Berliner 
Ganzsachen SammlerVerem. 
In ruim 650 pagina's 
worden alle postwaar
destukken beschreven 
die uitgegeven zijn door 
Afrikaanse landen en 
gebieden, van Ägypten tot 

en met Zanzibar. 
De veelbewogen geschie
denis van het continent 
Afrika blijkt uit het grote 
aantal verdwenen postad
ministraties, zoals die van 
Belgisch Kongo, Duits 
OostAfrika en Transvaal. 
Maar natuurlijk komen 
ook de moderne uitgiften 
van landen als Angola, 
ZuidAfrika en Libië aan 
de orde. 
Het boek kost zestig euro; 
voor leden van de BGSV 
en buitenlandse zuster
verenigingen zoals Po & 
Po geldt een gereduceerde 
prijs. 

..(§).. 

Neuer GanzsachenKatalog 

Afrika 
2007 

Bcaibcnet un Auflng des 
Berliner GanTsachcnSammler VerciiK von 1901 c V 

BELGIË: NIEUWE 
VERHUISKAART 

Op 21 januari verscheen 
een nieuwe Belgische 
verhuiskaart, of Mutapost
kaart, zoals hij in Belgiè 
ook wel wordt genoemd. 
De kaart is voorzien van 
het zegelbeeld 'koning 

Albert II', met de tarief
aanduiding ' i ' . Er zijn 
drie versies, één voor 
elk van de drie officiële 
landstalen: Nederlands, 
Frans en Duits. Een echt 
gebruikte Duitstalige 
verhuiskaart lijkt me een 
aanwinst voor elke Belgiè
verzamelaar. 
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NIEUWE UITGIFTEN 

Australië 
Twee voorgefrankeerde 
enveloppen ter gelegen
heid van het Jaar van de 
Rat, met inschrift 'Christ
mas Island', werden 
uitgegeven op 8 januari 
2008. De ene envelop is 
bedoeld voor binnenlands 
gebruik en kost $ 0.60 en 
de andere kan gebruikt 
worden voor verzending 
naar het buitenland en 
kost $ 2 20. Er is ook een 
briefkaart verschenen; 
deze kost $ 1.20. 

De Wereld Jongeren
dagen worden dit jaar 
gehouden in Sydney, van 
15 tot en met 20 juli. Dit 
evenement, dat bezocht 
zal worden door paus 
Benedictus XVI, trekt 
katholieke jongeren van 
over de gehele wereld 
en is het grootste in zijn 
soort. Ter gelegenheid 
hiervan bracht Australia 
Post op 4 maart 2008 
alvast een set van acht 
voorgefrankeerde brief
kaarten uit. Op de beeld

zijde van de kaarten ziet 
men foto's van bekende 
toeristische plaatsten, 
met daarbij het embleem 
van de Jongerendagen. 
Een plastic mapje met de 
acht briefkaarten plus een 
pen wordt verkocht voor 
$995

China (Taiwan) 
Op Taiwan worden veel 
postwaardestukken uit
gegeven die nog echt een 
postale functie hebben. 
Zo verscheen op 23 ja
nuari 2008 een expresse
envelop (staand formaat) 
met het zegelbeeld 
'Vanda teres' uit de reeks 
Taiwanese orchideeën [i]. 
Oplage 1.5 miljoen stuks, 
verkoopprijs NT$ 13. Een 
week later l<wam daar een 
vergelijkbare aanteken
envelop bij, met het zegel
beeld 'Arundina gramini
folia' [2], eveneens uit de 
Orchideeënreeks. Deze 
envelop had een oplage 
van 4 miljoen stuks en 
kostNT$26. 

Duitsland 
In 1908 werd de eerste 

autorally om de wereld 
gehouden. Zes teams 
startten op Times Square 
in New York en reden 
via (onder meer) Seatüe, 
Vladiwostok, Moskou 
en Berlijn naar Parijs. De 
complete route is te zien 
op een Piusbriefenvelop 
(A6) die uitgegeven werd 
op 7 februari 2008 [3]. 
Op de envelop zijn ook 
vier foto's te zien van de 
Duitse deelnemer, Hans 
Roeppen, met zijn Protos
auto. Het zegelbeeld van 
de envelop is ontleend 
aan de zegel van 55+25 c. 
5 5 6 B Coupe' uit de liefda
digheidsserie van 2003. 

Finland 
Maximumkaarten in de 
vorm van postwaarde
stukken maken mij nooit 
echt enthousiast, maar 
de kaarten bij de Finse 
emissie 'Regen of zon
neschijn' van 27 februari 
2008 zijn erg leuk. De 
kaarten, genummerd 80 
tot en met 84, tonen elk 
een tekening van een dier. 
De vis, het schaap, de kik
ker, de zwaluw en de slak 
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zijn dieren die gedrag 
vertonen waaruit men het 
weer kan voorspellen. De 
kaarten en de opgeplakte 
postzegels zijn ontwor
pen door Sari Airola en 
Tapani Talari. Op de 
adreszijde van elke kaart 
is een 'Port betaald'-aan-
duiding aangebracht met 
het silhouet van het be
trokken dier. De kaarten 
kunnen verstuurd worden 
naar alle bestemmingen 
ter wereld en kosten 6.50 
euro per set. 

Twee luchtpostbladen [4, 
5] en een briefkaart [6] 
met als thema Luchtvaart 
werden uitgebracht op de 
nationale postzegelten
toonstelling Kesfila in Jy-

väskylä op 28 maart 2008. 
Op de briefkaart zijn ver
schillende vliegtuigtypen 
te zien; de luchtpostbla
den tonen respectievelijk 
een opstijgende en een 
dalend vliegtuig. Elk van 
de items kost 1.30 euro. 

Frankrijk 
Een Prêt-a-poster-envelop 
met verschillende thema
tische aanknopingspun
ten kreeg ik toegespeeld 
door een filatelistische 
vriend [7]. Op de linker
zijde van de envelop staat 
de tekst 'Bayeux-Bessin, 
stranden van de invasie', 
met daaronder foto's van 
schepen, fietsers, ruiters 
en een gedeelte van het 
Tapijt van Bayeux. Het 

zegelbeeld 'De Noorman
nen' (zonder waardeaan
duiding) toont ook een 
fragment uit dat wereld
beroemde tapijt. De post
zegel met deze afbeelding 
verscheen in 1994. 

Rusland 
Enwioppen met waardeaan
duiding 'A' (groot Jormaat): 
Archeologische vondsten 
uit Saratow (besteldatum 
achterzijde 30-03-2007); 
Michaëlburcht St-Peters-
burg (24-05-2007); 
50 jaar Spoetnik (25-06-
2007); 
50 jaar Vereniging luci-
fermerkenverzamelaars 
Moskou (25-06-2007) 
[8]; 
Lelies (06-08-2007); 

Architect B. Kalimullin 
(12-09-2007); 
go jaar veiligheidsdienst 
KGB (29-10-2007) [9]. 

EriDeloppen met waardeaan
duiding 'Kerstklokicen, A' 
(groot Jormaat): 
Kerk in de sneeuw (30-
03-2007); 
Sneeuwlandschap (02-04-
2007); 
Kerstman in slee kerst
boom en rendieren (04-
04-2007). 

Enueloppen met waardeaan
duiding 'Kerstklokken, A' 
(klein Jormaat): 
Kerk in de sneeuw (17-04-
2007); 
Kerstman met bellen (04-
04-2007). 

Envelop met bijzonder zegel
beeld d.50 r (kleinJormaat); 
Schilder M.B. Chrekow 
1882-1934; zegelbeeld: 
portret, palet, fragment 
van schilderij, illustratie: 
schilderij van legerwagen 
met paarden (15-05-2007) 
[10]. 

Briefkaarten met bijzonder 
zegelbeeld 4.75 r: 
Schilder P.N. Filonow 
1883-1941; zegelbeeld: 
portret, illustratie: schil
derij 'De Heilige Familie' 
uit 1914 [11]; 
A.S. Stroganow 1733-
1811; zegelbeeld: gebou
wen, illustratie: portret 
uit 1804 door de schilder 
Monje [12]. 

(aduertcntic) 
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OUDE CHINESE 
SCULPTUREN [2] 

In Filatelie van november
nummer jl. (pagina 733) 
werden de beroemdste 
Chinese sculpturen, 
het terracottaleger, al 
beschreven. Ik stuurde 
u naar Londen voor de 
grote tentoonstelling 
daar, maar het leger is 
ook nog tot eind augustus 
in het Drents Museum 
in Assen te zien. Het 
betreft een dubbelten

toonstelling over China, 
samen met het Groninger 
Museum, met bronzen uit 
het Sjanghai-museum tot 
en met eigentijdse Chi
nese avant-gardekunst. 
Bij de bronzen (i8e-3e 
eeuw V. Chr.) gaat het, net 
als bij het terracottaleger, 
vaak om grafvondsten; ze 
werden gebruikt voor reli
gieuze, rituele en ceremo
niële doeleinden tijdens 
het leven van de feodale 
heersers en ze werden 
met hen begraven. 

Een van de oudere voor
werpen (1100-770 V. Chr.) 
is de bronzen pot op 
kaart [i] van de Westelijke 
Chou Dynastie. Hij is 
voorzien van ornamen
tele golfpatronen in zes 
zones; de ringen hangen 
in fraai vormgegeven kop
jes en de deksel lijkt wel 
wat op een kroon. Jonger, 
uit ca. 200 V. Chr., is de 
elegante dienstmaagd van 
[2]. Het is een verguld 
koperen lampendraagster 
uit het prinselijk graf van 

Liu Sheng van de Weste
lijke Han. 
Van de drie leidende 
godsdienstige stromin
gen (Confucianisme, 
Taoïsme en Boeddhisme) 
heeft de laatste als volks
religie de meeste bouw
werken en sculpturen in 
China nagelaten. Tot de 
oudere religieuze com
plexen behoren de Yun-
gang-grotten bij Datong: 
252 grotten met 51.000 
beelden, waaronder het 
mooiste Boeddhistisch 

beeldhouwwerk uit de 
5e/6e eeuw. De grootste 
Boeddha [3] is 17 meter 
hoog en is te vinden in 
grot nummer 20. 
Het zevende-eeuwse, 
grootse grottencomplex 
strekt zich in Longman 
over een lengte van ca. 
I kilometer uit in de 
steile rotswand langs 
de Yi-rivier. Het omvat 
2.345 grotnissen, 1.352 
grotten, 70 pagodes en 
wel 100.000 beelden. Ze 
variëren in grootte van 
minuscule snijwerkjes 
van 2 centimeter hoog tot 
aan de grote Vairocane 
Boeddha [4] van 17 meter. 
De Boeddha wordt ver
gezeld door volgelingen 
en uiterst rechts van hem 
staat, geheel volgens de 
typische opstelling in de 
Boeddhistische sculptuur, 
een van de beschermgo
den. Deze Koning van de 
Noordelijke Hemel [5] 
biedt een heilige pagode 
aan, tegelijkertijd een 
duivels figuur vertrap
pend. Rechts daarvan 
staat Vairapan [6], een ge
spierde wachter met een 
afschrikwekkend woest 
uiterlijk. In werkelijkheid 
is hij de hemelse be
schermer van de centrale 
Boeddha. 

De 'drie wijzen uit het 
Oosten zouden wij zeg
gen tegen de drie sculp
turen [7] uit de ge/i3e-
eeuwse Grotten van Dazu, 
die met de Yungang- en 
Longmengrotten op de 
werelderfgoedlijst staan. 
De grote Boeddha van 
Leshan van [8] is in de 
achtste eeuw uit een berg 
gehakt, op een punt waar 
drie rivieren samenstro
men. Met zijn 71 meter 
hoogte is dit het grootste 
Boeddhabeeld ter wereld. 
Tenslotte een sculptuur 
uit het Huayan-klooster 
[9] uit ca. 1040, een zoge
noemde Bodhisattua. Dat 
is een goddelijk wezen 
dat de staat van verlich
ting al bereikt heeft, 
maar nog steeds onder 
de mensen leeft, om hen 
te ondersteunen. Het is 
oorspronkelijk een man
nelijke godheid, maar 
sinds de twaalfde eeuw 
in China veelal als vrouw 
afgebeeld, met een lang 
gewaad vanaf de heupen 
en een sjerp over de 
schouders. Op het hoofd 
draagt zij een haarknot en 
een diadeem. 

mailto:f2hedwardfr00n@hetnet.nl


VAN LOKVEN POSTZEGELVEILINGEN 

" ve i l ing 
6 ap 

Op 26 april organiseren v/ij onze 63 ste postzegelveiling 
in Theaterhotel De Oranjerie te Roermond. , 
Naast het traditionele kv/aliteitsaanbod Nederland en O.G.D.; 
detailleren wij in deze veiling een uitzonderlijke verzamelj^ 
Zeppelinpost waarbij vele zeldzame stukken. 
De middagzitting omvat het 2e gedeelte van een ^ 
handelsvoorraad met landenpartijen A t/m Z en talloze 
thema-verzamelingen en stocks, veelal tot en met 2007. 
Zeer veel en goede, geheel intact gelaten verzamelingen Neder! 
en O.G.D., België, Oostenrijk, Zwitserland en Liechtenstein etc. etc 
Een volume van meerdere duizenden albums en insteekboeken, 
engrosposten en partijen wachten op een nieuwe eigenaar!!! 
De kijkdagen zijn uitsluitend ten kantore: Bakkerstraat 22 te Roermond , 
Theaterhotel De Oranjerie beschikt over een ruime parkeergarage 
en ligt op slechts 200 m van ons kantoor 
Door overmaking van €.10,= op giro 46 00 298 ontvangt u onze goed verzorgde 
en rijk geïllustreerde catalogus. 

^-^Jj^i^P'^KpÄl-Ä^— 

- BEZOEK ONS OOK OP STAMP PASSION 08 IN DE BRABANTHALLEN 
TE 'S-HERTOGENBOSCH VAN 11 t/m 13 APRIL A.S. (STANDNUMMER 108) 
Alwaar u tegen marktconforme prijzen een keuze kunt maken uit onze voorraad 
Nederland en O.G.D, en West Europa A t/m Z, postzegels en brieven. 

VAN LOKVEN FIUTELIE BV 
beëdigd makelaar taxateur 

Bakkerstraat 22 
6041 JR Roermond 

Tel +31(0)475 - 563 500 

Fax +31 (0) 475 330 829 
admin@vanlokven nl 

www vaniokven nl 

ONZE VEILINGEN ZIJN OOK TE ZIEN OP INTERNET: WWW. VANLOKVEN. NI 
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^aßk Stamps 
Prachtaanbiedingen Nederland Postfris zonder plakker 

2 +Cert. 

7 
21 
30-32 

30b-33a 

33a 
35 
36 
37 
42 +Cert. 

43b + Cert. 

€1175,-

€240,-

€ 175,-

€300,-

€205,-

€85,-

€18,-

€80,-

€105,-

€495,-

€ 1950,-

46 
49 + Cert. 

56-76+ Cert. 

61b + c + Cert. 

77 
78 
79 + Cert. 

77-80 tCert. 

84-86+ Cert. 

90-101+Cert. 

98 

€ 510,-

€750,-

€2800,-

€695,-

€250,-

€225,-

€ 585,-

€2400,-

€520,-

€2395,-

€60,-

99 
100 + Cert. 

102-103 

104-105+ Cert. 

107-109 

121-131 + Cert. 

132-33 

136-38 

149-61+Cert. 

163-65 + Cert. 

177-98 +Cert. 

€315, 

€575, 

€140, 

€510, 

€180, 

€760, 

€135, 

€150, 

€975, 

€425, 

€520, 

199tm331 

346-49 +Cert. 

518-537 +Cert. 

538 tm 756 

Roltanding 

19-31 

33-56 

57-70 

71-73 

74-77 

78-81 

757 t.e.m. 1063 25 % cw, 1064 t.e.m. 2033 90% postkantoorprijs, 2036 t.e.m. 2391 postkantoorprijs 

45% 
€285,-

€650,-

30% cw 

€240,-

€315,-

€150,-

€ 195,-

€85,-

€50,-

86-89 

90-93 

94-97 

98-101 

Luchtpost 

1-3 
6-8 
12-13 +Cert. 

Port 

5 + Cert. 

7 + Cert. 

€50,-

€90,-

€80,-

€75,-

€145,-

€45,-

€325,-

€695,-

€695,-

9 + Cert. 

12 +Cert. 

27-28 +Cert. 

31-43 +Cert. 

44-60 

Brandkast 

1-7 +Cert. 

Dienst 

1-8 +Cert. 

20-24 +Cert. 

27-40 +Cert. 

€695,-

€450,-

€480, 

€795, 

€315,-

€ 795,-

€595,-

€575, 

€995, 

Ned. FDC E1 blanco nooit beschreven geweest cert. Muis €9675,-
Nederland FDC blanco onbeschreven 
E2 + Cert. 

E6 + Cert. 

E10 
E14 
E16 
E17 

€3375,- E18 

€1250,- E19 

€340,- E20 

€320,- E21 

€400,- E22 

€200,- E22blokvan4 

€140, 

€240, 

€140, 

€140, 

€120, 

€150, 

Automaatboekjes Nederland 

E23 
E24 
E25 
E26 
E27 
E28 

€200, 

€190, 

€240, 

€160, 

€160, 

€145, 

E29 
E30 
E31 
E32 
E33 
E34 

€ 150,-

€70,-

€75,-

€35,-

€ 125,-

€ 100,-

E35 
E36 
E37 
E38 
E39 
E40 

€7,-

€80,-

€6,-

€95,-

€12,-

€25,. 

E41 
E43 
E44 
E46 
E47 

€55, 

€55, 

€15, 

€55, 

€55, 

1h€3,50/1mx€12,- /1 my €11,25/1 mz€20 , - /2h€5 , - /2mx€17 ,50 /2my€11 , - /2mz€9 , - /3y€1 ,50 /3a€1 ,80 /4y€1 ,50 /4z€4 , - /5€1 , -

6a€2,50/6b€75, - /6c€23, - /6d€23, - /6e€5, - /6ef€1, - /6 f fp€3, - /6 f fg€12, - /7a€2, - /7bf€3,50/8a€5, - /8b€6, - /8bf€13, - /8c€25, -

8cf€33,- /9a€8,- /9af€6,- /9b€77,- /9cf€36,- /9€58,- /9df€38,- /9e€38,- /9ef€78,- /9f€50,- /9f t€52,- /9g€16,- /9gt€18,- /9h€8,- /9hf€4,- /10a€5,-

10 af € 6,75/10bf€ 11,-/11a€6,-/11b€ 7,-/12a€ 7,-/13a€ 9,-/Vanaf nr. 14 alles tegen postkantoorprijs. 

Originele PTT jaarcollecties, postfris, zeer voordelig 
1975 € 100,-

1976 €35,-

1977 €10,-

1978 €8,-

1979 €6,-

1980 € 10,-

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

Nederland mooi gebruikt 
48 +Cert. €275,-

Verzamelingen 

80 +Cert. 

€9,-

€8, . 

€8, . 

€8, . 

€10,-

€11,-

€425,-

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

101 + 

€11,50 

€10,-

€7,75 

€ 12,50 

€10,-

€14,-

€475,-

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

130-31 

€14,-

€16,-

€21, . 

€24,-

€25,-

€26,-

€245,-

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

l.p. 12-13 

€28,-

€29,-

€44,. 

€41,-

€40,. 

€39,. 

€145,. 

2005 

2006 

2007 

Dienst 1-8 

€39,-

€46,-

€47,50 

€70,. 

100: Prachtige verz. automaatboekjes nl enorm uitgebreid met alle telblokken, veel registerstrepen ook de zeldzame 1 mz geeloranje en oranje, veel boekjes scheef 

gesneden, boekje 11 en 37 met rode tape, 21 met D. versnijding, veel boekjes met losse inhoud, specimenboekjes totaal 393 boekjes, zeer volledig voor dit 

schitterend geheel €2775, -

101: Nl 1852-1944 p.fr. ongebr. en gebr. met o.a. de nrs. 48,104-105,130-131, roltandlng, armenwet, telegram zonder nr. 7, cw € 12,064,50 - € 2450,-

102: Nl 1852-1939 compleet, t.e.m. nr. 48 mooi gebruikt, daarna luxe ongebruikt cw € 10,522,50 - € 2925,-
114: Nl roltanding, gebruikt compleet excl. nr. 32, cw € 1187,50 - € 445,-

138: BRD 1976 te.m. 2006 p.fr. in twee albums en 1 dik st. boek - € 385,- 144: Frankrijk p.fr. 1982-2005 in twee dikke st. boeken € 775,-

I 149: Frankrijk blok 1, super luxe p.fr. € 1595,-
152: Frankrijk blok 2, super luxe p.fr. € 995,-

Eagle Stamps, Notarisappel 220,4007 ZB, Tiel, 0344-612256 
Levering zeer snel na vooruitbetaling op ABN AMRO rek.nr. 543536696. Geen portokosten. 
Bezichtiging altijd mogelijk na telefonische afspraak. Op alle leveringen 100% garantie. 
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Postzegelhandel H. Zondervan 

Mr. P. J. Troelstraweg 89 
8916 ON LEEUWARDEN 
Tel. 0582122096 
Fax 0 5 8  2 1 2 9 1 8 0 
emall pzvfries@xs4all.nl 
Bankrek. Friesland bank 29 80 57 948 

' M 

Leeuwarden, feb 2008, 
Geachte klanten, 

Voor 
zoals 

u ziet u onze februanlijst met een geheel nieuw aanbod, veel variëteit 
u zult lezen en met de vertrouwde kwaliteit zoals u gewend bent van 

postzegelhandel H Zondervan. 
Naast alle genummerde aanbiedingen zijn vele goedkopere albums 
boeken in de aanbiedingM' 
Alle aanbiedingen zijn vanaf nu schnftelijk, telefonisch, via de fax o 
te bestellen en worden onmiddelli jk toegezonden 

Onze 

en stock

per email 

verkooplijst is ook te bezichtigen op internet w w w pzvfnesland nl 

Het bekijken van alle kavels is mogelijk op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 
uur, liefst na telefonisch afspraak: 058 2122096 
Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt u alles waar u geïnteres

seerd in bent rustiq bestuderen. Inruil of aankoop van uw doubletten of over

tollige collecties behoort tevens tot de mogeli jkheden. 
Komt 

Heeft 

u gerust langs, u bent van harte welkom! 

u speciale wensen of vragen? Aarzel dan met ons deskundig 
schakelen 

Wij wachten op uw bestelling! 

team in te 

VERKOOPLIJST 
AANBIEDINGEN: 

Kavelnr. Omschrijving 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 

13 

14 
15 
16 
17 

18 

19 

20 
21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Nederland en diversen nalatenschap in doos met veel xxx Nederland in 
album, jaarsets etc 1955/2002 Hoog nominaal Tevens blikjes, kleine st bl etc 
Terres Australes xxx moderne coli met vele pinguïns, schepen etc 
Hoog nominaal 
IJsland vrijvî el geheel XXX coli met doubletten w i vele betere series en 
ook modern matenaal Hoge cat vi/aarde 
Brazilië gebr coli in dik Schaubek album w o leuk klassiek en zeer veel 
matenaal met o a poststukken Leuke koop 
Amerika Noord en Midden gebr/xx coli in klassiek Schaubek album 
met mooi USA, Canada, Deens Westlndie etc Enorme cat waarde 
NoordMidden Amerika gebr/xx/xxx coli met veel oud materiaal w o 
Engelse Kolomen, Canada etc 
USA vnl gebr coli 1851/1987 {ook xxx} in Schaubek album 
met mooi klassiek 
Canada gebr coli tot 2000 in blanco album met mooi klassiek in luxe kwal 
met vele toppers Zeer mooie koopi 
Oostenrijk gebr/xx/xxx coli 1850/1986 met vele toppers, o a Dolfuss xx, 
betere sets gebieden etc Enorme cat waarde Tax € 20 000 
Brazilië xxx coli 1971/1979 vrw cp[ met blokken en 2 bladzijden ouder 
materiaal gebr/xx/xxx Catw ca €1000,

Maleisie leuke xxx coli w o betere def sets en vele vlindersets 
BRD jaarboeken 1984 t/m 1989,1991 Vm 1994 en 1996/2000 xxx 
Catw €1780,

Motief "Irrtumer auf Bnefmarken" xxx of gebr coli in 4 luxe albums met 
cassette w o blokken Paraguay en USA 
DDR xxx of gebr coli 1969/1973 cpl in L F album met cassette (1 set mist) 
BRD XXX kleine coil eind '90er jaren, en bandje speciale bladen 
Diversen met 2 albums en 3 st boeken w o leuk motief xxx/gebr 
Duitse Rijk vnl gebr (ook xxx) coli 1933/1945 met veel beter materiaal 
en xxx/gebr coli Bohmen/Mahren en Gen Gouvernement Mooie koopi 
Motief WK Voetbal 1978 xxx coli in 2 spec albums wo 
betere blokken Uruguay 
BRD XXX coll (beginjaren deels gebr) 1949/1979 cpl met Heuss Lumogen 
en iets extra's in Leuchtturm album met cassette 
Europa xx/gebr coli in 2 dikke Kabe albums, her en der zeer aardig matenaal 
Duitsland Sovjet Zone en iets andere Zones xxx/xx/gebr coli in dik album 
met veel beter matenaal en interessante sets o a Goethe blok etc 
BRD xxx 1979/1995 overcpl in 2 albums met vele def sets in paren. 
div booklets etc Zeer hoge aanschafwaarde' 
BRD XXX coll 1952/1995 vrw cpl in 2 luxe Kabe albums met cassette 
Mooie koop' 
Berlijn vrw geheel xxx coli 1952/1990 in luxe Kabe album met 
cassette, vrw cpl 
Berlijn xxx/xx coli 1950/1990 vrw cpl in Leuchtturm album met cassette 
Zeer hoge cat waarde 
Berlijn vnl gebr coli deels dubbel verzameld (ook xxx), wo 
betere beginnrs Hoge cat w 
Duitsland diversen wo betere BRD beginperiode, Reich xxx etc 

Afk. 

doos 

stb 

stb 

stb 

alb 

stb 

alb 

alb 

alb 

map 
map 

alb 

alb 
alb 
stb 
doos 

alb 

alb 

alb 
alb 

alb 

alb 

alb 

alb 

alb 

stb 
stb 

Prijs 

325,

175,

300,

275,

850,

220,

780,

725,

2500

225,

115

225,

110,

40,

60,

40

300,

100,

260,

250,

600,

120,

175

80

175

150,

215,

28 
29 
30 

31 

32 
33 

34 

35 

36 
37 
38 

39 

40 

41 

42 

43 

46 

47 

48 
49 
50 

51 

52 

53 

54 
55 

56 

57 

58 
59 
60 
61 

62 

63 

64 
65 

66 

67 

68 
69 

70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 

Europa leuke coli in 3 dikke Schaubek albums, her en der zeer leuk matenaa 
Wereld partij m 17 grootformaat st boeken wo vele dikke, ook xxx materiaal 
Diversen in 17 vnl dikke st boeken w o motief xxx matenaal, 
iets oud etc Leuki 
USA xxx coli 1945/2000 redelijk cpl in 2 Davo albums (enkele jaren missen) 
Zeer hoog nominaal en mooie koop' 
Nederlandse Antillen en Sunname xxx coli met zeer veel matenaal 
Duitsland div BRD, DDR in zakjes zowel xxx als gebruikt BRD tot 2001 
Hoge cat waarde 
DDR xxx en gebr coli 1966/1970 en 1973/1976 in 2 L F albums 
met cassette Dubbel verzameld 
DDR xxx en gebr coli 1976/1983 in 2 Kabe albums met cassette 
Dubbel verzameld 
BRD gebr jaarboeken 1991/2000cpl Catw € 1400,

DDR gebr jaarbladcoll 1985 t/m 2000 cpl Catw €1110,

Berlijn 1970/1980 xxx en gebr coli in Kabe en xxx deelcoll 
BRD/Berlijn in Safe album 
Diversen vnl gebr in 4 grootformaat st boeken w o Nederland en België, 
vnl ouder matenaal 
Zwitserland gebr coli op spec blaadjes w o vele betere toeslagsenes en 
betere porten, in mooie kwaliteit 
BRD gebr col! 1948/1992 met alle betere beginsels in luxe kwal 
in zelfopgezette Safe band met cassette 
Duitse Rijk gebr doublettenpartij en st boek Duitsland diversen met 
vnl DDR Veeli 
BRD XXX doublettenpartij'90er jaren w 1 veel 10ner bogen 
Voormalig nominaal DM 915,

Engeland xxx coli 1976/1995 overcpl wo port div booklet panes etc 
in Leuchtturm albums Nominaal ruim £ 235 
Engeland xxx coli 1948/1976 wi vele regionals, fosforsenes, 
betere def sets afwijkingen etc Pracht koop in Leuchtturm album (iets xx) 
Gibraltar xxx coli 1964/1995 cpl in Leuchtturm album met port en blokken 
Jersey xxx coli 1969/1995 cpl in Leuchtturm album met cassette 
Guernsey en Alderney xxx col! 1969/1995 cpl in Leuchtturm album 
met cassette met extra s 
Man XXX coli 1973/1995 cpl met vele extra's in Leuchtturm 
album met cassette 
Duitse Rijk, Sovjet Zone, Geallieerde Bez en BRD xxx/xx/gebr coli 
in dik Kabe album 
Zwitserland prachtig opgezette coli vnl gebr vanaf klassiek tot 1956 
met alle blokken, excl nr 1, vele ook xxx aanwezig Tevens vele oudere 
LP brieven etc Zeer luxe kwaliteit 
BRD XXX partij in luxe nngband met cassette w o blokken van 4, vele sets 2x 
Franknjk xxx/xx/gebr coli in Kabe 1849/1986 met gigantisch veel matenaal. 
0 a nr 33 mooi gebr, w o klassiek en vele betere series Enorme cat waarde 
DDR xxx/xx/gebr coli in dik Kabe album 1948/1974 wo iets Sovjet Zone 
en na 1962 vnl xxx cpl 
Duitse Rijk BRD etc xxx/xx/gebr in 4 albums, w o nr 909/911 xxx Duitse 
Rijk en leuke coli BRD 1982/1995 xxx en veel gebruikt extra Leuke koopi 
DDR XXX coli 1974/1990 vrw cpl in luxe Kabe band 
Duitsland diversen gebr/xx/xxx in 2 Leuchtturm albums wo BRD 
Zwitserland coll FDC's in 2 luxe bandjes tussenl 959/1982 159 exemplaren 
Motief WK Voetbal 1978 xxx in 3 luxe albums w o blok Monacoi 
Tevens div covers 
Motief Weltsammlung der Rekorde speciaal coli in 2 luxe banden met 
cassette xxx en vele poststukken speciale covers etc 
Enorme aanschafwaarde 
BRD coll in 5 spec luxe banden xxx en gebr en FDC's 1998, 1999 cpl 
en 1e deel 2000 Zeer hoge kostprijs 
Motief Philatelie Erotica grote xxx coli in 2 luxe banden, ook iets postst e d 
50 jaar UNO xxx coli in 3 spec banden wereldwijd, w o ook 
blok 1 UNO New York 
Motief 150 jaar Postzegels xxx coli in spec albums wo BRD 116/118 xxx 
en een mooie 1 penny black Engeland met rood Maltezer Kruisst 
BRD coll Bildpostkarten, ruim 450 verschillende afbeeldingen en stempels 
in 4 luxe banden 
Monaco vrijwel geheel xxx coli vnl moderner matenaal Zeer hoog nominaal 
Macau xxx coli met ruim 130 verschillende moderne blokken/sets 
Ook enkele betere Zeer leuke koopi 
Rusland xxx coli vnl modernere sets/blokken na 1960, veel motief 
BRD coll Künstlerische Ersttagblatter 1987/1997 cpl in 10 luxe cassettes 
BRD speciale bladen met xxx en gebr uitgifte en FDC 2000/2001 
Ansichtkaarten w o zeer veel oude buitenland w o Zweden en Italië Leuk' 
Portugal xxx coli vnl na 1960, vele sets en o a Europablok 1977 
Portugal xxx coli vnl na 1960 wo blokken, booklets en vele sets 
Turkije xxx coli met enorm veel sets vnl na 1950 en div blokken Leuk' 
Andorra Frans en Spaans xxx coli wo betere CEPT sets 
Enkele oudere ex xx Hoge cat w 
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800,

150,

250,

475,

60,

125

75

70,

160,

125,

55,

75,

185

250,

60,

125,

340,

500,

210

215

225,

200,

475,

1850

75

735,

120,

95,

75

50

30,

165,

125,

140,

250

210,

160

50,

225,

175,

50,

60,

40,

75,

125,

95,

80,

110,

Betalingen leveringscondities 1 Alle pnjzen incl 19 % BTW 2 Betaling a contant ten kantore of 
binnen 10 dagen na factuurdatum 3 Reclames binnen 8 dagen na ontvangst bestelling 4 Goederen 
blijven ons eigendom tot volledige betaling heeft plaatsgevonden 5 Kavels zijn exclusief porto en 
verzendkosten 
6 KvK Leeuwarden 01079297 

Onze volledige verkooplijst is op aanvraag gratis verkrijgbaar. 
Zie ook op internet: www.pzvfriesland.nl 

mailto:pzvfries@xs4all.nl
http://www.pzv-friesland.nl


VLINDERS IN JE BUIK: JUSSI 
MURTOSAARI OVER ZIJN PASSIE 

DOOR J U S S I M U R T O S A A R I , H E L S I N K I ( F I N L A N D ) 

Ik ben geboren in 1962 en woon 
in de stad Jyväskylä. Ik ben op
geleid tot bouwkundig architect. 
Ik ben verder een selfmade-m-
tuurfotograaf en heb ook een 
onderwijsbevoegdheid. In 1997 
ben ik met mijn eigen bedrijf 
gestart, waarin ik architectuur en 
fotografie combineer In eerste 
instantie lijkt dit een vreemde 
combinatie, maar beide vakge
bieden zijn visueel ingesteld en 
driedimensionale effecten zijn 
belangrijk, evenals compositie en 
originaliteit. Om een voorbeeld 
te geven: de kleurentheorie die ik 
mij eigen moest maken tijdens 
mijn studie voor architect komt 
natuurlijk heel goed van pas bij 
de fotografie. Uit mijn jeugd 

Wie kent het niet: verliefd zijn; al het andere vergeten; 

alleen die ander; al het andere is onbelangrijk. We den

ken hierbij natuurlijk aan verliefde mensen. Het zelf

portret van de Fin Jussi Murtosaari laat echter zien dat 

verliefdheid tussen postzegels en vlinders ook bestaat. 

- ik was vijf- kan ik mij nog 
heel goed herinneren dat mijn 
ouders mij tijdens een winterse 

autorit vroegen: 'Wat wil je later 
worden?' Ik zei: 'Iets met dieren.' 
In die tijd was natuurfotograaf 

een onbekend beroep in Finland, 
maar mijn droom werd werkelijk
heid. 

Vlinderhobby 
De natuur en dan in het bijzon
der de dieren in die natuur zijn 
al vanaf mijn jeugd belangrijk 
voor mij geweest. Ik verzamelde 
al vroeg vlinders en wetenschap
pelijk materiaal uit de natuur 
De echte vlinderhobby begon 
in 1972. Het was dat jaar een 
heel mooie, warme zomer - een 
uitstekend vlinderjaar! De vele 
resedawitjes (Pontia daplidice) 
die ik toen verzamelde maken 
nog steeds deel uit van mijn 
collectie. 
Tijdens mijn studie stond de 

C^^vx.f.vsv'î  <viW- U v 

Links: Jussi Murtosaari en drie schitterendt 
natuuropnamen. De foto's zijn gebruikt 
voorde nieuwe Finse mottenzegels: links
boven Arctia caja, daaronder A^lia tau en 
daarnaast Deilephila elpenor. 

Met dank aan Posti (Finland) en Timo Berry 



vlinderhobby op een laag pitje, 
maar sinds 1985 ben ik er weer 
actief mee bezig. 
In de afgelopen vijfendertig jaar 
heb ik inmiddels bijna 850 vlin
ders en grote motten verzameld. 
In de loop van de jaren werd de 
vlinderhobby in steeds ster
kere mate gecombineerd met 
(macro)fotografie. 

Postzegelhobby 
Al voor mijn schooltijd begon 
ik postzegels te verzamelen. 
Het begon al in de jaren '60, na 
een bezoek aan een postzegel
tentoonstelling. Ik begon met 
Finland en de rest van de wereld. 
Ook hier zorgde mijn studie voor 
een onderbreking, maar daarna 
pakte ik de draad weer op. Op 
de internationale tentoonstelling 
Fmlandia 88 in Helsinki kon ik 
alle filatelistische zeldzaamhe
den van de wereld met eigen 
ogen zien. In het begin van de 
jaren '90 werd duidelijk wat ik nu 
eigenlijk écht wilde verzamelen: 
de Finse wapenzegelemissie van 
1875. Ik kreeg hierbij hulp van 
specialisten van deze emissie, 
zoals Herbert Oesch en Heikki 
Reinikainen. 

Bij de publicatie van het geactua
liseerde handboek Emissie 1875 
in 1993 was ik geheel verkocht. 
In 1995 werkte ik op de Finlan
c//atentoonstelling in de stand 
van een Amerikaanse handelaar. 
In 1996 stelde ik voor de eerste 
maal tentoon en kreeg ik verguld 
zilver voor mijn collectie van de 
emissiei875. Na diverse keren 
in Finland en op Nordiaten
toonstellingen geëxposeerd te 
hebben, deed ik tijdens Nordia 
in Helsinki in 2006 mee in de 
Champions Class en ik verwierf 
toen de Grand Prix. Op deze 
tentoonstelling kreeg de cd
rom die van de Emissie1875 is 
uitgegeven (samen met Heikki 
Reinikainen en Jeffrey Stone) een 
gouden medaille. 
En met alleen met het verza
melen ben ik actief ook in 
het verenigingsleven. Zo was 
ik voorzitter van de nationale 
tentoonstelling Kesßla 2008, die 
georganiseerd werd door miin 
postzegelvereniging in Jyväskylä 
en die  als u dit leest  net is 
afgelopen. 

Samenwerking met Finse Post 
Ter gelegenheid van de vorige 

/Ce^/otentoonstelling in 2003 
gaf de Finse posteen geïllu
streerde briefkaart uit met een 
vlindermotief die door mij was 
ontworpen. Ook het bijbeho
rende eerstedagstempel was van 
mijn hand. 
In het voorjaar van 2006 nam 
de Finse post opnieuw contact 
met me op en stelde voor om in 
samenwerking met ontwerper 
Timo Berry vlinderpostzegels te 
ontwerpen. Het moesten zelfkle
vende zegels worden, waarvoor 
ik dan de vlindenllustraties 
moest aanleveren. 
Na een uitgebreide voorselectie 
kwamen we tot de volgende 
vlinders: Grote weerscnijnvlinder 
(Apatura iris), Vetkruidblauwtje 
[Scolitantides orion) en Veengeel
tje (Colias palaeno). 
Een probleem was vooral om 
afbeeldingen te vinden waarop 
deze vlinders met gespreide 
vleugels te zien waren. Met 
name gold dit voor het Veengeel
tje, want dat is er een die nooit in 
rust, met opengespreide vleugels 
in de natuur te vinden is. Er werd 
daarom gekozen voor foto's van 
vlinders uit de collectie. 
De foto op het dispenserdoosje 

voor de rollen met zelfklevende 
zegels is wel een echte natuur
foto. 
Voor deze serie werden ook 
maximumkaarten gemaakt. 
Afgelopen jaar was er alweer 
sprake van samenwerking en 
ook dit keer weer met Timo 
Berry. Nu werken we aan een 
serie met afbeeldingen van mot
ten die op 22 mei zal uitkomen. 
Nu bleek het wel mogelijk om 
echte natuurfoto's te gebruiken. 
Wij zochten de volgende motten 
uit: Grote beervlinder [Arctia 
caja), Tauvlinder {Agiia tau) en 
Avondrood {Deiiepinila eipenor). 
De Grote beervlinder is voor 
een mot heel erg kleurrijk. Zijn 
kleuren zijn meteen ook waar
schuwingstekens: let op: deze 
mot is giftig! De Tauvlinderman
netjes zijn actiefin zonlicht. De 
vrouwtjes zijn groter, lichter and 
bewegen niet zo snel. Zij zijn 
actief^n het duister. Avondrood 
is een expert in het vliegen. De 
zegels laten ook een silnouet van 
de de motten zien. 
Voor de eerstedagenvelop, het 
eerstedagstempel en het dispen
serdoosje werden motten uit de 
verzameling gebruikt. 
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Hierboven: de ruwe schetsen die 
Timo Berry voor de zegels maaide, 

recl^tsboven liet uiteindelße resultaat 
drie mooie Finse postzegels met 
fascinerende foto's van motten 

Links het 
dispenser
doosje van 

2ooy, rectus 
dat van dit 

jaar (plano). 
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BIJ de nieuwe emissie van de 
Finse posterijen hoort uiteraard 

ook een eerstedagenvelop 
(links) en een toepasselijk eers

tedagstempel (rechts). 
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HISTORISCH OVERZICHT VAN DE NEDERLANDSE 
BOND VAN FILATELISTENVERENIGINGEN 

Deel 6 - De toekomst 
DOOR BEN M O L , V I C E  V O O R Z I T T E R N E D E R L A N D S E BOND V A N F I L A T E L I S T E N  V E R E N I G I N G E N 
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Nederland blaast internationaal zijn partijtje mee blokje ter gelegenheid van FEPAPost c,^ 

Pnnses Margriet was in 2002 beschermvrouwe van de internationale tentoonstelling Amphilex 2002 

Ondanks de donkere wolken 
waarmee we de vorige aflevering 
van deze reeks afsloten, worden 
er nog steeds geregeld postze
gelmanifestaties gehouden. Dat 
gebeurt ook internationaal, zoals 
in november 2006 in Brussel, 
waar tijdens de daar gehouden 
Belgica het Wereldkampioen
schap voor de Jeugd werd 
gehouden, met Nederlandse in
zendingen die succesvol waren. 
Twaalf jaar eerder, in 1994, werd 
FEPAPost gehouden in het 
Congresgebouw in Den Haag, 
waarbij de minister van Verkeer 
en Waterstaat voorzitter was van 
het erecomité. En m 2002 werd 
in de RAI in Amsterdam Amphi
lex 2002 georganiseerd; bij dit 
evenement was prinses Margriet 

^ beschermvrouwe. 
° En er is nog meer reden tot 
■̂  hoop. Zo is er een opmerkelijk 
=: initiatief vanuit de hoek van de 

jeugdfilatelie: op de website 
van jFN kan men lid worden 
van Stampkids. Onlangs kon 
het duizendste lid genoteerd 
worden. Ook dit bevestigt nog 
eens het beeld dat er beslist wel 
belangstelling is voor postzegels, 
al uit zich dat  helaas  niet door 
aanmeldingen bij een gewone 
vereniging. 
De Nederlandse Bond van Fila
telistenVerenigingen NBFV blijft 
uiteraard gewoon doorgaan met 
het  op maat  aanbieden van 
diensten aan zijn leden/vereni
gingen, met name als het gaat 
om de belangenbehartiging. Zo 
staat er een prachtige Bondsbi
bliotheek in Baarn ter beschik
king, die via het internet bereikt 
kan worden, maar waar ook de 
meer traditioneel ingestelde 
bezoeker en speurder van harte 
welkom is. 
Verder is er een aanbod van aan

ÄINl 
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trekkelijke filatelistische opleidin
gen, die de verzamelaars in staat 
stellen om te leren hoe men kan 
exposeren. 
Sinds kort is er een ledenpas, op 
vertoon waarvan kortingen op 
bepaalde abonnementen, toe
gangsprijzen van evenementen 
en aanbiedingen van TNTPost 
kunnen worden verkregen. Ook 
een bezoek aan het Museum 
voor Communicatie in Den Haag 
en de aanschaf van filatelistisch 
materiaal bij een toenemend 
aantal plaatselijke postzegelhan
delaren kan er financieel mee 
worden vergemakkelijkt. 
Er is een uitstekend geoutil
leerde Bondskeuringsdienst 
en de Bond beschikt over een 
prachtige collectie dia's, dvd's 
en PoM^erPoi»itpresentaties, die 
de leden/verenigingen gratis 
mogen lenen. Laten we ook het 
deskundige en hardwerkende 
jurycorps niet vergeten, mensen 
die nationaal en internationaal 
met regelmaat op tentoonstel
lingen hun werk doen. 
De bestuurlijke lijnen tussen de 
leden en het Bondsbestuurzijn 
flink ingekort dankzij de nieuwe 
regiostruc ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
tuur. Er zijn 
nu veertien 
regio's. In 
die regio's 
kunnen 
tweemaal 
per jaar 

 in overleg 
en samen
spraak met 
de leden 
 besluiten 
voor de 
Regioraad 
worden be
sproken en voorbereid. Er is een 
Regioraad ingesteld die bestaat 
uit de veertien regiovoorzitters 
en de 'kern van het Bondsbe
stu ur'. 
Met hulp van deze structuur is 
een nieuw beleidsplan voor de 
periode 20072010 opgesteld. 

getiteld Samen werken aan duur
zaam behoud van de filatelie; dit 
plan werd unaniem vastgesteld 
in de Algemene Vergadering die 
in april 2007 in Sommelsdijk 
werd gehouden. Het is een 
plan waaraan de NBFV nieuw 
elan kan ontlenen. Ook de vele 
activiteiten die in het jubileum
jaar 2008 worden georganiseerd 
passen in het kader van dit plan. 

JifediriiiuCse rSontCvan Tilaulisten-Veremgmgen 

WCSHEL OnlirwKatalog 

LEDENPAS 

Vereniging. 

yUaon 08MJP met ioglHrTwto OtUiilltlätauurlol 31-12-2009 

De ledenpas van de NBI^ aantrekkelijke kortingen.. 

Dat alles moet bijdragen aan 
het handhaven van een stabiele 
positie van de georganiseerde 
filatelie in Nederland, metzulke 
doelstellingen als 'Ledenwerving 
opnieuw naar 35.000 leden' en 
'Imagoverbetering van de hobby 
in brede zin'. 

f;»5ta 

Eigentijds initiatief StampKids Drie inspiratiebronnen voorde speciale NBFVzegel van 2januanjl (links) de Bondsspelden in brons, zilveren goud (rechts) 



POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

In uw en ons belang proberen wij een zo 

hoog mogelijke bieding vast te stellen. 
Wij zijn geïnteresseerd in alle landen. 
Postzegels, automaatboekjes, FDC's, 

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

Postzegelhandel 

Lodewijk 

Tel. 0346550618 
b.g.g. 0651360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

SCHRIFTELIJKE VEILING "POVEIA" 
Onze 4maandelijkse veilingen bevatten steeds een uitgebreid en gevarieerd 
aanbod kavels tegen aantrekkelijke inzetten. 

Naast vele losse nummers en series binnen en buitenland 
fiebben wij ell<e l<eer een groot aantal poststukken, telefoon

kaarten en andere 'platte zaken'. Overtuig u van dit schitteren

de aanbod!! 

Uw voordelen 

aantrekkelijke kavels 
aantrekkelijke inzetten 
100% garantie 
optimale service 
gratis fotokopieënservice 

Veilingschema 

januari 
mei 
september 

Voor inlichtingen en 
GRATIS catalogus: 

"POVEIA" 
Neckarstraat 8 
9406 VN ASSEN 
tel.: 0592350486 
tax: 0592355861 
email: j.zinkstok@poveia.fil 
http://www.poveia.nl 

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

POSTZEGEL EN MUNTENHANDEL 
DE ZUTPHENSE POSTZEGELHANDEL" 

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

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

Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen 
Tel.: 0575  54 02 54. Fax: 0575  51 40 48 
Email : postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl 
Website: nttp://www.dezutphensepostzegelhandel.nl 

Openingstijden: woensdag 13.30 u.  17.30 u. 
donderdag 10.00 u. 17.30 u. 
vrijdag 10.00 u.  21.00 u. 
zaterdag 10.00 u.  17.00 u. 

Postzegel en Munthandel 

van Triest BV 

Molenstraat 83 
6712 CT Ede 

Tel . : (0318)618074 
Fax: (0318)651344 
e.mail: postz.tr iest@hetnet.t 

Israël heeft u 

steun nodigl 

Verzamel het land van de Bijbel 

Neem nu een abon

nement en ontvang de 

nieuwe uitgiften tegen 

de nieuwtjesprijs* 

Tevens ontvangt u gratis Ned. 
Vertalingen in î ieur over de 
nieuwste postzegels van Israël. 

Bij aankoop van € 45,00, ter 
kennismaking een catalogus 
van Israël gratis. 

Voor het opbergen van deze ver

talingen hebben wij een prachtig 
album + cassette + bladen voor 

Slechts: € 1 4 , 8 0 

*voordeliger dan op de lijst 
wordt vermeld. 

Prijslijst Israël postfris met tab. 
Complete jaargangen incl. btok's zonder A nrs. 

t 

«: 

■ 
W 

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961 
1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971 
1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

12,50 
4,50 
6,60 
1,70 
3,45 
5,70 

€ 43,00 
€ 20,50 
€ 21,60 
€ 27,75 
€ 
€ 

19,35 
10,00 

€ 18,20 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

Oudere ui 
Vraag 

5,65 
6,70 
8,75 

12,50 
18,85 
13,65 
12,50 
3,45 
5,00 
6,80 
8,40 

11,25 
6,80 

13,60 

1981 
1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991 
1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001 
2002

2003

2004

2005

2006

€ 14,75 
€ 17,75 
€ 28,40 
€ 25,00 
€ 34,25 
€ 37,50 
€ 37,50 
€ 38,65 
€ 56,85 
€ 50,00 
€ 38,65 
€ 40,95 
€ 38,65 
€ 39,00 
€ 41,50 
€ 52,30 
€ 47,75 
€ 45,25 
€ 44,35 
€ 52,95 
€ 54,50 
€ 51,90 
€ 49,80 
€ 52,00 
€ 49,50 
€ 52,50 

giften 1948 tm 1953 uit voorraad leverboor. 
prijsopgave. 

Elke zegel en elke serie is ook los verkrijgbaar. 
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SAMENSTELLING: DR. PIETERHOUDEWIND 
EMAIL: p.houdewind(ó)wolmail.nl 

TNT POST G U T OP DE 
SUPERMARKnOER 
aConautomaten bij 
Super de Boer 
De in deze rubriek aangekon
digde plaatsing van de aConau
tomaten bij de Super de Boer
vestigingen liep uiteindelijk drie 
weken vertraging op: pas op 19 
februari jl. werd de eerste aCon-
automaat in gebruik gesteld; dat 
gebeurde om 11 uur 's morgens, 
bij Pollemans Super de Boer, 
Van Beethovenlaan 7 in Roosen
daal. Verzamelaars uit België, 
Nederland en Spanje testten de 
automaat onder het toeziend oog 
van een televisieploeg van TV&CO 
(de regionale omroep in Breda 
en omstreken), een radiover
slaggever van Omroep Brabant en 
journaHsten van De TelegraaJen 
regionale kranten tussen 11 en 
18 uur vrijwel onafgebroken. 
Afgezien van wat problemen met 
de pin/chip afhandeling (ABN/ 
Amro en buitenlandse passen 
konden niet worden gebruikt) 
doorstond de automaat deze 
duurtest glansrijk. 

De automaatstroken waren 
voorzien van het IDnummer 
TNT00103 en leverden via de 
tiptoets 'postzegels kopen' snel 
de beschikbare voorkeurwaarden 
(5,10, 44, 75, 88 en 92 cent) als 
losse strook. Daarnaast was elke 

W ^ ^ 
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€ 0,44 1 
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; € 0,75 8 
S 

gewenste waarde vanaf 5 cent in 
een oplage van honderd exem
plaren per waarde in stroken van 
vijf verkrijgbaar. Met behulp van 
de tiptoets 'wegen en frankeren' 
kon ieder gangbaar tarief ver
kregen worden, ook Standaard 
Europa (70 cent). Het was ook 
mogelijk aangetekende stukken, 
pakketpost en verzekerde zen
dingen te versturen, kortom: het 
is een handzaam apparaat. 
De 'gewone klanten' moesten 
wel wennen aan het betalen met 
pin/chip en haakten daarom af: 
men wil een postzegel contant 
betalen! Ook een Belgische klant, 
die vijf gigantische dozen voor 
verzending naar de Verenigde 
Staten bij zich had (ä 54.95 euro) 
droop af met zijn verzameling 
Belgische betaalkaarten... 
De volgende dag was Super de 
Boer aan de Donk 4 in Breda 
aan de beurt, met IDnummer 
TNTooioo; een dag later, op 21 
februari, speelde hetzelfde ritueel 
zich af bij Super de Boer aan het 
Dillenburgplein 511 in Ridder
kerk (IDnummer TNTooioi). 
Het ontbrekende nummer, 
TNTooio2,is toegewezen aan de 
testmachine in Den Haag; dat 
apparaat wordt misschien later 
alsnog elders geplaatst. 
Tijdens het opstarten van de 

Een opuflilfndc ucrschijnin^ bij Super de Boer de nieuwe aCon-automaat van TNTPost 
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Litife kiuitantie van ie Roosendaalse automaat 
Hierboven de bonnen 409 en 410 van automaat 
TNTooioo, behorend bij de stroken hieronder 

ANTWOORDNUMMER 204343 
TNTMIM 

Ë D E R L A N D ^ ^ 

30Oi 08 
TNTOOIOO 

Een senc uoorkeurujoarden van automaat TNT00103 (Roosendaal). 

Barcodeze^els 
uit Breda, bouen 
meteen nummer 

eindiciend op 
924 en rechts 
met een iodz, 
eindigend op 

927 De 
bijbehorende 

kuJitanties 
staan er rechts 

bouen 

E D E R L A N D 
^SppWÄi 00927' 



H|«VOID 
^ € 22.95 1 
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Automaatstrook met de opdruk VOID 

machine werden testzegels ver
vaardigd met de opdruk VOID. 
De barcodezegels bij alle Super 
de Boer vestigingen hebben een 
nummer beginnend met 3S, 
waarbij de barcodenummers 
centraal aan de verschillende 
automaten worden toegekend. 
Vanuit de servers worden num
merreeksen aan de automaten 
toegestuurd, de nummers 
lopen daarbij door elkaar heen. 
Gedurende de drie dagen trof ik 
de volgende nummers aan op de 
barcodezegels: 

ig Jebruan, Roosendaal: 
omi2.o6 uur 3SPPWA100798 en 
om 13.33 uur 3SPPVVA100802. 
20 Jebruan, Breda. 
om 13.03 uur 3SPPWA100921, 
om 13.37 uur 3SPPWA100924 en 
om 13.38 uur 3SPPWA100927. 
2ijebruan, Ridderkerk
om 12.20 uur 3SPPWA looiiod en 
om 12.21 uur 3SPPWA1001107. 

De centrale sturmg wordt aardig 
geïllustreerd aan de hand van 
de barcodezegels 100924 en 
100927, die ik op 20 februari tus
sen 13.37 eu 13.38 uur in Breda 
aanschafte (bon 409 en 410). Op 
dat moment was ook de aConau
tomaat in Roosendaal in bedrijf; 
blijkbaar werden de nummers 
100925 en 100926 op dat tijdstip 
in Roosendaal gebruikt. 

Barcodezegels met de aandui
ding 3 SPPWA verwijzen naar het 
gebruik van de strook voor de 
verzending van een pakket aan 
een antwoordnummer; de bete
kenis van de andere lettercodes is 
als volgt: 

3SPPWB = Basis Pakket 
3SPPMZ = Zeker Pakket 
3SPPMR = Rembours Pakket 
3SPPMO = Ongefrankeerd 

Pakket 
3SPWZB = Internationaal Pakket 

Plus EU (zone 1,2 en 3) 
3SPWZC = Internationaal Pakket 

buiten EU (zone 4 en 5) 
3SRZBA = Aangetekend 
3SRZBB = Aangetekend 

verzekerd 
3SRZBC = Garantiepost 
3SRZBD = Garantiepost 

verzekerd 
3SRZBE = Aangetekend 

buitenland 

Begin maart 2008 zouden bij 
de Supermarkten Jan Linders 
in Arnhem, Heerlen en Cuijk 
ook Gunneboautomaten (met 
software van Torex Retail) en 
Zebraprinters in gebruik wor
den genomen. Deze automaten 

Automaat
fabrikaat 

WmcorNixdorfPK 
WincorNixdorf TNT 13 mm 
aCon 
Gunnebo 

Breedte van 
de waarde 

13 mm 
13 mm 
15 mm 
12 mm 

Hoogte van 
de waarde 

3 mm 
3 mm 
4 mm 
3 mm 

Lengte en type 
IDnummer 

8 mm PKOOOOOI 
8 mm TNTOOOOI 
9 mm TNTOOIOO 
9 mm WLO03965 

automaatnummers 077, 079, 
081 en 082, die in zwart en violet 
waarden op de stroken drukten. 
Van 28 december 2007 tot en met 
2 januari 2008 was in Jonghli een 
Innovmonautomaat met nummer 
083 opgesteld in verband met de 

leveren automaatstroken op het 
bekende papier in de volgende 
waarden: lox 5, lox 44, 5X 88, 
5X 75 en 5X 92c, alsmede diverse 
prepaidtelefoonkaarten en con
tant geld. 
De bedrukking is anders en het 
IDnummer is WL(2)03g65. 
Voor die verzamelaars die door 
de bomen het bos niet meer zien 
zet ik alles nog even op een rijtje; 
zie daarvoor het tabelletje hierbo
ven, waarin de de verschillende 
uitgiften per automaattype aan 
de hand van een automaatstrook 
van 44 cent worden beschreven. 

N E D L R L A N D 

€0,44 

WincorNixdorf PK000002 en TNT00004 

mmm ¥^r 
N E D E R L A N D 

€0.70 

€ 0.92 1 
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oCon TNTooioo enTNTooioi 

Gunnebo WWOigis 

WincorNixdorf automaat in 
Papendrecht 
Hens Wolf meldt dat de correctie 
van de bontekst (juiste straat
naam en openingstijden) plaats 
vond op 15 november 2007. 

Gratis verzending 
Harold de Vries verstuurde zelfs 
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Aantrekkelijke optie m economisch moeilijk tijden verzend uiy kaarten gratis 

Voorbeelden van aConstrokcn zoals die bij een Noorse postujinkel te koop zijn, let op de volgnummers 

een kaart met een automaat
strook zonder waardebedruk
king! 

NIEUWE UITGIFTEN 

Australië 
Sinds begin januari 2008 zijn de 
CPSautomaten met kangoeroe 
en koalastroken buiten bedrijf. 
De laatste stroken verschenen op 
7 januari 2008 (FIRST SA 2008 en 
FINAL SA 2008) bij het postkan
toor Adelaide GPO. 

China (Taiwan) 
Van 2630 december jl. werd in 
het postmuseum in Taipei de 
expositie Stampex 2007 gehou
den. Er stonden vier Innouision
automaten opgesteld met de 

tentoonstelUng SOGO 2008. 

Noorwegen 
De aConautomaten bij Noorse 
supermarkten hebben andere co
dering dan de automaatstroken 
van de filatehstische dienst: 
Locatie van de Automaat Volgnummer 
postwinkel nummer automaatstrook 
OsloStovner 100501 oRT 
Liliestrom 100502 0R.U 
Tensberg 100503 oRV.. 
Vinterbro 100504 oRW 

Oostenrijk 
Op 8 januari van dit jaar versche
nen de nieuwe automaatstroken 
ter gelegenheid van het Europees 
kampioenschap voetbal in Oos
tenrijk en Zwitserland met een 
afbeelding van de mascottes Tnx 
& Flix en voetballen. 

7.29.e 
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Drukte bij de automaten m Taipei (Taiwan, 

si 
Voetballen en Tnx & Flix op automaatstroken 



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

V E I L I N G 1 9 7 : 1 8 / I 9 april in Hampshire hotel APELDOORN te Apeldoorn. 
Kijkdagen in ENSCHEDE, stand 35/36 STAMPPASION DEN BOSCH en APELDOORN. 

Nederland: 
Betere zegels en series en proeven met o.a. 5 gulden 1898 gebruikt in strippen van 3 en 4 en de 10 
gulden 101 in gebruikt paar. 
Het 2e deel van een STEMPELCOLLECTIE, met belangrijk emissies 1852,1864 en 1867. 
POSTGESCHIEDENIS. Ca.750 kavels met betere frankeringen, tarieven, bestemmingen, postale 
handelingen(als expresse, aangetekend, postale formulieren) en stempels incl. 100 aangetekende 
poststukken met gelegenheidsstempels. 

O.G. Betere zegels, PROEVEN en poststukken. 

Buitenland: aanbod van betere zegels en series van veel Europese landen. 
BOSNIË 1879-1918 met PROEVEN en STEMPELMATERIAAL. 190 kavels. UITZONDERLIJK AANBOD! 
OOSTENRIJK, ongebruikt vrijwel kompleet incl. WIPA en RENNER blokken en de GELE en ROSA 
Merkuur. Alles met attest Ferchenbauer. Ruim 100 kavels. 

geleMerkuur rosa Merkuur 

Schaumburg-Lippe, een collectie 
POSTGESCHIEDENIS vanaf 1645.10 kavels. 
Tsjechoslowakije 
ZUID KOREA zeldzame BLOKKEN uit de jaren '50. proef Bosnië 

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

Collecties en partijen: 
Aanbod van grote en kleine collecties in albums en partijen in insteekboeken. Ca.1000 kavels. 

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

Onze catalogus is te vinden op het internet onder: www.opv-stamps.com 

Volgende veiling: 20/21 juni 2008. Inzendingen welkom! 

DE O.P.V., AL 38 JAAR EEN BEGRIP IN DE NEDERLANDSE FILATELIE!!! 

http://www.opv-stamps.com
http://www.opv-stamps.com


GEMEENSCHAPPELIJKE VEILING: 
OVERIJSSELSE POSTZEGELVEILING EN POSTZEGELVEILING LEOPARDI 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

POSTBUS 176 7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: RIJSSENSESTRAAT 203B 7441 AD NIJVERDAL 

TELEFOON 0548 - 655 855 FAX nr. 0548 - 655 088 
EMAIL info@leopardi.nl 

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

WOENSDAGNAMIDDAG 16 april in het kantoorgebouwvan LEOPARDI te Nijverdal. 

Nederland en O.G. 1852-1980 postfris Incl. foutdrukken en blokken van 4. 
Een vrijwel komplete verzameling! 
Alle clientèle van de OPV en Leopardi krijgen deze catalogus automatisch toegestuurd. 

Enkele van de ca.650 te veilen kavels, alle zegels postfris: 

mMMiaÉ 

CATALOGI VERKRIJGBAAR BIJ 
ZOWEL LEOPARDI ALS DE OPV. 
Kavels te bezichtigen tijdens STAMPPASION te Den Bosch in stand 33/36, 
op de kijkdagen van de OPV voor veiling 197 en op 16 april te Nijverdal. 
Tevens op afspraak!! 

mailto:info@leopardi.nl
http://www.opv-stamps.com


GENOEGLIJKHEID TROEF 
IN HET PARTYCENTRUM 

Een avond hij de Verzamelaarsvereniging Ve Ronde Venen' 
TEKST EN F O T O ' S : M R . X 

Mijdrecht deze maand. Voor wie 
niet weet waar De Ronde Venen 
(want zo heet de gemeente echt) 
ligt: Mijdrechten omgeving, Wil
nis, Vinkeveen en zo. Voor wie 
dit niets toevoegt tussen Utrecht 
en Amsterdam. En voor wie nog 
steeds geen idee heeft wordt het 
langzaam tijd een ander blad ter 
hand te nemen. 
We komen aanrijden en zien een 
heus Partycentrum. Met daar
naast de openbare bibliotheek. 
Welke van de twee zou het zijn? 
De potentie van de party of een 
bijzaaltje in de bieb? Het blijkt 
echt het partycomplex te zijn. De 
Beriijnzaal maar liefst. Wel in een 
hoekje, naast de dubbele grote 
zaal. Die zit vol bridgers. De 
sporters winnen in aantal. Maar 
zouden de postzegelaars de troef 
in handen hebben? Laten we 
maar eens binnen gaan kijken. 

De zaal inlopend wordt ik 
onmiddellijk aangesproken door 
een allervriendelijkste dame. ja, 
die moeten me altijd hebben. 
Geen idee hoe dat komt. Of ik 
voor het eerst kom? Ik kan het 
niet ontkennen. Ze nodigt me uit 
te komen zitten en ik val midden 
in een volstrekt onduidelijk ge
sprek. Over een TVquiz, paella, 
Lingo en nog meer zaken die 
volstrekt niets filatelistisch heb
ben. Ik ben er ingeluisd. Volgens 
de opgave zou de avond om half 
acht beginnen, maar dat blijkt 
het tijdstip te ziin waarop de zaal 
opengaat. Vandaar dat het nog 
zo rustig is. En ik ook meteen 
opval. Dan ga ik straks ook maar 
wat eerder weg. Eigen schuld. 
Ondertussen babbelt de vrien
delijke mevrouw vrolijk door. 

■ ■•■■■■■ 

h}\Émif^. 

Ze heeft het zelfs tegen mij. 
Ik heb opgevangen dat ze Nel 
heet. Geeft helemaal niets. Wat 
vervelender is, is dat ze in het 
bestuur blijkt te zitten. Op zich 
niets bijzonders, dat kan ieder
een in een onbewaakt ogenblik 
overkomen, maar ik zou zo 
graag wat anoniem rondneuzen. 
En niet onmiddellijk pontificaal 
aan de bestuurstafel gezeten 
blijken te zijn. Awel, het is niet 
anders. Enkele exbestuursleden 
zijn inmiddels ook aangescho
ven en ik hoor hele verhalen over 
de boeiende geschiedenis van de 
vereniging. Wat mij meer boeit 
is dat op deze, toch bescheiden 
verenigingsavond, maar liefst 
twee handelaren aanwezig 
blijken te zijn. Een grote en een 
kleinere. Da's mooi, want dan 

valt er wat te kijken. Postzegels 
in overvloed. Ook een tafel met 
legio stuiverboeken. Er wordt 
gretig gebruik van gemaakt. Dit 
in tegenstelling tot de hande
larentafel. Maar dat komt mis
schien later nog. 

Nel is inmiddels gevorderd tot 
het programma van vanavond 
en legt uit dat er elke maand 
ook nog een aparte beurs 
georganiseerd wordt. Toe maar. 
En dat is dan niet alleen voor 
postzegels, maar ook telefoon
kaarten, munten, bidprentjes 
en zelfs voetbalplaatjes zijn 
welkom. Want we zijn hier bij 
een algemene verzamelaarsver
eniging. Ze zegt het met nadruk. 
Ik kijk om me heen en zie alleen 
maar postzegels. Gelukkig. Om 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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haar woorden te onderstrepen 
pakt een aangeschoven meneer 
een pakje uit zijn tas en legt wat 
markclips op tafel. Opgetogen 
verdwijnen ze in de gretige han
den van mijn Nel. Als er daarna 
ook nog boodschappenmuntjes 
naar haar toe geschoven worden, 
begin ik haar een beetje verdacht 
aan te kijken. Eerst trots vertellen 
datje puntstempels en plaat
fouten verzamelt om vervolgens 
met deze uiterst platte zaken 
je zak te vullen? Hoe ver kan 
een mens zakken? Nog verder, 
blijkt. Haar buurvrouw doet in 
wijnetiketten. Niets tegen wijn, 
integendeel, maar om nu het 
etiket te gaan bewaren... hoewel? 
Een ideetje dringt zich op. Hier 
zit een aantrekkelijke ruilhandel 
in. Samen een fles kopen, en dan 
eerlijk delen, jij het etiket en ik de 
rest? Ondertussen loopt een net 
binnengekomen meneer langs. 
Vertelt dat hij terug is van drie 
maanden vakantie in Australië. 
Dat doet maar in Mijdrecht. Of 
Vinkeveen, dat zal het wel zijn. 
Er wordt koffie gebracht. Gratis! 
Dat doet maar in Mijdrecht. In 
dit geval teken ik geen bezwaar 
aan. Ik probeer onschuldig te 
vragen hoe de vereniging er 
financieel voorstaat, ja toch? 
Reken even mee: een zaal in een 
echt partycentrum, gratis koffie, 
het bestuur is vorige maand 
uitgebreid uit eten geweest, elke 
maand een beurs, en dat met 
slechts 130 leden. Is de vereni
ging zo vermogend of is hier 
sprake van zwart geld? Banden 
met dubieuze organisaties? Tijd 
voor een onverwachte tussentijd
se kascontrole, zou ik zeggen. 

De zaal is nu behoorlijk gevuld. 
Dat valt bijzonder mee. Alleen 
de aanwezige handelaar (de 
grote) loopt als een opzichter 
rond te kijken. Het wil maar niet 
vlotten met de klandizie. Zijn 
kleine collega zie ik helemaal 
niet. Ook daar geen klant te zien. 
De aanwezigen zitten onderling 
gezellig te praten. Over vakantie, 
carnaval en ook over postzegels. 
Er wordt onderling veel bekeken 
en besproken. Een uiterst ge
moedelijk tafereeltje. Dat wordt 
echter plots wreed verstoord, 
want de voorzitter vindt het 
nodig de avond te openen. Dat 
dit een volstrekt overbodige han
deling is, valt niemand op. Hij 
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verwelkomt iedereen, en in het 
bijzonder MisterX. Dat was niet 
de bedoeling, dat gaat je punten 
kosten, makl<er! Daarna kondigt 
hij aan dat de beloofde dialezing 
over Perfins niet door gaat. Goed 
nieuws. Maar er komt wel een 
dialezing over glas en kristal. 
Da's nou weer jammer. Maar ja, 
je moet natuurlijk wel een avond 
zien te vullen. De handelaar ziet 
het gelaten aan: weer twintig 
minuten zonder klandizie. 

Een ouderwetse projector start. 
Er is de gebruikelijke onrust. 
Het lezen van een tekst die bij 
de volgende dia blijkt te horen. 
Of was het toch de vorige? 
Nee, toch met. Of heb ik de 
verkeerde tekst? Vooruit maar, 
na een minuut is er niemand 
meer die er op let. Wanneer zou 
voor het eerst een dialezing op 
een postzegelvereniging zijn 
uitgevonden? De aanwezigen 
zitten geboeid te kijken. Nou 
ja, er is niet veel keus met het 
gedempte licht. Tijd om even 
weg te mijmeren. De straks te 
veilen kavels liggen keurig apart. 
Het plafond van de zaal lijkt 
een beetje door te zakken. Dat 
partycentrum staat er ook al heel 
wat jaartjes. Zou de zaal daarom 
zo billijk geprijsd zijn: omdat de 
zaak op instorten staat? Er sijpelt 
een dun straaltje water langs de 

plafondnaad. Jawel, lekkage. Niet 
direct dat je met kaplaarzen naar 
je postzegelvereniging, sorry Nel, 
verzamelaarsMeremgmg moet. 
Maar toch. Het straaltje druppelt 
verder. Ik volg de speurtocht 
naar het dieptepunt. Het zal toch 
niet waar zijn? Precies boven de 
veilingkavels. Langzaam dendert 
de eerste druppel omlaag. Exact 
boven een postfrisse Nederland 
nummer 1. Herstel: een voorheen 
postfrisse. Wat doet onze vermo
gende vereniging hiermee? We 
zullen het nooit weten, want net 
op dit moment is de dialezing 
afgelopen en schrik ik wakker. Er 
is niet eens een wissel van de dia
laden geweest. Een schromelijk 
gemisfPauze. Een tweede gratis 
bakje zit er niet in, dus tijd voor 
wat praatjes in de zaal. 

'Waarom we lid zijn van deze 
vereniging? Ach, je bent van de 
straat. En het is gezellig. Je kent 
de mensen. Ik ben van nature 
nogal verlegen en dan ga je niet 
in je eentje naar een beurs. 
Hier kom je gemakkelijk aan je 
zegels. Het is gelukkig een kleine 
vereniging en je krijgt zelfs gratis 
koffie.' De handelaar blijft maar 
geduldig wachten. 
'Tien jaar geleden, toen speelden 
we wel spelletjes op de vereni
gingsavond. Óf we deden een 
quiz. Nu zijn er meer dialezin

beoordeling Veriamebarsvereniging 
'De Ponde Venen' 

&ez.ocht oj> 4 februari too^ 
Aantal leden: i3o 
Aantal aanwezigen: t 4$ 

Positief: 
Prettige zaal. mooie locatie 
6iratis Koffie 
Afwisselend programma, ooic buiten 

de avonden om 
Ongedwongen sfeer, gevoel van welKom 
Kuimschoots postzegels te zien en te Koop 

Negatief: 
&lKe Keer die dialezing 
?as op voor MarKclipverzamelaars 
6n voor wijnetiKetten 

Eindcijfer: 8 

gen. Vroeger waren er ook wat 
meer handelaren, maareen paar 
jaar geleden zijn de stuiverboe
ken geïntroduceerd. Dat is ook 
erg aantrekkelijk. En na een half 
jaar ruilen we de boeken met 
Uithoorn. Dan heb je nieuwe 
keus. Voor de rest is het vooral 
gezellig.' 
Net als ik eens wil gaan kijken of 
het bij de bridgeclub nog zo vol 
is, weet Nel te melden dat ik nog 
iets belangrijks moet horen. De 
club organiseert ook een cursus! 
De desbetreffende meneer wordt 
er bijgehaald. Die vertelt datje 
als vereniging een toegevoegde 
waarde moet hebben. Dat de 
leden wat willen leren. Vandaar 
die cursus. Enkele deelnemers 
hebben zelfs al eens tentoon
gesteld. Dat hebben sommige 
andere verenigingen niet. Het 

VP 
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is dezelfde man die de maande
lijkse dialezing geïntroduceerd 
heeft. Oppassen  nu begint het 
serieus te worden. Terwijl de 
leden me net hebben verteld dat 
ze voor de gezelligheid komen. 

Terwijl de eerste veilingkavels 
zonder bod retour gaan, besluit 
ik te vertrekken. Net voordat ik 
de zaal verlaat, valt me nog iets 
op. Er zit een klant bij de hande
laar Hij knipoogt me even toe, 
alsof hij zeggen wil: we zijn er 
toch om elkaar een genoeglijke 
avond te bezorgen? 
Woont u rond de Ronde Venen? 
Kom naar de verenigingsavond. 
Voor de gezelligheid. Desnoods 
voor de cursus. En bij de bridge
club? Daar is het stampend vol. 
En erg stil. De troef van genoeg
lijkheid ligt in de zaal ernaast. 

OOK ZO DAPPER? 

Kan uw vereniging tegen een 
stootje? Is uw club net zo 
dapper als de Verzamelaars
vereniging 'De Ronde Venen'? 
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 BP 
Huizen. U ontvangt dan een 
deelnameformulier. U kunt 
ook mailen: philatelietffitip.nl 



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

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

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

EUROPA 

ALBANIË 
5-io-'o7. Staatsvlag. 
5,10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 
80,100, i.ooo, 2.000 L. Na
tionale vlag met twaalfmaal 
andere rimpeling. 
24-io-'o7. Europa 2007, 
scouting honderd jaar. 
100,150; blok 250 L. Resp. 
tweemaal verschillende 
afbeeldingen scouting groep 
en gebergte; platte knoop. 
25-io-'07. Stripfiguren. 
40, 50, 80,150 L. Verschil
lende afbeeldingen 'De roze 
panter' van Friz Freieng en 
David H. DePatie. 
29-io-'o7. Kindertekeningen. 
10,40, 50, 80 L. Resp. 
postbode, landschap met 
bloemen, stad, stad. 
30-io-'07. Illyrische keizers 
Romeinse rijk. 
30,120 L. Resp. Galerius 
(250-311), Anastasius I (430-
518). 
3i-io-'o7. Albanese kunst. 
70,110 L. Resp. 'Zaaier' 
(fresco van David Selenica in 
kerk Shën Kollé, Voskopoja, 
1726), 'Bloemen en guir
landes' (wandschildering in 
moskee Et'hem-Bey, Tirana, 
rond 1820). 
i- i i- '07. Klederdrachten, VII. 
Twaalfmaal 40 L. Kleder
dracht uit resp. German, 
Kurbin, Golloborde, Ker-
rabe Malesi, Gur i Bardhe, 
Martanesh, Puke, Serice 
Labinot, Shen Gjergj, Tirane 
Qytet, Zalle Dajt, Zaranike 
Godolesh. 

BULGARIJE 
30-i-'o8. Internationaal 
pooljaar, twintig jaar Bul
gaarse poolexpedities. 
Velletje met 0.55, i.- L.; 
twee aanhangsels. Resp. 
ijsbeer, jonge pinguïn wordt 
aangevallen door vogel; 
jonge zeehond, zeehond; op 
rand ijsbeer, vogel, vissen en 
bloemen. 

CYPRUS 
2008. Vluchtelingenfonds. 
€ 0.02. Herdruk emissie 1974 
met jaartal 2008. 
6-3-'o8. Anemonen. 
€ 0.26,0.34, 0.51, 0.68 
(£0.15, 0.20, 0.30, 0.40). 
Viermaal verschillende Ane
mone coronaria. 

DENEMARKEN 
27-3-'o8. Koninklijke lijf
wacht driehonderdvijftig jaar. 
5.50,10.- kr. Lijfwacht in 
resp. ceremonieel uniform 
met berenmuts, werkuni-
form. 

€ 0.55. Fotocollage: toneel-
scène, portret, filmcamera. 

% s % 
i3-3-'o8. Toeslagserie 'voor 
de sport ' . 
€ 0.45-H0.20, 0.55-H0.25, 
0.554-0.25,1.45+0.55. Resp. 
zweefvliegtuig (wereldkam
pioenschap zweefvliegen 
bij Berlijn), voetbalbenen 
(Europees kampioenschap 
voetbal in Oostenrijk en 
Zwitserland), schaakstuk
ken op bord (schaakolym-
piade in Dresden), armen 
roeier (Olympische Spelen in 
Peking). 

FINLAND 
27-2-'o8. Antiek, Jugendstil. 
Verbetering: de waarde is 
€ 1.05 (melding 2/123). 
27-3-'o8. Noordse mytho
logie, mythische plaat
sen (rotstekeningen uit 
stenen tijdperk gevonden in 
Astuvansalmi in gemeente 
Ristiina). 
Velletje met tweemaal € 0.70. 
Klif gelijkend op menselijk 
hoofd, sieraad in vorm gelij
kend op klifhoofd (gevonden 
in meer tegenover rotsteke
ningen). 

GIBRALTAR 
i5-3-'o8. Tweehonderdvijf-
tigste geboortedag Horatio 
Nelson (1758-1805). 
40, 40, 42, 42, 49, 49 p.; 
blok £ 2.-. Schepen die onder 
commando Nelson stonden 
en waarin hij Gibraltar 
bezocht, resp. HMS La 
Minerve, HMS Captain, HMS 
Vanguard, HMS Araphion, 
HMS Victory; huis, op rand 
beeld Nelson. 

ESTLAND 
7-2-'o8. Frankeerzegel. 
5.50 kr. {€ 0.35). Wapen
schild provincie Valgamaa. 

FRANKRIJK 
4-2-'o8. Vendóme (Loir-et-
Cher). 
€ 0.54. Drievuldigheidsabdij 
van Vendóme. 

Vendóiiie 

27-3-'o8. Noordse mytholo
gie, 111, mythische plaatsen. 
5.50, 7.75 kr. Resp. grafveld 
uit vikingtijd: Lindholm 
Hoje, Feggeklit (klif op 
eiland Mors, volgens overle
vering heeft Hamlet hier zijn 
oom Fegge vermoord). 

GROOT-BRITTANNIË 
ii-3-'o8. Noord-lerland, 
St.-Patrickdag. 
Velletje met i", i", 78, 78 p. 
Resp. Giant's Causeway, 
kasteel Carrickfergus, St.-
Patrick, Queensbridge en 
standbeeld 'Thanksgiving 
Beacon' in Belfast. 

i4-2-'o8. Fauna, vleermuis. 
5.50 kr. (€ 0.35). Plecotus 
auritus. 

ii-2-'o8. Globes van 
Vincenzo Maria Coronelli 
(1650-1718). 
€ 0.85. Twee globes uit 17'''' 
eeuw: aarde en hemelgewelf 
met detail grijze kraanvogel. 

DUITSLAND 
i3-3-'o8. Genootschap dier
kunde Frankfurt honderdvijf
tig jaar. 
€ 0.65. Kudde gestreepte 
gnoes (Connochaetes 
taurinus). 

23-2-'o8. Republiek Estland 
negentig jaar. 
5.50 kr. (€ 0.35). Eik, sym
bool van macht, schoonheid 
en voortdurende kracht. 

i3-3-'o8. 'Mayday', reddin
gen op zee. 
i", 46, 48, 54, 69, 78 p. Resp. 
reddingsboot 'Severn' bij 
Barra (Schotland), zeilboot 
en reddingsboot 'Tybe' bij 
Appledore (Devon), redding 
met helikopter 'Sikorsky S92' 
bij Porüand (Dorset), op
blaasbare boot 'D-Class' bij 
St. Ives (Cornwall), redding 
met helikopter 'Sikorsky S92' 
bij Lee-on-Solent (Hamp
shire), tewaterlating red
dingsboot 'Tamar' bij Tenby 
(Wales). 

2i-2-'c8. Tweehonderdste 
geboortedag Abd el-Kader 
(1808-1883). 
€ 0.54. Portret Algerijns 
vrijheidsstrijder. 
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i3-3-'o8. Honderdste 
geboortedag Helmut Käutet 
(1908-1980). 

HONGARIJE 
i6-4-'o8. Olympische Spelen. 
70,100,170 Ft. Beeldmerk 
spelen en resp. waterpolo, 
worstelen, schermen. 

ITALIË 
6-2-'o8. Honderdste ge
boortedag Amintore Fanfani 
(1908-1999). 
€ I.-. Portret politicus en 
minister-president met 
tekst eerste artikel Italiaanse 
grondwet. 



82'o8. Italiaanse beurs 
tweehonderd jaar. 
€ 0.65. Voorgevel Palazzo 
Mezzanotte in Milaan, sinds 
1932 zetel beurs. 

1 0 0 / 
Dl BORSA ITAUANA 

i22'o8. Schrijfmachinefa
briek Olivetti honderd jaar. 
€ 0.65. Fabrieksgebouw in 
Ivrea en antieke schrijfma
chine. 

Outenaria J 

mkbrloa ITALIA 
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i82'o8. Tweehonderdste 
sterfdag Giuseppe Piermarini 
(17341808). 
€ 1.40. Voorgevel Villa Reale 
in Monza van architect Pier
marini. 

202'o8. Serie 'instellin
gen'. Nationale Raad voor 
Economie en Arbeid (Cnel*) 
vijftig jaar. 
€ 1.50. Voorgevel Villa Lubin 
in Rome (zetel Raad), drie 
graanhalmen, twee tandwie
len en detail munt. 

KROATIË 
25i'o8. Wiskundeboek 
'Arithmetika Horvatszka' 
tweehonderdvijftig jaar gele
den gedrukt. 
3.50 kn. Detail wiskunde
boek door Mijo Silobod Bol
sic in Kroatisch (Kajkavisch 
dialect). 

ARITHMI 1 IKA 
1 loRVAIi/K,". 

i52'o8. Locomotieven. 
Tweemaal 5. kn. Stoomloc, 
resp. MAV 651/12 31, MAV 
601/JZ 32. Ook velletje met 
driemaal beide zegels, op 
rand spoorrails door bos. 

LETLAND 
92'o8. Frankeerzegels, 
wapenschilden. 
0.22, 0.28, 0.45 Lvl. Wapen
schild van resp. Salaspils, 
Plavinas, Saulkrasti. 

232'o8. Pasen. 
0.22 Lvl. Nestje met ei. 

LIECHTENSTEIN 
33'o8. Europa 2008, brie
ven schrijven. 
1.30 F. Aanheffen brief; op 
rand vel van twintig: liefdes
brief. 
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33'o8. Liechtensteinmu
seum Wenen (gezamenlijke 
uitgifte met Oostenrijk). 
2.40 F. Portret tweejarige, 
slapende prinses Marie 
Franziska (18351909) door 
Friedrich von Amerling 
(18031887). 

FURSTENTUMO/in 
LIECHTENSTEIN LiWj 

■««A^fe**^»* 

33'o8. Vrijwilligerswerk 
bescherming bevolking. 
I. F. Brandweer blust bran
dend huis. 

33'o8. Serie 'alpenweiden' 
IV 
2.60, 3. F. Resp. Guschg, 
Güschgle. 

i83'o8. SintWiUibrordus 
(658739). 
€ 0.50. Tekening Ierse mon
nik (690: geloofsverkondi
ger Friesland, 695: eerste 
bisschop Utrecht, 739: sterft 
in het door hem gestichte 
benedictijnenklooster te 
Echternach). 

33'o8. Het 'merk' Liech
tenstein. 
0.85,1., 1.30 F. Resp. indu
strie: SpoerryAreal in Vaduz, 
thuis: kapel St. Mamertus 
in Triesen, vorstendom: slot 
Vaduz. 

LUXEMBURG 
i83'o8. Filharmonisch 
orkest Luxemburg vijfenze
ventig jaar. 
€ 0.50, 0.70. Resp. tekening 
orkest, eerste dirigent Henri 
Pensis (igoo1958). 

i83'o8. Europese Investe
ringsbank (EIB) vijftig jaar 
(hoofdkantoor in Luxem
burg). 
€ 0.70. Symbolische afbeel
ding met lijnen. 

: 0,70 POSTES LUXEMBOURG 

V e>b o r g 

European Investment Bank 


i83'o8. Eurosysteem tien 
jaar (op i juni 1998 werd 
zowel de Europese Centrale 
Bank (ECB) als het Europees 
Stelsel van Centrale Banken 
(ESCB) opgericht). 
€ I.. Eurotoren (hoofdzetel 
ECB) in Frankfurt. 

MACEDONIË 
23i'o8. Cultureel erfgoed, 
antieke sieraden. 
12, 24 den. Resp. twee han
gers met vogel, hanger met 
leeuwenkop. 

3ii'o8. Eerste Amerikaanse 
lancering ruimteschip vijftig 
jaar geleden, Explorer i. 
24 den. Raket. 

MONACO 
io3'o8. TFord honderd 
jaar. 
€ 1.70. Assemblagelijn, 
portret Ford, beeldmerk en 
TFord. 

MONACO 
1,70€ ^ - ^ 

MMMNMMÉ^MMMil 

io3'o8. NASA* bestaat 
vijftig jaar. 
€ 2.30. Raketten: Apollo, 
Atlantis en Mercury. 

\ MONACO 2,30€ 1 
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io3'o8. Honderdvijfenze
ventigste geboortedag Alfred 
Nobel (18331896). 
€ 4.. Portret Nobel met 
dynamiet. 

fw^nr^mtvm 
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i73'o8. Internationale 
hondententoonstelling, 
Afghaanse en hazewind
honden. 
€ 0.88. Hazewindhond 'Van 
Gogh'. 

wmmmvmmmmtm 

B É É É M M M M M M M M H M M 

MONTENEGRO 
i2'o8. Stabilisatie en As
sociatie Akkoord. 
€ 0.60. Vlag Montenegro en 
Europese Unie als postzegel
stukjes. 
202'o8. Flora. 
€ 0.25, 0.40, 0.50, 0.60. 
Verschillende bloemen. 

NOORWEGEN 
2i2'o8. Dieren in 't wild, 
III. 
II., 14., 23. kr. Resp. 
eland, bruine beer, wolf. 

OEKRAÏNE 
25i'o8. Olympische Spelen, 
Peking 2008. 
I., 1.30, 2.47, 3.33 Hr. 
Beeldmerk spelen en resp. 
boogschietster, schermer, 
fietser, roeister. Ook velletje 
met tweemaal de vier zegels, 
op rand loper met olympi
sche vlam. 

52'o8. Wenszegel. 
I. Hr. Rozen en harten. 

" V K P A I H A : 



De postzegels van Israel zijn een prachtig voorbeeld 
van de geschiedenis, geogralie, cultunr en natnur van 
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dit hoelende land, nn zelfs heel dichthij. Ontdek ze! 
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i52'o8. Frankeerzegel. 
30 k. Tabakspijp. 
232'o8. Taras Shevchenko 
(18141861), dichteren 
schilder. 
I., 1.52, 2.47 Hr. Schilde
rijen, resp. zigeuner C1841), 
Catharina (1842), zelfportret 
(1840). 

OOSTENRIJK 
282'o8. Austrian Airlines 
vijftig jaar. 
€ 1.40. (met krasvlakje voor 
prijzen). Vliegtuig en beeld
merk gelegenheid. 

i3'o8. Weense Staatsopera. 
€ 0.55. Decor 'La Forza del 
Destino' (première i3'o8) 
van Giuseppe Verdi (1813
1901). 

\ Österreich 

jg'oS. Liechtensteinmu
seum Wenen (gezamenlijke 
uitgifte met Liechtenstein). 
€ 1.25. Portret tweejarige, 
slapende prinses Marie 
Franziska (18351909) door 
Friedrich von Amerling 
(18031887). Afbeelding bij 
Liechtenstein. 
73'o8. Moderne kunst, 
Soshana (Susanne Schüller, 
1927). 
€ 0.55. Regenboog (1981). 

i23'o8. Europees kampi
oenschap voetbal, adidas 
europass. 
€ 3.75 (ronde, zelfklevende 
zegel van hetzelfde materiaal 
(kunststofmengsel met 
polyurethaan) als de bal 
waarmee kampioenschap 
wordt gespeeld: europass). 
Voetbal. 

203'o8. Europees kampi
oenschap voetbal, voetbal
veld. 
€ 0.55. Voetbalveld en voet 
op voetbal. 

POLEN 
3i2'o7. Honderdvijftigste 
geboortedag Joseph Conrad 
(18571924). 
3. ZI. Portret schrijver 
en kapitein met zeilschip 
'Otago' en fragment 'Hart 
der duisternis'. 

i5i'o8. Plenaire bijeen
komst PostEurop, Krakau 
2008. 
Blok 3. Zl. Beeldmerk, enve
lop en veer. 

PostBjrop Ktatów 2008 

ROEMENIË 
25i'o8. Luchtvaartrecords. 
5. L. Eerste vlucht van meer 
dan I km door Henri Farman 
(18741958) honderd jaar 
geleden: portretje Farman en 
dubbeldekker 'VoisinFar
man I bis'. 

82'o8. Vuurwapens uit na
tionaal militair museum. 
Velletje met 0.50, i., 2.40, 
5. L. Resp. flint pistool met 
vier lopen (midden 18''' eeuw, 
WestEuropa), flint pistool 
(eind iS''" eeuw. Luik), revol
ver (1915, 8 mm). Mannlicher 
karabijn (1903, 7.65 mm). 

MunulMMwNwonai 
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222'o8. Ruimteonderzoek. 
I., 2.40, 3.10 L. Resp. eerste 
missie Explorer I, Russi
sche satelliet Spoetnik 3, 
Jupiter AM met aap Gordo 
aan boord. 

RUSLAND 
222'o8. Astrakhan vierhon
derdvijftig jaar. 
9. r. Blik op stad. 

SAN MARINO 
262'o8. International 
Football Club (Inter Milan) 
honderd jaar. 
€ I.. Kleuren shirts Inter 
(blauw met zwart en wit met 
rood kruis) en monogram 
clubnaam. 

262'o8. Postkantoor San 
Marino honderdvijfenzeven
tig jaar. 
€ 1.80. Pianello met paleis en 
eerste postkantoor. 

262'o8. Internationaal jaar 
planeet aarde. 
€ 0.60, 0.85,1.40, 2.. Resp. 
lucht: vuile lucht komt uit 
gebouw en mensfiguur, 
mens: mens bij warme 
aardbol, water: druppel uit 
glas water, aarde: vlammen 
uit wereldbol. 

Sas Marino 

262'o8. Teruggekeerde 
meesterwerken (tentoonstel
ling collectie 'Gruppo Banca 
Popolare di Vicenza'). 
€0.36, 0.60, 0.65, 0.85. 
Resp. detail Kruisiging door 
Giovanni Bellini (14301516), 
Madonna met Kind en Johan
nes de Doper van Jacopo 
Bassano (1510/181592), 
Venus en Liefde door Gian 
Antonio Pellegrini (1675
1741), Gezicht oude man 
van Grandomenico Tiepolo 
{17271804). 

SAN MARINO 0,65 

SERVIË 
28i'o8. Eerste syste
matische archeologische 
opgraving in Vine honderd 
jaar geleden. 
20. Ndin. Beeldje 'Ladu uit 
Vine'. 

42'o8. Honderdste geboor
tedag Peda Milosavljevic 
(19081987), schilder. 
20., 46. Ndin. Resp. Cluny
museum in Parijs, Notre 
Dame in Parijs. 

SLOWAKIJE 
282'o8. Pasen. 
T2 50g. Jongen en meisje 
in traditionele kleding en 
lammetje. 

öj'oS. Krupina. 
T2 loog. Wapenschild en 
kerk stad Krupina. 

Interimbestuur Verenigde 
Naties in Kosovo (Unmik*) 
ii9'07. Maskers. 
€ 0.15, 0.30, c.50,1.. Vier
maal verschillend masker. 

SLOVENIË 
283'o8. Toerisme, hon
derdvijftigste geboortedag 
Julius Kugy (18581944). 
€ 0.45. Portret jurist, alpinist 
en schrijver met een vallei 
van de Triglav (2864 m) in de 
Julische Alpen. 

283'o8. Flora, planten in 
Sloveens karstgebied. 
€ 0.20, 0.24, 0.40; blok 0.45. 
Resp. Pacenia officinalis, 
Pulsatilla montana, Iris il
lyrica; Gentiana tergestina. 

SPANJE 
42'o8. Wetenschap van 
aarde en universum. 
€ 0.78, 2.60. Resp. interna
tionaal pooljaar: wereldbol 
in ballon met twee uiteinden 
(noord en zuidpool), 
internationaal jaar planeet 
aarde: steen waaruit groene 
loot komt. 

0.78 € EspaAa 

2008 
Ano Polar 

Internacionai 

ii2'o8. Tegen geweld tegen 
vrouwen. 
€ 0.31. Hand waarop tele
foonnummer '016' (hulp en 
informatie bij geweld). 

031 € EspaAa 
HubesdemakK 
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i82'o8. Monumentale 
bomen, zwarte populier van 
Horcajuelo. 
c 2.44. Populus nigra. 



222'o8. Tentoonstelling 
Zaragoza 2008. 
€ 0.31. Beeldmerk met brug
paviljoen en watertoren. 

292'o8. Civiele waarden. 
€ 0.31, 0.39,0.43. Resp. 
strijd tegen uitbuiting 
kinderen: hand met potlood, 
solidariteit tussen generaties; 
twee handen reiken naar 
elkaar, culturele verschillen: 
hand met vingers in kleuren 
verschillende rassen. 

0,31 € 

Contra ia 
explotación infanti! . 

TSJECHIË 
202'o8. Internationaal jaar 
planeet aarde. 
18. Kc. Wereldkaart in 
boom. 

ÖESKÄREPUBLIKA 

Mezmafoöw roi( ptonety Zeme 
«AAAMMk*«***A 

2o2'o8. Jiri van Podebrady 
(14201471) werd vijfhon
derdvijftig jaar geleden tot 
koning Tsjechië verkozen. 
12. Kc. Tekening koning. 
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WITRUSLAND 
joi'oS. Jacht. 
440,1.050 r. Jachtscène, 
resp. met valk, met hond en 
herten. 

42'o8. Tweehonderdste 
geboortedag Vincent Dunin
Marcinkevich (18081884). 
440 r. Portret dichter en 
toneelschrijver. 
i72'o8. Vierhonderdste 
sterfdag Konstantin Ostrozh
sky (15261608). 
Blok 2.500 r. Portret prins, 
op rand boek en pagma. 

IJSLAND 
273'o8. IJslands borduur
werk. 
65., 85., iio. kr. Verschil
lende borduursels. 

273'o8. Noordse mytholo
gie, mythische plaatsen. 
Blok 120. kr. Snaefellsnes, 
waar tovenaar Snaefellsas 
zich  volgens zeggen  in de 
g'^' eeuw v.C. vestigde, Snae
fellsnes, meermin en stier. 

273'o8. Oude landbouw
werktuigen. 
85., 85., i i c  , iio.kr. 
in boekje van acht. Resp. 
bulldozer (International 
Harvester Company, 1943), 
tractor TF 20 (Ferguson, 
1949), ploeg met paarde, 
wals om hooivelden te 
egaliseren (Heinrich Lanz, 
Mannheim). 

ISUND 

m-
BUITEN EUROPA 

AFGHANISTAN 
i94'o7. Parlementsverkie
zingen, afsluiting Bonn
proces. 
25 Af. Vergaderzaal. 
245'o7. Achthonderdste 
geboortedag Mevlana (1207
1273)

40 Af. Portret Perzisch dich
ter en mysticus. 
ig8'o7. Nationale dans. 
38 Af Dansers 'Milli Attan' 
en trommelaar. 

259'07. Nationale dag 
kunst. 
20, 22 Af Resp. zanger 
Ustad Awal Mir, zangeres 
Mirmun Parwin. 
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22i2'o7. Nationale een
heid. 
25, 30, 34 Af Resp. vroegere 
keizer Ahmad Shah Baba, 
Mirwais Nika, sultan 
Mahmood Ghaznawi. 
22i2'o7. Derde bijeen
komst ECO*postadmini
straties. 
8 Af Vlaggen en kaart met 
deelnemende landen en 
beeldmerk. 

ALGERIJE 
82'o8. Vijftig jaar geleden 
bombardeerden Franse 
vliegtuigen Tunesisch dorp 
Sakiet Sidi Youssef in conflict 
met Algerije, gezamenlijke 
uitgifte met Tunesië. 
15. Dh. Vuur, poort en 
vogels in kleuren Algerijnse 
en Tunesische vlaggen. Af
beelding bij Tunesië. 
232'o8. Fonteinen Algiers, 
II. 
10., 15., 20., 38. Dh. Ver
schillende watertapplaatsen. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
25io'o7. Herdenking 
Holocaust. 
Velletje metachtmaal $ 1.40. 
Portretten van John W. 
Ashe (Antigua en Barbadu), 
Alfred Capelle (Marshallei
landen), Masao Nakayama 
(Micronesië), Gilles Noghes 
(Monaco), Baatar Choisuren 
(Mongolië), Filipe Chidumo 
(Mozambique), Mariene 
Moses (Nauru), Franciscus 
Majoor (Nederland). 
i5ii'07. Kerst. 
$ 0.30, 0.90,1., 1.50. Resp. 
wereldbol, dansers op strand 
met zeilboot en versiering in 
palmboom, taart met figuur
tjes van kerstman, danser. 

ASCENSION 
52'o8. Frankeerzegels, 
dieren en eieren. 
15,20,25,30,35,40,50,65, 
90 p., £ I., 2.50, 5.. Dier 
met eieren, resp. vlinder, 
lieveheersbeestje, kreeft, 
sprinkhaan, zeeschildpad, 
krab, vogel (Sula sula), hage
dis, vogel (Estrilda astrild), 
vis, vogel (Oceanodroma 
Castro), vogel (Francolinus 
afer). 

AUSTRALIË 
23i'o8. 'Australian Legends 
Award', filantropie (aanvul
ling melding 2/125). 
Viermaal 50 c. Foto's 
van resp. dame Elisabeth 
MurdochGreene (1909), 
Victor Smorgon (1913) en 
Loti Smorgon, lady Mary 
FairfaxWein, Frank Lowy 
(193°)

33'o8. Fantastisch Au
stralië. 
$ 1.35, 2., 2.70, 4.. Kloven, 
resp. Groserivier in natio
naal park Blue Mountains, 
Walpa in nationaal park Kata 
TjutaUIuru, Katherine in na
tionaal park Nitmiluk, Geikie 
bij Fitzroy Crossing. 

43'o8. Mondiale dag van de 
jeugd 2008 in Sydney. 
$ 0.50,1.35, 2.. Driemaal 
verschillende afbeelding 
paus Benedictus XVI. Ook 
mogelijk met aanhangsel 
voor persoonlijke afbeelding. 

243'o8. Rugbybond hon
derd jaar. 
Zestienmaal 50 c. Speler 
van elk van de zestien teams 
spelend in de National 
Rugby League competition: 
Broncos, Bulldogs, Cowboys, 
Dragons, Eels, Knights, Pan
thers, Rabbitohs, Raiders, 
Roosters, Sea Eagles, Sharks, 
Storm, Titans, Wests Tigers, 
Warriors. 

i4'o8. Zwaar vrachtvervoer. 
Vijfmaal 50 c. Laadschop, 
truck, truck met meerder 
aanhangerwagens, ertstrein, 
vrachtschip 'MS Berge Stahl'. 
Ook strook met vijf zegels in 
doorlopend beeld. 

i64'o8. Anzac*dag, her
denking gevallenen in dienst 
van hun land. 
Vijfmaal 50 c. Veteranen 
tijdens optocht, kranslegging 
bij monument, soldaat speelt 
'Last Post', oorlogsveteraan 
met kind, jonge mensen in 
Gallipoli. Ook velletje met de 
vijf zegels. 



i84'o8. Verjaardag konin
gin Elizabeth II. 
$ 0.50, 2.. Resp. koningin 
tijdens diner in Canberra 
(2006) met ordeteken Soeve
rein Hoofd Orde van Austra
lië, Soeverein ordeteken. 
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BERMUDA 
igg'oS. Datum melding 
2/125, troubadours. 
De waarde $ 1.25 is vervan
gen door $ i.io. 

BOLIVIA 
zoj'oy. Zevenenveertigste 
conferentie chefs van staven 
luchtmacht Amerikaanse 
landen 'Conjefamer'. 
10.50 Bs. Beeldmerken 
en vlaggen deelnemende 
landen. 

xoy'oj. Vogels. 
5.50, 7.50 Bs. Resp. Ara 
ararauna, Porphyrula mar
tinica. 
2o7'o7. Dierentuin Santa 
Cruz. 
6., 9. Bs. Resp. Panthera 
onca, Puma concolor. 
287'o7. Vogels, La Paz. 
4., 5.50 Bs. Resp. Opistho
comus hoazin, Tunqui. 
i8'07. Honderd jaar 
scouting. 
7.50, 8.50 Bs. Resp. scout 
blaast op hoorn, beeldmerk. 

208'07. Vogels, Tarija. 
3.50, 8.50 Bs. Resp. Cyclaris 
guyanensis, Sarcoramphus 
papa. 
2i8'07. Vogels, Cochabam
ba. 
4., 6.50 Bs. Resp. Egretta 
alba. Bubo virginianus. 
228'o7. Vogels, Pando. 
6.50,10.50 Bs. Resp. Trogon 
melanurus, Ardea cocoi. 
238'o7. Vogels, Beni. 
550. 7.50 Bs. Resp. Ram
phastos toco, Opisthocomus 
hoazin. 

248'o7. Vogels, Potosi. 
6.50, 9. Bs. Resp. Falco 
sparverius, Tinamotis pent
landii. 
278'o7. Vogels, Chuquis
aca. 
8.50,9. Bs. Resp. Momo
tus momota, Chlorostibon 
aureoventris. 
288'07. Vogels, Oruro. 
6.50, 7.50 Bs. Resp. Hyman
topus mexicanus, Platalea 
ajaja. 
8io'o7. Veertigste sterfdag 
Ernesto Che Guevara (1928
1967). 
30. Bs. Handtekeningen 
ster. 

i2io'o7. Boliviaanse lucht
macht vijftig jaar. 
7.50, 9. Bs. Beeldmerk gele
genheid en resp. vliegtuigen, 
vliegtuig boven besneeuwde 
bergen. 
ioi2'07. Dag internationale 
burgerluchtvaart. 
6.50, 8.50 Bs. Vliegtuig en 
resp. wereldbol, wereldkaart. 

Brasil 
2008 

.'Porte Carta 
NaoConwrcial 

SénffAmeiica Tambor de Cnoula 

i82'o8. Komst koninklijke 
familie Portugal in Brazilië 
tweehonderd jaar geleden, 
medische faculteit van 
Bahia en UFRJ (Universidade 
Federal do Rio de Janeiro) 
tweehonderd jaar. 
Tweemaal 1° Porte Carta 
Comercial. Tweemaal ver
schillend gebouw. 
272'o8. Nationale confe
rentie jeugd. 
1° Porte Carta Comercial. 
Figuurtjes leggen puzzel
stukjes kaart Brazilië. 

t* Cai#lrtnOB Naoonai de Juvenlude 

BURUNDI 
i6io'07. Vierentwintigste 
UPU*congres, beroemde 
drummers. 
730, 730+20 F. in velletje van 
vier. Tweemaal beeldmerk 
UPUcongres en danser met 
drummers. 

Onderzoekstation en 
pinguïns, boot, helikopter, 
vliegtuig, onderzoekstation, 
sneeuwscooters. 

COSTARICA 
i78'07. Nationale parken, 
Barva. 
Viermaal 235 Cs. Oxybelis 
fulgidus, Satgmomantis sp., 
Heliodoxajacula, Pulsatrix 
perspicillata. 

209'o7. Special Olympics 
Shanghai 2007 (zomerspelen 
voor mensen met een ver
standelijke beperking). 
Driemaal 240 Cs. iVleisje en 
symbool voor fietser, jongen 
en symbool zwemmer, 
meisje en symbool hardloper. 
i8io'o7. Kinderboeken, 
'Mijn tante Panchita'. 
Viermaal 100 Cs.; blok 
i.ooo Cs. Viermaal illustratie 
bij boek Carmen Lyra (Maria 
Isabel Carvajal, 18881949); 
katachtige. 
23i2'07. Nationaal erfgoed. 
Tweemaal 180 Cs. Man met 
runderen (voor wagen), 
gekleurd wagenwiel. 

BOTSWANA 
iii'07. Vlinders. 
Standard postage A, Standard 
postage B, o.io, 0.20, 0.30, 
0.40, 0.50,1., 2., 3., 4., 
5., IC, 20. P. Resp. Colotis 
danae, Oraidium barberae, 
Lolaus mimosae, Colotis 
pallene, Danaus chrysippus, 
Gonatomyrina gorgias, Vira
chola antalus, Lolaus silas, 
Charaxes bohemani, Vira
chola dinochares, Junonia 
oenone, Anthene amarah, 
Spindasis natalensis, Cha
raxes jasius. 

BRAZILIË 
i2'o8. Upaep*, immaterieel 
cultureel erfgoed, nationale 
feesten: Tambor de Crioula. 
1° Porte Carta Nao Comer
cial. Beeldmerk Upaep en 
trommelende mannen met 
dansende vrouw. 

iii'07. Prinses Diana (1961

1997)
100 F. in velletje van zes. 
Portret, op rand Buckingham 
Palace. 

CAMBODJA 
4i2'o6. Campagne con
doomgebruik. 
300, 500, 2.200 R. Con
doombeeldmerk 'Number 
One' en resp. man en vrouw, 
riksjafietser, drakenboot. 

CHILI 
20ii'o7. Nationaal reser
vaat Malleco honderd jaar. 
Viermaal $ 250. Boom en 
bloem, boom en katachtige, 
waterval en bloem, bomen en 
katachtige. 
i8i'o8. Paaseiland. 
Velletje met achtmaal $ 390. 
Verschillende landschappen 
en over vier zegels vrouw, 
over andere vier zegels man 
in traditionele kleding. 

2gi'o8. Internationaal pool
jaar, onderzoek zuidpool. 
Velletje met zesmaal $ 250. 

DOMINICA 
i9ii'07. Kerst. 
$ 0.25,0.50,0.90,1.. Resp. 
versiering in palmboom, 
kerstman met zonnebril, 
'Merry Christmas', kaart 
Dominica op puzzelstukjes. 

DOMINICAANSE REPU
BLIEK 
December 2007. Upaep*, 
onderwijs voor iedereen. 
10., 20. P. In verschillende 
kleuren: persoon en open 
boek. 

2007. Provincie Barahona 
honderd jaar. 
10. P. Wapenschild. 

ERITREA 
295'o7. Afrikaanse voetbal
bond (CAF*) vijftig jaar. 
3., 5., 10. n. Beeldmerk 
en resp. nationale speler, 
voetbalveld, voetbalscène. 

FILIPIJNEN 
256'o7. Vlinders. 
I., 5., 7. P. Verschillende 
vlinders. 
27'07. Bureau voor visserij
en zeeonderzoek zestig jaar, 
vissen. 
Viermaal 7. P.; velletje met 
7., 20. P. Resp. Lampris 
guttatus, Caranx ignobilis, 
Katsuwonus pelamis, Thun
nus albacares; Sepia aculeate, 
Sepiotheutis lessoniana en 
Kappaphycus striatum. 
47'o7. Vlinders. 
2., 3., 4., 9., 10., 20. P. 
Verschillende vlinders. 
^5"7''°7 Vlinders. 
24., 26. P. Verschillende 
vlinders. 
ji'oy. Vlinders. 
8., 17. P. Verschillende 
vlinders. 
3i8'o7. Honderdste ge
boortedag Roman Magsaysay 
(19071957). 
7. P. President en menigte. 
i9'07. Sociaal zekerheids
systeem vijftig jaar. 
Viermaal 7. P. Gezin voor 
gebouw, president Ramon 
F. Magsaysay, president 
tekent wet sociale zekerheid 
(RA 1161), gebouw sociale 
zekerheid met beeldmerk 
gelegenheid; ook velletje met 
de vier zegels. 

i6io'07. Eerste nationale 
vergadering honderd jaar. 
Tweemaal 7. P. Mensen 
en operagebouw, gebouw: 
Ayuntamiento de Manila. 

24io'o7. Juan Luna (1857
189g), schilder. 
Viermaal 7. P. Schilderijen: 
'El violinista', 'Indio bravo', 
'Oude man met pijp', 'La 
bulakena'. 
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24io'o7. Maand van de 
Verenigde Naties. 
7., 26. P. Boodschappen, 
resp. 'Sta op' , 'Spreek'. 
j o  i o  ' o j . Vogels. 
I., 5., 100. P. Resp. Oriolus 
chinensis, Hirunda rustica, 
Phithecophaga jefFeryi. 
5ii'07. Postdienst in Filipij
nen tweehonderd jaar. 
7., 20. P. (samenhangend). 
Resp. hoofdpostkantoor 
Manilla, postkantoor en 
persoon. 
i3ii'o7. San Diego de 
Alcala kathedraal in Gumaca 
(Quezon). 
7. P. Kathedraal en beeld
merk. 
i6ii'07. Heilige hart 
school. 
Viermaal 7. P. Driemaal 
gebouw, non en beeldmerk. 
Ook velletje met de vier 
zegels. 

GRENADA 
3i2'o7. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de rat**. 
$2 .  . Rat met bloesem. 
i i i2'o7. Tiende sterfdag 
prinses Diana. 
Blok $20. . Foto Diana. 
i i i2'o7. Onderzoek borst
kanker. 
Blok $ 6.. Vrouw die godin 
jacht voorstelt. 

GRENADA/CAJUUACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
256'07. Zestigjarig huwelijk 
koningin Elizabeth en prins 
Philip. 
Tweemaal $ 1.50 in velletje 
van zes. Paar, koningin. 

W' 
■ • X 

^ _ V ü  ü '  ' ^ ^ 

^H 
; ^ ' 

^^Tffi*?^ 

\m^M>j»^jëM 

rs 
■* 

i 
ff 
^ 

j 
1 
 ^^ 

i j . ■■' 
^L 

^ 
H i 
Jiz p 
L 
, i < : ' i ' 

M 
■bsl Hl 
n.| 
M^l 

m 
II 
...V.3 

3i2'07. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de rat. 
$ 1 .  . Rat en kalligrafie. 

GUATEMALA 
25io'o7. Upaep*, onderwijs 
voor iedereen. 
Viermaal 4. Q. Beeldmerk 
Upaep en jongens en meis
jesfiguur resp. met boek, met 
kleurplaat, in school met 
meer kinderen, met boek. 

4i2'o7. Kerst. 
0.20, 6.50 Q. Figuren kerst
stal, resp. Jozef en Maria bij 
kribbe, drie koningen. 

5i2'o7. Scouting honderd 
jaar. 
0.20 Q. Beeldmerk gelegen
heid als insigne op mouw. 

30i'o8. Instituut gemeen
telijke ontwikkeling INFOM 
(Institute de Fomento Muni
cipal) vijftig jaar. 
3. Q. Beeldmerk gelegen
heid en gebouw. 

GUINEEBISSAU 
i5i2'04. Wereldkampioen
schap voetbal in Duitsland. 
Zesmaal 350; zesmaal 400 F.; 
blok 3.000, 3.500 F. Twaalf
maal voetballer en stadion 
van, resp. Bobby Charlton 
en Berlijn, Johan Cruyffen 
Dortmund, Alan Shearer en 
Frankfurt, Jürgen Klinsmann 
en Hannover, Roger Milla en 
Hamburg, Franz Becken
bauer en Gelsen; Oliver Kahn 
en Stuttgart, Paolo Maldini 
en Nürnberg, Paolo Rossi 
en München, Michel Platini 
en Leipzig, Mario Kempes 
en Keulen, Pele en Kaisers
lauten; gebouw Rijksdag, 
Brandenburger Tor. 
i5i2'o4. Vlinders en orchi
deeën. 
Zesmaal 400; blok 2.500 F. 
i5i2'o4. Paddestoelen en 
orchideeën. 
Zesmaal 400; blok3.500 F. 
i5i2'o4. Locomotieven. 
Zesmaal 400, zesmaal 450; 
blok 3.000, 3.500 F. 
i5i2'o4. Uilen en wind
molens. 
Zesmaal 450; blok 3.000 F. 
i5i2'o4. Schilderijen. 
Zesmaal 450; blok 3.500 F. 
Schilderijen van resp. Seurat, 
Goya, Manet, Gauguin, 
Courbet, Delacroix; Renoir. 
i5i2'04. Olympische Spe
len Athene. 
Zesmaal 450; blok 3.500 F. 
Resp. tweemaal judo, wiel
rennen, tafeltennis, voetbal, 
tennis; judo. 
i5i2'04. Zeedieren en 
vuurtorens. 
Vier velletjes met zesmaal 
450, viermaal blok3.000. 
i5i2'04. Mineralen en 
meteorieten. 
Velletje met zesmaal 500; 
blok 4.000 F. 
i53'05. Honden en katten. 
Velletje met zesmaal 350; 
blok 2.500 F. 
i53'05. Albert Schweitzer 
en zoogdieren. 
Velletje met zesmaal 350, vel
letje met zesmaal 400; blok 
2.500, 3.000 F. 

i53'o5. Schilderijen. 
Velletjes met zesmaal 350, 
zesmaal 400, zesmaal 450; 
blok 2.500, 3.000, 3.500 F. 
Schilderijen van Cézanne, 
Manet, Renoir, Gauguin, 
Van Gogh, Signac, Van Dyck, 
Sanzio, Vecellio, Tiepolo, Ve
lazquez, Goya, Rembrandt, 
Blanchard, Renoir, Dürer, 
Füssli. 
i53'o5. Jules Verne en 
vervoersmiddelen. 
Velletjes met zesmaal 350, 
400, 400, 450, 500; blok 
2,500, 3.000, 3.000, 3.500, 
4.000 F. 
i53'o5. Uilen, paddestoelen 
en Robert BadenPowell. 
Velletje met zesmaal 400; 
blok 3.000 F. 
i5'3''05 Huwelijk prins 
Charles en Camilla Parker
Bowles. 
Velletje met zesmaal 450; 
blok 2.500 F. Huwelijkspaar. 

HONDURAS 
i6i i 'o6. Honderd jaar 
diplomatieke betrekkingen 
met Brazilië. 
20., 30. L. Resp. nationale 
vlaggen Honduras en Brazi
lië, 'Baron van Rio Branco' 
(18451912) initiatiefnemer 
diplomatieke betrekkingen. 
i6i i 'o6. Frankeerzegels 
met overdruk over zegels uit 
iggg, 2002, 2003 en 2004. 
Viermaal 2., zevenmaal 3., 
zesmaal 5. L. Overdruk over 
Yvertnummer, resp. 1125, 
1181,1183,1185, 997,1121, 
1166,1167,1168,1175,1176, 
1122,1124,1172,1173,1184, 
1186. 

INDIA 
82'o8. Dr. D.R. Gadgil 
(19011971). 
5. R. Portret econoom en 
tekening. 
i42'o8. Damodaram Sanee
vaiah (19211972). 
5. R. Portret politicus en 
gebouw. 

INDISCH OCEAANGEBIED 
BRITS 
33'o8. Militaire uniformen. 
Tweemaal 27, viermaal 54 p. 
Uniform van resp. 'Royal 
engineers' , 'Royal marines' , 
'Sepoys (East India Comapny 
Army), 'Artillery corps', 
officier (East India Comapny 
Army), sergeant (Royal Mili
tary Police). 

IRAK 
206'o7. Folklore, II. 
Blok 1.000 Din. Vrouw met 
kind en twee vrouwen. 

KAZACHSTAN 
28i2'07. Nieuwjaar. 
25.1. Kerstbal en dennen
takken. 

KENIA 
28io'07. Borstkanker. 
25 Sh. Vrouw. 
2iii'o7. Ceremoniële 
kleding. 
25, 65, 75, 95 Sh. Man 
en vrouw uit resp. Ogiek, 
Sabaot, Ribe, Elmolo. 

i3i2'o7. Arboretum Nai
robi honderd jaar. 
25, 65, 75, 95 Sh. Boom en 
bloemwijze, resp. Caloden
drum capense, Cupressus 
torulosa en huis, Spathodea 
campanulata, Monodora 
myristica. 

KIRGIZIË 
igi'o8. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de rat**. 
7.S. Rat. 

KbIPrwaCTAH 
KVReVZSIAN 

Too 2008 

KIRIBATI 
g2'o8. Frankeerzegels, 
vogels. 
5,10,15, 20, 25, 50, 60, 75, 
90 c , $ I., 2., 5.. Sterna 
bergii, Anas crecca, Larus 
atricilla, Limosa limosa, 
Calidris melanotos, Ocea
nodroma castro, Calidris 
acuminata, Heterosceles bre
vipes, Phalaropus fulicarius, 
Puffinus creatopus, Larus 

delawarensis, Pterodroma 
hypoleuca. Ook twee velletjes 
met zes zegels in doorlopend 
beeld: 5,10, 20, 25, 50 c , 
$5 .  ; 15, 60, 75, 90 c., $ 1 .  , 
2.. 

E 
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LESOTHO 
gio'o6. Handwerk. 
0.70,1. , 1.50, 2.10; blok 
10. M. Resp. gevlochten 
manden, geborduurd schil
derij, vazen van keramiek, 
voorwerpen van hoorn; 
kind in traditionele kleding, 
op rand mand, vaas en 
schilderij. 

B- k 
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MALDIVEN 
9io'o7. Frankeerzegels, 
vissen. 
o.10, 0.50,12., 15., 20. Rf. 
Resp. Chaetodon trian

gulum, Chaetodon kleinii, 
Chaetodon trifasciatus, 
Chaetodon madagascarien
sis, Chaetodon humula. 

MAROKKO 
3ii'o8. Voetbal, Afrika Cup 
2008. 
7.80 Dh. (ronde zegel). Voet
bal boven kaart Afrika. 

MARSHALLEILANDEN 
i5i'o8. Boeketten. 
Vijfentwintigmaal $ 0.41. 
Vijfentwintig boeketten met 
linten in kleuren vlag van 
resp. Schotland, Jersey, Gi
braltar, Dominica, Canada, 
Cyprus, Turks and Caicosei
landen, Bahamas, Montser
rat, Caymaneilanden, Ban
gladesh, Falklandeilanden, 
Grenada, Nevis, Jamaica, «> 
Australië, Fiji, Hebriden, ■= 
Pitcairneiland, Cookeilan e^ 
den, Tonga, Seychellen, _, 
Zimbabwe, Christmaseiland, ~ 
Antigua. =



MEXICO 
28i2'o7. Infrastructuur. 
$ 7., 13.. Verschillende de
tails stuwdam en stuwmeer. 

n MÉXICO 

29i'o8. Kaart. 
$ 6.50. Hart op hart met 
handschrift. 

MICRONESIË 
i2i2'07. Honderd jaar gele
den eerste helikoptervlucht. 
Velletje met viermaal $1.; 
blok $ 2.50. AHiHuey 
Cobra, 296 Jet Ranger, H43 
Huskie, AS 350 Ecureuil; Fa 
223 Drache. 
i2i2'07. Tweeëndertigste 
America's Cup, Valencia in 
Spanje. 
Velletje met $ 0.26, 0.80, 
1.14, 2.. Verschillende 
zeiljachten. 
i2i2'07. Tiende sterfdag 
prinses Diana {19611997). 
Blok $ 8.. Portreten herden
kingsbeeldmerk met roos. 

2007. Kerst. 
$ 0.22, 0.26, 0.41, 0.90. 
Kerken, resp.'Mother 
Church UCC' in Pohnpei, 
'St. Mary's Church' in Yap, 
'Sapore Bethseda Church' in 
Fefan, 'Leiu Congregational 
Church' in Kost'ac. 

2i'o8. President John F. 
Kennedy (19171963). 
Velletje met viermaal 90 c. 
Verschillende portretten. 

MONGOLIË 
5ic'c7. Japanse olympische 
aanvoerder. 
Velletje met zesmaal 700 T. 
Zesmaal verschillende 
afbeelding Naotoshi Yamada 
met atleten. 

NEPAL 
49'o7. Honderd jaar 
scouting. 
2. R. Robert BadenPowell 
en berg. 
i7-g-'oy. Hulporganisatie 
kanker vijfentwintig jaar. 
I. R. Medische scène. 
28i2'07. Herstel Huis van 
Afgevaardigden. 
Tweemaal i. R. Gebouwen. 
30i2'o7. Chhaya Devi 
Parajuli. 
2. R. Politicus en beeldmerk 
democratische beweging. 

NEVIS 
28ii'o7. Inauguratie 
president John F. Kennedy 
{19171963). 
Velletje met viermaal $ 3.. 
Jaqueline Kennedy, tweemaal 
foto president, vicepresident 
Lyndon B. Johnson. 
28ii'07. Vijftigste sterfdag 
QiBaishi(i863i957). 
Velletje met viermaal $ 3.; 
blok $ 6.. Schilderijen met 
resp. begonia's, moeder en 
kind, vis en aas, held; chry
santen en insecten. 

28ii'07. Eerste helikopter
vlucht honderd jaar geleden. 
Velletje met viermaal $ 3.; 
blok $ 6.. Resp. 'Wesdand 
Sea King Naval', 'Schweizer 
B33Tr', 'Sikorsl<yR4/R5', 
'PZLSwidnikW3Sokor; 
'MILV12'. 
3i2'o7. Kerst, schilderijen. 
25,30, 90 c., $ I.; blok 
$ 5.. Schilderijen van resp. 
Federico Barocci, Federico 
Barocci, Cavalier d'Arpino, 
Francesco Mancini; Antoni
azzo Romano. 
ioi2'o7. Ferrari zestig jaar. 
Vel met achtmaal $ i.. 1997: 
F 355 Fi GTS, 1985:412, 
1964:158 Fi, 1953: 375 MM, 
1967: 330 P4,1978: 512 BB 
LM, 1974: 312 B374,1982: 
308 GTB Quattrovalvole. 

bord met richtingen, hitte: 
verdroogde planten. 

73'o8. Postzegeltentoon
stelling Taipei 2008. 
Velletje met tweemaal $ 2.. 
Zegel 72'o8: muizen, zegel 
y-i-'oj: Chinese wenszegel 
'Good Luck'; op rand beeld
merk tentoonstelling, rat en 
tekens Chinese dierenriem. 

NIUE 
ioi2'o7. Ferrari zestig jaar. 
Vel met zesmaal $ i.. 166 
FII (1949), 512 TR(i99i), 
Challenge Stradale (2003), 
Fl87/SSC(i988),F2007, 
gebouw Ferrari. 

NORFOLKEILAND 
52'o8. Klassieke auto's. 
$ 0.50,1. , 1.20,1.80. 
Verschillende oude auto's 
met zwartwit foto van resp. 
bomen, landhuis, bootje, 
huis. 

NICARAGUA 
2007. Sportspelen voor 
studenten CentraalAmerika 
in Managua. 
3., 5., 6.50 Cd. Resp. 
judo en karate, voetbal en 
honkbal, hoogspringen en 
zwemmen. 

NIEUWCALEDONIË 
28i'o8. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de raf**. 
iio F. Rat en cirkel met Chi
nese dierenriem. 

NIEUWZEELAND 
53'o8. Extreem weer. 
$0.50, 0.50,1., 1.50, 2., 
2.50. Resp. droogte: gebar
sten aarde, wind: man met 
omgeslagen paraplu, storm: 
golven slaan over boulevard, 
overstroming door overvloe
dige regen: dam met elek
triciteitspalen boven water, 
sneeuwstorm: besneeuwd 

OEZBEKISTAN 
20ii'o7. Metro Tashkent 
dertig jaar. 
Velletje met 540., 780. (S). 
Resp. schema metrolijnen 
en trein, station 'Minor'; op 
rand gebouw, roltrappen, 
hal, trein. 

5i2'07. Grondwet vijftien 
jaar. 
600. (S). Tekst. 

PALAU 
20ii'o7. Internationale 
dag herdenking slachtoffers 
holocaust. 
Vel met achtmaal 50 c. 
Eduardo J. Sevilla Somoza 
(Nicaragua), Aminu Hashir 
Wali (Nigeria), Stuart Beek 
(Palau), Ricardo Alberto 
Arias (Panama), Robert G. 
Aisi (Papua Nieuw Guinea), 
Eladio Loizaga (Paraguay), 
Jorge Voto Bernales (Peru), 

Ban KiMoon (secretarisge
neraal Verenigde Naties). 
2i'o8. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de rat**. 
50 c. Rat met bloemen. 
8i'o8. Geschiedenis Olym
pische Spelen, Londen 1908. 
Velletje met viermaal 50 c. 
Affiche schermen, affiche 
met hoogspringer, Wynd
ham Halswelle (goud, 400 m 
mannen), marathonloper 
Dorando Pietri. 

POLYNESIË 
72'o8. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de rat**. 
iio F. Rat. 

QATAR 
3i2'o7. Achtentwintigste 
zitting hoge raad Gulf Coo
peration Council (GCC). 
0.50 R. Beeldmerk en 
nationale vlaggen zes deel
nemende landen (Bahrein, 
Qatar, Koeweit, Oman, 
SaudiArabië en de Verenigde 
Arabische Emiraten). 

i8i2'o7. Heilige plaatsen 
islam. 
Driemaal 2.50 R. Drie ver
schillende gebouwen. Ook 
velletje met tweemaal de drie 
zegels. 

i8i2'07. Leiders van Qatar. 
Zevenmaal 2.50 R. Portretten 
en symbolen. 

ST. KITTS (ST. CHRISTOF
FEL) 
i6io'07. Frankeerzegels, 
fruit. 

10,15, 30,40, 50, 60, 80, 
90c.,$i., 5., 10.. Resp. 
kersen, kokosnoot, waterme
loen, ananas, guave, suiker
appel, passiefruit, sterappel, 
mandarijn, noni, papaja. 

26ii'o7. Zestigjarig huwe
lijk koningin Elizabeth en 
pins Philip. 
TXveemaal $ 1.60 (samen
hangend); blok $ 6.. Resp. 
foto koningin, paar tijdens 
huwelijksdag; recente foto 
paar. 
26ii'o7. Tiende sterfdag 
prinses Diana (19611997). 
Velletje met viermaal $ 2.; 
blok $ 6.. Verschillende 
foto's prinses. 
26ii'07. Tachtigste verjaar
dag paus Benedictus XVI. 
$ i.io. Portret. 
26ii'o7. Concorde. 
Tweemaal twee samenhan
gende zegels van $ r.60. 
Concorde, resp. van Air 
France, van British Airways; 
boven Singapore, boven 
luchthaven Melbourne. 
3i2'o7. Kerst. 
10, 30, 60 c , $ I.. Verschil
lende kerstkransen. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
232'o8. Benijdenswaardige 
blik. 
€ i.oi. Ruit waarin huis 
wordt weerspiegeld. 
■(«tVNVMVVPFI««*** 

ST. VINCENT 
i4ii'07. Internationale 
dag herdenking slachtoffers 
holocaust. 
Velletje met achtmaal $ 1.40. 
Portretten van Delano Bart 
(St. Kitts en Nevis), Margaret 
H. Ferrari (St. Vincent), 
Ali'ioaiga F. Elisala (Samoa), 
Daniele D. Bodini (San 
Marino), Pavle Jevremovic 
(Servië), Joe R. Pemagbi 
(Sierra Leone), Peter Burian 
(Slowakije), Sanja Stiglic 
(Slovenië). 
3i2'07. Kerst. 
20, 70, 90 c , $ i.io. Details 
schilderijen van Giovanni 
di Pietro, Benozzo Gozzoli, 
Gozzoli, Sassetta. 
4i2'07. Insecten. 
5,10, 30, c , $ 1.35. Resp. 
Bombus bimaculatus, Stag
momantis Carolina, Photinus 
pyralis, Anax Junius. 



8i'o8. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de rat. 
$ 1.50. Kalligrafie. 
8i'o8. Geschiedenis Olym
pische Spelen, Helsinki 1952. 
Velletje met viermaal $ 1.40. 
Bob Mathias met gouden me
daille tienkamp, affiche, Josy 
Barthel met gouden medaille 
1.500 m. Lis Hartel met gou
den medaille ruitersport. 

TADZJIKISTAN 
i8i2'07. Sieraden voor 
vrouw. 
0.50, 2., 2.50, 3. S. Resp. 
oorring uit Buhara en Kulyab, 
halsketting uit Buhara en 
Kulyab, halsketting uit berg
gebied, oorring uit Buhara. 

7?*^M««MHaH 2 J 0 • ^'t'""'*''""' XjM 

TUNESIË 
82'o8. Vijftig jaar geleden 
bombardeerden Franse 
vliegtuigen Tunesisch dorp 
Sakiet Sidi Youssef in conflict 
met Algerije, gezamenlijke 
uitgifte met Algerije. 
250 m. Vuur, poort en vogels 
in kleuren Algerijnse en 
Tunesische vlaggen. 

5ErAiinl,m»Jml*, h«»«««,Jcn 

REPUBLIQUE TUNISIENNE 

TURKS EN CAICOSEILAN
DEN 
ii6'o7. Frankeerzegels, 
schelpen. 
10,15, 20,25, 35,45, 50, 60, 
80 c , $ I., 1.25,1.40, 2., 
5., 10.. Resp. Cymatium 
muricinum, Tellina radiata, 
Tonna maculosa, Leucozonia 
passa, Trachycardium mag
num, Papyridea solenifor
mis, Epitonium lamellosum, 
Astraea brevispina, Bulla 
striata, Murex margaritensis, 
Cliama macerophylla, Vasum 
capitenum, Coralliophila 
abbreviata, Trachycardium 
isocardia, Oliva reticularis. 
ioi2'o7. Kerst. 
25,60, 80 c.,$i.; blok 
$ 6.. Schilderijen van resp. 
Carlo Maratta, Vincent Malo, 

Robert Campin, Giovanni 
Paolo; Quentin Massys. 
28i2'o7. Zestigjarig huwe
lijk koningin Elizabeth en 
prins Philip. 
Tweemaal $ i. (samenhan
gend); blok $ 6.. Resp. het 
paar, koningin; het paar. 
28i2'07. Tiende sterfdag 
prinses Diana. 
Velletje met viermaal $ i.; 
blok $ 6.. Verschillende 
foto's prinses. 

TUVALU 
iio'o7. Tiende sterfdag 
prinses Diana (19611997). 
Blok $ 9.. Portret en herden
kingsbeeldmerk met roos. 
i4i2'07. Kerst. 
$ 0.20, 0.75,1., 2.. Details 
schilderijen, resp. Aanbid
ding door de herders van 
Francisco Zurbaran {1598
1664), Madonna met Kind en 
engelen door Hans Memling 
(1430/401494), Geboorte 
door Maestro Esigtio, 
Geboorte door Philippe de 
Champaigne (16021674). 
2007. Tachtigste verjaardag 
paus Benedictus XVI. 
Velletje met viermaal $ 1.30. 
Foto paus, driemaal detail 
mozaïekfoto. 

VANUATU 
i7i'o8. Boeing 737800 bij 
vloot Air Vanuatu. 
90 vt. Boeing boven eilanden. 
202'o8. Kokoskrab. 
60, 500 vt. Beeldmerk en 
Birgus latro resp. op strand, 
in boom. Velletje met beide 
zegels in doorlopend beeld, 
op rand tekst en uitleg 
levenscyclus. 

ZUIDGEORGIË EN ZUIDE
LIJKE SANDWICHEILAN
DEN 
25i'o8. Internationaal 
pooljaar. 
50, 60, 85 p., £1.05. Resp. 
studie metabolisme ko
ningspinguïns en gebouw 
in Moltke, zeehond en 
meteorologisch station in 
King Edward Point, krill stelt 
ecosysteem in veranderende 
omgeving voor, zeeluipaard. 

ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
i52'o8. Gérard Mégie 
(19462004). 
€ 0.54. Portret wetenschap
per. 

*: Gebruikte afkortingen: 
Anzac Austalian and New 

Zealand Army Corps 
CAF Confederation Afri

caine de Football 
Cnel Consiglio Nazionale 

deH'Economia e del 
Lavoro 

ECO Economie Coopera
tion organization 

NASA National Aero
nautics and Space 
Administration 

Unmik United Nations Inte
rim Administration 
Mission in Kosovo 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espaüa y 
Portugal 

UPU Universele Post 
Unie/Union Postale 
Universelle/Univer
sal Postal Union 

**: Chinese dierenriem 
(zodiak): i82'07 tot 62'o8 
Jaar van het varken, 72'o8 
tot 26i'09 Jaar van de rat 
(muis). 

WILT U IETS KOPEN OF VERKOPEN? PLAATS 
EEN KLEINE ANNONCE IN FILATELIE! 
Alle abonnees  of ze dit blad 
nu via een aangesloten ver
eniging ontvangen, dan wel 
individueel op ons blad zijn 
geabonneerd  kunnen voor
delig in Filatelie adverteren. 
Voor maar tien euro kunt 
u een kleine annonce laten 

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

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

'bereik' van uw annonce nog 
groter wordt! 
Om annonces op te geven 
maakt gebruik van onder
staand formulier (of van een 
fotokopie daarvan). Op een 
andere wijze kan het niet, 
omdat er een getekende 
machtiging nodig is om het 
verschuldigde bedrag van uw 
bank of girorekening af te 

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

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KLEINE ANNONCE 

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

AHENTIE! 

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

o AANGEBODEN 

o GEVRAAGD 

o DIVERSEN 

I 
■11 

s BI 
m 10.00 euro 

13.50 euro 

17.00 euro 

20.50 euro 

24.00 euro 

27.50 euro 

31.00 euro 

Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan Bureau de Troye in Almere
Hout tot het a&chrijven van het verschuldigde bedrag van 

Naam: zijn/haar eigen bankof gironummer. 

Straat en nummer: 

PChPlaats: 
(handtekening) 

Telefoon: 
Alleen volledig ingevulde, duidelijk geschreven bonnen 

Giro/banknummer: met een ondertekende machtiging worden in behandeling 
genomen. Sluitingstermijn: minimaal vier weken voor het 

Ten name van: verschijnen van 'Filatelie'. 



SAMENSTELLING: JEFFREY GROENEVELD, 
PURMEREND - REACTIES EN TIPS: 
JEFFREYGR0ENEVELD(3)HETNET.NL 

Eerlijk gezegd ben ik niet 
zo'n hondenmens, maar 
de zegels die de Britse 
Royal Mail uitgaf, geven 
me wel inspiratie voor 
deze aflevering van The
matisch Panorama. De 
Britse postdienst vierde 
namelijk met een serie 
van zes zegels het Jaar van 
de Hulphond en het feit 
dat honderd jaar geleden 
de eerste politiehond in 
dienst kwam. Het thema 
mens en hond werd de 
afgelopen jaren ook door 
de postadministraties 
van onder andere Cyprus 
[i, 2], Nieuw-Zeeland 
en Hongarije op zegels 
afgebeeld. Zweden koos 
onlangs vier honden uit 
en beeldde ze af als waren 
het leden van de konink
lijke familie. 

Koninklijke allure 
Laat ik met de Zweedse 

staatsieportretten 
beginnen. Op de eerste 
zegel zien we een La^otto 
Roma^nolo [3]. Deze hon
den werden rond 1600 
in de Italiaanse streek 
Romagna voor het eerst 
gefokt om aangeschoten 
watervogels uit dras
sige moerassen te halen. 
Lagotto is afgeleid van 
het Italiaanse woord la^o 
dat 'meer' betekent. Het 
beest heeft een heel goede 
neus en werd daarom 
ook veelvuldig ingezet 
om truffels te zoeken. 
Een andere hond die bij 
de jacht werd gebruikt, is 
de Saluki of de Perzische 
windhond [4], waarvan 
de naam is afgeleid van 
de stad Saluk in Iran. Het 
is een eeuwenoud ras. Op 
aardewerk van 4200 voor 
Chr. zijn afbeeldingen te 
zien van Saluki-achtige 
honden en in graftombes 

van Egyptische farao's 
zijn gemummificeerde 
Saluks aangetroffen. De 
Mopshond is ook een 
bijzonder oud hondenras 
[5]. Hij is zeer geschikt 
als waakhond en staat te 
boek als een natuurlijke 
clown. Misschien dat zijn 
guitige korte snuit daar
toe heeft bijgedragen. 
Jammer genoeg maakt die 
korte snuit hem ook ge
voelig voor gezondheids
problemen op het gebied 
van de ademhaling en het 
gebit. Gelukkig kan een 
goede verzorging veel 
narigheid voorkomen. De 
voorouders van de Deense 
dog (of Duitse dog) [6] 
werden vroeger ingezet 
als bullebijters, honden die 
runderen moesten op
jagen en bewaken. Lang 
geleden geloofde men dat 
het vlees van runderen 
taai en oneetbaar was 
voor de mens. Als het 
rund voordat het geslacht 
werd flink was opgehitst, 
zou het vlees smakelij

ker worden, dacht men. 
Eeuwenlang was het 
schouwspel van honden 
die runderen achterna 
zaten heel normaal. De 
Deense dog kreeg in de 
vorige eeuw een slechte 
reputatie toen hij werd in
gezet als politiehond. Het 
dier bleek in die functie 
niet altijd even betrouw
baar en zelfs gevaarlijk. 

Speurneuzen 
Uitermate geschikt voor 
politiewerk is de Duitse 
herder [7]. Overal wordt 
hij ingezet om de politie 
te helpen. Hij houdt 
dieven aan, helpt bij 
het in bedwang houden 
van een schurk en weet 
feilloos explosieven en 
drugs te vinden. Op een 
zegel van Nieuw-Zeeland 
zien we een politiehond 
een winkel bewaken, 
waar zojuist een inbraak 
is gepleegd [8]. Ook bij 
de douane doen Duitse 
herders hun nuttige werk, 
vandaar dat een herder is 

afgebeeld op een postze
gel van Hongarije ter ere 
van de grensbewaking 
[9]. Op een postwaarde-
stuk van Hongarije zien 
we een herder in actie op 
het vliegveld [10]. Andere 
honden die bij de douane 
in dienst zijn, zijn labra
dors en springer spaniels, 
zoals Max, die op een van 
de Britse zegels is te zien 
[11]. In deze onzekere 
tijden vervullen de hon
den een belangrijke taak 
bij het voorkomen van 
terroristische aanslagen, 
maar ze worden bijvoor
beeld ook getraind op het 
vinden van grote hoeveel
heden geld die het land 
uitgesmokkeld dreigen te 
worden. In de jaren dertig 
gebruikte De Telegraaf in 
zijn frankeerstempel al 
een herdershond om zijn 
advertentierubriek Speur
ders onder de aandacht 
te brengen [12]. Het is 
een stempel dat niets aan 
actualiteit heeft ingeboet. 
Een ander stempel dat ik 



onder uw aandacht wil 
brengen werd gebruikt 
door Scholten en van 
Heek en toont twee 
honden die vechten om 
een stuk elastiek [13]. En 
u raadt het al, het elastiek 
weerstaat zelfs de sterkste 
honden. 

Volle actie 
Sinds 2005 is de vos
senjacht verboden in 
Engeland. Zou dat de 
reden zijn dat er geen 
jachthond voorkomt in 
de Britse serie? Daarvoor 
moeten we dan maar naar 
Hongarije, dat een velletje 
uitgaf waarop we de Vizsla 
of de Hongaarse Staande 
Hond in volle actie kun
nen zien [14]. Het dier 
assisteert bij het jagen op 
hooglandwild en het ap
porteren van waterwild. 
Bovendien staat hij te 
boek als zeer kindvrien
delijk. De VIZSIQ was vlak 
na de Eerste Wereldoor
log bijna uitgestorven, 
maar bezorgde en toege
wijde fokkers hebben dat 
weten te voorkomen. 

Mensenredders 
Een hond die ook bijna 
was uitgestorven is de 
Berner Sennenhond 

[15]. Toen ik hem in De 
Posthoorn verwarde met 
de Sint Bernardhond 
[16] kreeg ik reacties van 
de heren Kamphuis en 
Akkerman, die mij op 
de verwisseling wezen. 
Het verschil tussen de 
twee rassen is ook voor 
een leek zoals ik die ben 
volgens de heer Ak
kerman goed te zien: 
de Berner Sennenhond 
is voornamelijk zwart, 
terwijl de Sint Bernard 
wit is met bruine vlekken. 
Berner Sennenhonden 
zijn bijzonder gehecht 
aan hun eigenaren en 
aan hun huis, erf en 
eventuele andere dieren 
die daarbij behoren. Het 
waren boerenbonden 
die allerlei arbeid ver
richtten op en rond de 
boerderij. Zo werden ze 
onder andere ingezet om 
de karren met melkbus
sen te trekken. De Sint 
Bernardhond, die verwant 
is aan de Sennenhond, 
kennen we allemaal van 
het reddingswerk en het 
befaamde vaatje om zijn 
hals. Het ras is gefokt uit 
de honden die de monni
ken van het Sint Bernard-
klooster gebruikten voor 
hun reddingswerk. Ze 

bleken over een bijzon
dere aanleg te beschik
ken: ze voelden lawinege
vaar en sneeuwstormen 
aankomen. De dieren 
werden dan onrustig en 
gaven aan dat ze naar 
buiten wilden. Een hond 
met een goede neus is 
ook Merrick, die werd 
opgeleid bij de Search and 
Rescue D03S Association [17]. 
Bij die organisatie worden 
honden getraind om de 
geur van mensen op te 
snuiven die via de wind in 
hun richting komt. Het is 
een techniek die al menig 
mensenleven heeft gered. 

Opdrachten 
Zoals gezegd ben ik nooit 
zo'n hondenliefhebber 
geweest, maar ik keek 
vroeger wel geregeld naar 
het BBC-programma One 
man and his dog. Daarin 
moesten schaapshonden, 
meestal Border Collies, 
allerlei opdrachten uit
voeren [18]. Deze honden 
zijn in staat om de stem 
van hun baas en diens 
fluitsignalen op grote 
afstanden te herkennen 
en er gehoor aan te geven. 
Het was geweldig om te 
zien. In zijn topdagen 
trok een aflevering van 

het programma acht 
miljoen kijkers. Toen het 
in 199g na 23 jaar van de 
buis moest verdwijnen, 
regende het protesten, 
maar omdat het program
ma volgens de leiding niet 
meer van deze tijd was, 
leverde dat niets op. 

Nieuw fenomeen 
De labrador Rowan is de 
held van de Britse ist dass-
postzegel [19]. Hij is een 
van de vele hulphonden 
die mindervaliden in staat 
stellen om een min of 
meer zelfstandig bestaan 
te leiden. De 'ouderwetse' 
blindengeleidehond 
kenden we al en die is ook 
geregeld op postzegels 
afgebeeld [20, 21]. Hulp
honden zijn een betrek
kelijk nieuw fenomeen. 
Ze kunnen deuren openen 
en sluiten, het licht aan 
en uit doen, sleutels aan
reiken, maar ook helpen 
bij het aan- en uitkleden. 
Ze slaan bovendien alarm 
als er iets aan de hand is 
met hun baasje, bijvoor
beeld in het geval van een 
epilepsieaanval. Omdat 
ze ook zonder problemen 
een brief kunnen posten, 
heeft de Royal Mail deze 
zegel van het Europa-logo 

voorzien. De Europa
zegels van dit jaar staan 
namelijk in het teken van 
brieven schrijven. 

Trouwe metgezel 
Dat de hond en de mens 
een innige relatie hebben 
moge uit al het voorgaan
de duidelijk zijn gewor
den. Ik denk dat het een 
mooi uitgangspunt kan 
zijn voor een interessante 
thematische verzame
ling, waarin overigens 
ook de wat minder leuke 
kanten van de hond aan 
bod moeten komen [22]. 
Dat laat onverlet dat 
van Kuifje [23] tot aan 
koningin Elizabeth II 
[24] veel mensen de hond 
op zijn waarde weten te 
schatten. In 1930 zong 
Louis Davids [25] daar 
al over in zijn liedje Mijn 
hond, waarin hij een man 
opvoert wiens hond trou
wer en aanhankelijker 
is dan zijn echtgenote. 
Davids is ook degene die 
met het Hondje van Dirkie 
menigeen wist te ont
roeren. U kent het liedje 
waarschijnlijk wel in de 
versie van Wim Sonne-
veld, maar nu dreigen we 
op een ander thema over 
te gaan... 
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SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES; GEEN HANDELSADVERTENTIES; VERMELDING 
VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 

RULES; SUBSCRIBERS ONLY; NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS; STATING YOUR NAME 
AND ADDRESS (ORNAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 

SPIELREGEL: NUR FÜR ABONNENTEN; KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET; 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGEBODEN 

Vele partijen, collecties, restanten. 
Centro Filatelico Woerden. 
www.centrofiIateIico.nl Ook 
goede voorraad N&OR, België, 
Frankrijk, Duitsland, Israël en 
Indonesië. Telefoon 0348-423885. 

Gest. van vele landen, ook postfr. 
Vraag mijn prijslijst aan. Nergens 
goedkoper! J. Roos, Jozefplein 22, 
5552 HV Valkenswaard. Telefoon 
040-2017307. 

Pz. enz. opruiming 40/85% 
korting or ruilen tegen cat. 
waarde. C. Stockmann. Telefoon 
0316-526265. 

DDR 25%, Bund, Berlin, DR, alle 
Europese landen 35%, FDC's, 
boekjes etc. J. Römkens. Telefoon 
045-5462894. 

www.motiefonline.nl Motief
postzegels met afbeelding. Pzh. 
Jansen. Telefoon 0493-320949. 

Oost-Europa + alle motieven + 
rariteiten! Stamppassion, Den 
Bosch. Pzh. R. Wiktor. Telefoon 
046-4512751. 

Te koop niet gelopen rzb vraag 
lijst, 750 st. Ned. gebr. 10 euro, 
850 St. wereld met Ned. 5 euro. D. 
Beekman, Slijpkruil<weg5, 6712 
DH Ede. Giro 3034136. 

T.k. Ned. verz. 'ój-'os, i.ooo st. 
Alles pf en veel dubbel. Tegen 
frankeerwaarde. C.W. v.d. Wel, 
Boerhaavelaan 75, 7002 HV 
Doetinchem. Telefoon 0314-
341412. 

Bij "Bruno" Gouda: mooie 
partij postfris Nederland (fran-
keergeldig) voor 50%. J. de Bruijn. 
Telefoon 0182-538460. 

De mooiste motieven en landen 
vindt u op u;u;uj.u)orldstamps.eu 
Ook veel nieuwe uitgiften. M. van 
Dal. Telefoon 0492-522224. 

_, Postzegelmapjes i t/m 73 van 
— DAVO-albums en van Importa i 
^ t/mi6metalbum. LH. Faijd-
'2 herbe, Krenteboompjeshof 6, 
^ 1112 GP Diemen. Telefoon 020-
5 6954975. 

318 
Duitsland 2007 pfr. 77 euro, 
2006 87 euro, gest. 2007 en 
eerder leverbaar, Zwitserl. pfr. 
2007 60 euro, euromunten 
speciale 2 euro vanaf 3.25 euro. 
Verseveld-Boschman, De Olmen 

80, 6903 BP Zevenaar. Telefoon 
0316-343537. Giro 5312882. Bank 
304810398. 

Frankeergeldige zegels Nederland 
zonder gom en met gom. C. 
Cruyssen. Telefoon 06-25162155. 

Kilowaar Duitsland prima 
kwaliteit 200 gr. grf w.b. 2007 
7 euro, 400 gr. 12 euro. Bank 
894812335. H.J. de Vries, Hille-
gom. Telefoon 0252-518302. 

GEVRAAGD 

Mooie collecties v.d. hele wereld 
gratis taxatie, vlot afgehandeld. 
W. v.d. Berg, Valkhof 94, 2261 HV 
Leidschendam. Telefoon 070-
3272108. 

Verzamelaar zoekt brieven uit 
WW2 periode van concentratie
kampen, strafgevangenissen 
& ghetto's. C.J.T. van der 
Togt. Contact via e-mail 
naar: couplefourei3ht(3)u)xs.n! of 
telefonisch 06-41971222/071-
3623411. 

Grote collecties en partijen van de 
gehele wereld. Contante betaling. 
D. van der Toorn. Telefoon 070-
3388427 of 06-51118436. Bezoek 
aan huis. 

Verzamelaar zoekt perfins alle 
landen los, op stuk, partijqes. Ruil 
of koop. WJ. Manssen, Laan der 
VN 31, 3844 AD Harderwijk. 

Nederland port 47Ab, 54Aa type 
I, 57Aa postfris. A.F. Koeneman. 
Telefoon 024-3582532. 

Vietnam-Cambodja-Laos-Antarc-
tica Brits-Austraüë. J. Blommaert. 
Telefoon 0224-214491. 

Ruilen. Faeröer: comp, vellen Mi. 
nrs. 24/64 pfr. Tegen: pfr. West 
Europa/Australië/Nw. Zeeland. 
H.M. Kuijt, Potgieterstr. 42, 
Putten. Telefoon 0341-352876. 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, de vereni
ging voor alle verzamelaars van 
Engeland en gebieden. Maak 
eens kennis, bel 070-3860232, 
zie www.sgbritannia.nl Blad, 
meetings, 4 grote veilingen, 
boekjes en veel verzamelplezier. 
Join the club, see you! 

Contactgroep Frankrijk Verzame
laars (CFV), brieven en postzegels 
van Frankrijk & voorm. Franse 
kol., eigen blad, veilingen, rondz., 
4 bijeenkomsten p.j. in Bilthoven. 

Contr. 19 euro. Info: Pieqan 
Zwaag. Telefoon 020-6277894. 
E-mail: p.zwaag(g)hccnet.ni 

Rondzendverkeer sinds 1926. 
Brochure op aanvraag. Zie 
ook www.csk.nu B.K. Okma. 
Telefoon 0527-615129. 

Nunspeet. Grote verzamelbeurs 
zaterdag 3 mei van 10.00-16.00 
uur in sportcentrum "De Brake", 
Oosteinderweg ig. Buspendel 
evenals entree gratis! Inl. J. den 
Besten. Telefoon 0341-256163. 

Filitalia, club voor verzamelaars 
van Italië, San Marino en Vati-
caan. Bekijk onze veiUng en meldt 
u aan op ujwiu.jilitalia.nl of bel 
06-51140411 of 070-3460328. 

Postzegel-, ansichtkaarten- en 
muntenbeurs zaterdag 5 april 
NVPV afd. Bodegraven 9.30-16.30 
in Rijngaarde i, Dronenwijk 
Bodegraven.. Semihandelaren 
aanwezig en ruiltafels. Semi
handelaren kunnen nog huren, 
5.- euro per tafel 120 bij 80. 
Inl. D. Verwoerd. Telefoon 06-
53260579. 

Wilt u twee verenigingsavonden 
per maand? Wilt u eenmaal per 
maand een veiling? Wilt u een 
prima rondzendverkeer? Word 
dan hd van de Amsterdamsche 
Vereniging 'de Philatelist'. 
Aanmelding telefoon 023-
5262028 01020-4922810. 
Website: www.avdephilatelist.nl 

Postzegel-, Ansichtkaarten- en 
Muntenbeurs zaterdag 7 juni 
NVPV afd. Bodegraven van 
9.30 -16.30 uur in Rijngaarde 
I, Dronenwijk Bodegraven. 
Semihandelaren aanwezig en 
ruiltafels. Semihandelaren 
postzegels, munten en 
ansichtkaarten kunnen nog 
huren, 5.- euro per tafel 120 bij 
80. D. Verwoerd. Telefoon 06-
53260579. 

De Filatelistenvereniging 
Zuidelijk Afrika viert dit jaar 
haar 20-jarig bestaan. Maak eens 
kennis met ons, 5 bijeenkomsten 
in Tiel, 5 veilingen, eigen blad, 
rondzend- en nieuwtjesdienst. 
Contributie 20.- euro. Inl. A.A. de 
Hilster. Telefoon 0344-661897. 
E-mail tontlor(a)plQnrt.nl 

THEMATISCHE FILATELIE 

De Nederlandse Vereniging voor Thematische 
Filatelie is de grootste thematische vereniging van 
Nederland! 

* 5 maal per jaar het kleurrijke tijdschrift THEMA met 
gevarieerde artikelen en nieuws uit de thematische 
wereld 

* rondzenddienst, algemeen en / of per thema 
* schriftelijke veilingen 
* 5 contactdagen, gespreid over Nederland 
* deskundige adviezen bij het opzetten van 

verzamelingen 
* vertaalservice voor teksten op postzegels, stempels 

e.d. 
* motiefcontact: uitwisseling van informatie en 

materiaal met andere leden die uw thema verzamelen 
* verenigingsbibliotheek met honderden publicaties 
* website: www.nvtf.nl voor actuele informatie 
* korting op een abonnement maandblad Filatelie 

Het lidmaatschap van de NVTF kost € 28,00 per jaar 
U kunt zich aanmelden bij 

H.J. Tollenaar, Tabakstiend 5, 6871 TJ Renkum 
E-mall: h.j.tollenaar@hccnet.nl 

Telefoon: 0317-317930 of aanmelden via www.nvtf.nl 

THEMATISCH VERZAMELEN ? ^ 
BOEIEND EN VEELZIJDIG % 

http://www.centrofiIateIico.nl
http://www.motiefonline.nl
http://www.sgbritannia.nl
http://www.csk.nu
http://www.avdephilatelist.nl
http://www.nvtf.nl
mailto:h.j.tollenaar@hccnet.nl
http://www.nvtf.nl
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WIJ ZIJN AANWEZIG OP 
STAMP PASSION OP 11/12 APRIL STANDNR. 87 

MOETEN WIJ IETS MEEBRENGEN LAAT HET DAN TIJDIG WETEN. 

AANBIEDINGEN KILOWAAR 
Ikg. Missie ^ 

U.S.A. 
Nu 

w ^ \ 

j 15,00 ^^' 
f 1kg. Missie ^ 

250gr. groot # g^LGIË 
JAPAN ^ Nu 27,50 ^ 

iets ouder ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ 
\wK^ l^%J fc J / W W ^ ^ B B P 

BINNENKORT VERWACHT KILOWAAR; 
AUSTRALIË, FINLAND op enkel papier, FRANKRIJK 

BEL VOOR HET LAATSTE NIEUWS OF KIJK OP INTERNET WWW.BREDENHOF.NL 

E«IiiflilDQßMM^ PßiSÖ^SI? §[D[?BE[l[L(o)tt^ 
PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx 3x 5x lOx 
L 4 / 8 16 BLZ WIT 7,95 5,25 5,05 4,70 4,50 

L4 /16 32 BLZ WIT 12,30 8,00 7,35 7,00 6,70 

L 4 / 2 4 48 BLZ WIT 18,95 12,25 11,40 10,70 10,40 

L 4 / 3 2 64 BLZ WIT 24,50 14,25 13,25 13,00 12,40 

WITTE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 9,00 6,50 5,90 5 75 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 

[iß[;ME@ö3iK] wm. m}mMMm 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,75 

IKILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 60,00 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 19,00 

IKILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 65,00 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORMAAL 120,00 NU 95,00 

9 KILO MISSIE U .SA NORMAAL 145,00 NU 135,00 

LAND OMSCHRIJVING 
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
BELGIË GROOT ASSORTIMENT 
CANADA GOEDE MODERNE MIX 
DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 
DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 

HOGE WAARDEN EN TOESLA,G 
ENGELAND MET IETS NIEUW GEEN KERST 
ENG GEBIEDEN GOEDE SORTERING 
FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEIUJK 
FINLAND GOEDE SORTERING MET NIEUW 
FRANKRIJK VEEL NIEUW 
FRANKRIJK MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 
INDONESIË MODERNE MIX T /M 2006 
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 
KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
LIECHTENSTEIN GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 
LUXEMBURG MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 
MALTA LEUKE MODERNE MIX 
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 
OOSTENRIJK MET CA 25% EUROWAARDEN 
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 
THAILAND MODERNE MIX 
U S A LEUKE MIX MET NIEUW 
WERELD VEEL LANDEN LEUK 
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 

100 gr 
8,50 

14,50 
19,50 
8,50 

12,50 
10,00 
22,50 
58,00 
10,00 
14,00 
17,50 
13,00 
15,00 
17,50 
14,50 
12,50 
35,00 
15,00 
8,50 
9,50 

13,50 
22,50 
13,50 
12,50 
15,00 
10,00 
11,00 

32,50 
10,00 
13,50 
19,00 

i (0) |P^/A\ /A\ 

2 5 0 gr 5 0 0 gr 
19,50 36,50 
34,00 
48,50 
19,50 36,50 

29,50 55,00 
22,50 42,50 
55,00 

23,50 45,00 
34,00 68,00 
40,00 
30.00 
35,00 
42,50 
33,50 
29,50 

36,00 
19,50 -
22,50 
32,50 -

32,50 62,50 
30,00 -
35,00 
22,50 42,50 
25,00 47,50 
79,00 
23,50 45,00 
32,50 -
42,00 

W i » 

mailto:emailBredenhof@cs.com
http://www.bredenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.NL
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Stamp Passion 08. ff - 13 april 2008 
Postadministraties met nieuwe uitgaven ' " ^ 
Handelarenstands met zegels en poststukken 
Stands met filatelistische benodigdheden 
Tentoonstelling en uitreiking NVPH Philatelie Design Award 2008 
Tentoonstelling van verrassende collecties (o.a. van Boudewijn Buch] 
Ontmoet bekende Nederlanders op dit evenement 
Diverse presentaties en informatiestands 
Jeugdactiviteiten 
en nog veel meer leuke en gezellige verrassingen 

Openingstijden: 
Vrijdag 12.00 - 19.00 uur 
Zaterdag 10.00 -17.00 uur 
Zondag fO.OO ~ 16.00 uur 

Locatie Stamp Passion 08: 
Brabanthallen 's-Hertogenbosch 
Diezekade 2 
5222 AK 's-Hertogenbosch 

www.stamppassion.nl 

^^^P« S h . ^ 

http://www.stamppassion.nl



