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Collectie China 1878-1950 tax. 2000,= 
Collectie België 1861-1985 tax. 3000 = 
Collectie Frankrijk 1849-1940 tax. 1500 = 
Collectie Engeland 1840-1960 tax.20.000 = 
Collectie Engelse Koloniën tax.25.000,= 
Collectie Denemarken 1851- tax. 2000,= 
Collectie Wereld tax. 7.500,= 
Nederland: nr.16 postfris catw. 1000,= 

nr.17 postfris catw. 300,= 
nr.24 postfris catw. 3000,= 
nr.4^ostfris catv^250,= 

voor onze komMIWeilina van TO^Pbktob( voor onze komi ig van fWPoktober 2008 

opbrengst 14.Oi 
opbrengst 6.500,j 
opbrengst 7.250' 
opbrengst 34.01 
opbrengst 53.5{ 
opbrengst 6.3( 
opbrengst 23.Of 
opbrengst 15( 
opbrengst 6( 
opbrengst 36( 
opbrengst 3000: 

kunt u dagelij' 
inleveren t/m eind juli 

voor taxaties dagelijks geopend tussen 10.00 en 16.00 uur \ 

0294-433020 Leeuwenveldseweg 14 1382LX Weesp info@npv. 



NEDERIAND TOP ZEGELS 

■■■lil 

TOPI 

Nederland 18671868 
nrs 7/12 
koning Willem III 
luxe serie 
ongebruikt 
catw 7425,

onze prijs 5950 

Nederland 
nr 9 
luxe zegel met certificaat 
postfris 
catw 5000,

T0P2 onze prijs 3995, 

TOP 3 

Nederland 18691871 
nrs 13/18 
ri|kswapen 
luxe serie 
ongebruikt 
catw 1165,

onze prijs 875, 

^3 
TOP ij 

Nederland 18721888 
nrs 19/29 
koning Willem III 
uxe sene met certificaat 

ongebruikt 
catw 4615,

onze prijs 3695, 

)0P5 

Nederland 18721888 
nr 29 
koning Willem III 
luxe zegel met certificaat 
postfris 
catw 5000,

onze prijs 3950, 

■ !■■■ 
TOP 6 

Nederland 
nrs 34/44 
prinses wilhelmina met hangend haar 
luxe serie 
ongebruikt 
catw 1925,

onze prijs 1495.

T0P7 

Nederland 
nr 46 
prinses wilhelmina met hangend haar 
luxe zegel met certificaat 
postfris 
catw 850,

onze pn|S 725,

rops 

Nederland 
nr 47 
prinses wilhelmina met hangend haar 
luxe zegel met certificaat 
postfris 
catw 3250,

onze prijs 2850,
„!,!!i.! ' ! ,»U.»J!»W«»t.! . ' 

TOP 9 

Nederland 
nr 48 
prinses wilhelmina met hangend haar 
luxe zegel met certificaat 
postfris 
catw 2750,

onze prijs 2300,

T0P10 

Nederland 1898 
nr 49 
inhuldigingszegel wilhelmina 
luxe zegel met certificaat 
postfris 
catw 1250,

onza prijs 995 

TOP« 

TOP 12 

TOP 13 

TOP 14 

TOP 15 

TOP 16 

TOP« 

T0P18 

TOP 19 

TOP 20 

Nederland 
nrs 61 b/c 
wilhelmina bontkraag tête 
beche paren luxe zegels 
postfris 
catw 900,

onze prijs 795, 

Nederland 18991905 
nr 77 
koningin wilhelmina 
luxe zegel 
postfris 
catw 450,

onze prijs 360. 

Nederland 18991905 
nr 78 
koningin wilhelmina 
luxe zegel 
postfris 
catw 375,

onze prijs 285,

Nederland 18991905 
nr 79 
koningin wilhelmina 
luxe zegel 
postfris 
catw 925,

onze prijs 740,

Nederland 18991905 
nr 80 
koningin wilhelmina 
luxe zegel met certificaat 
postfris 
catw 2250,

onze prijs 1795, 

CT3 
Nederland 
nrs 84/86 
tbc zegels 
luxe zo van het vel 
postfns 
catw 800,

onze prijs 666, 

Nederland 1913 
nr 100 
jubileum 
luxe zegel met keurmerk 
postfris 
catw 726,

onze prijs 595,

Nederland 1913 
nr 101 
jubileum 
luxe zegel 
ongebruikt 
catw 1050

(if. 

1 * 

^S 
TOP? 

Nederland 
nrs 149/162 
vethserie zonder watermerk 
luxe serie 
postfris 
catw 1300,

onze prijs 1070.

■ ■ 
Nederland 
nrs 163/165 
vethserie hoge waarden 
luxe serie 
postfris 
catw 650,

T0P22 onze prijs 495, 

* ■ * ! IM 

Nederland 
nrs 177/198 
vethserie met watermerk 
luxe serie 
postfris 
catw 800,

T0P23 onze prijs 695,

iUi 
Nederland 
nrs 346349 
koniinenburg 
luxe serie 
postfns 
catw 604,

T0P24 onze prijs 430, 

Nederland 

T0P25 onze prijs 888, 

Nederland 
nrs LP 12/13 
luchtpostmeeuwen 
luxe serie zo van het vel 
postfris 
catw 700,

T0P26 onze prijs 439.

Nederland 
nrs P 31/43 
michiel de ruyter 
luxe sene 
postfris 
catw 1325,

T0P27 onze pri|s 1045, 

onze prijs 695,

Nederland 1913 
nr 101 
lubileum 
luxe zegel met certificaat 
gebrutkt 
catw 1000 

Nederland 
nrs D 25/26 
cour internationale de justice 
luxe sene 
postfns 
catw 800,

onze prijs 695, 

onze prijs 695,

Nederland 1923 
nrs 121/131 
jubileum 
luxe serie met certificaat 
postfris 
catw 1280,

onze prijs 1095, 

TOP 29 

Nederland zomer 1950 
FDCE1 
zeer luxe envelop met open klep 
getypt adres 
catw 1600,

onze prijs 1195,

ra 
TOP 30 

Nederland 19121920 
Pon 4460 
cijfersene 
luxe sene postfris 
catw 525,

onze prijs 395, 

BESTEL PER 
TtiMMn 

mazavanl0.0017.00 uur 
0206222530 

Fn 
7dagen.24uurperdig 

0206222454 

Eimn 
7 dagen, 24 uur per dag 

info@tlieopeters.coni 

Nieuwezijds Voorburgwal 252 
LI^M n Ü U P E T E R S 1012 RR Amsterdam 
\^g^ Nu«,s„,T,iK.Fi,„,L,i, V Telefoon 0206222530 

www theopelers com 

mailto:info@tlieopeters.coni
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Postfris zonder 
plakker 
1(xx) 
2(xx) 
3(xx) 
4(xx) 
5(xx) 
6(xx) 
7(xx) 
8(xx) 
9(xx) 
10(xx) 
lOa(xx) 
11(XX) 
12(xx) 
13(xx) 
14{xx) 
15(xx) 
22(xx) 
22a(xx) 

2,50 
1,50 
1,50 

20,— 
16,— 

4,— 
16,— 
22,— 
35,— 
8 0 , -

2 5 5 , -
3 5 , -
3 3 , -
33 ,— 
5 2 , -
70,— 

1,50 
26,50 

23/28(xx) 105,— 
30(xx) 60,— 
31 (XX) 5 , -
32(xx) 1 1 , -
32a(xx) —,— 
33(xx) 5 , -
34/36(xx) 60,— 
37/40(xx) 170,— 
41/47(xx) 45,— 
48/55(xx) 1 7 0 , -

55,— 
55,— 

9 , -
1 4 5 , -

1 2 , -

56(xx) 
57(xx) 
58(xx) 
58a(xx) 
59(xx) 
59a(xx) 
60/64(xx) 176,— 
64(xx) 98,— 
65/68(xx) 18,— 
69/86XX 9 8 , -
87/99XX 1 3 5 , -
102XX 70,— 
104/IOxx 440,— 
111/14XX 10,— 
115XX 32,— 
116(xx) 2,50 
117XX 44,— 
118/26XX 140,— 
127/29XX 5,50 
130/36XX 3 2 , -
137/40XX 4 8 , -
132fxx 3 0 , -
141/44XX 54,— 
146/49XX 36,— 
150XX 15,— 
151/56XX 48,— 
157/66XX 12,50 
167/78XX 155,— 

15,— 
9 , -
8 , -
7,50 

1 6 , -

2 , -

179/82XX 
183/86XX 
187/89XX 
190/93XX 
194XX 
195/96XX 18 
197/99XX 24 
200/01XX 
202/05axx 44,— 
202/05bxx 4 4 , -
206/09XX 5 , -
210/13XX 2,80 
214/19XX 12,50 
220/28XX 12,— 
229/43XX 175,— 
247/48XX 4,50 
249/56XX 
257/73XX 
274/75XX 
276/77XX 
278/79XX 
280/83XX 36, 
285/94XX 26,— 
295/96XX 
297/07XX 

5,— 
1 8 , -

1,25 
4 , -
7,60 

3,— 
7,50 

SURINAME 
Nederlands & Onafhankelijk 

vanaf netto 4 0 % 
Prijzen in Euro 

12,-
5 , -
2,50 
6 , -

1 5 , -

308XX 35,-
309/11XX 20,-
312/15XX 
317/20XX 
321/22XX 
331/34XX 
Fosfor 
331/34XX 
Kpl. jaargangen 
+ blok 
1961 Vm1975xx 
spec, prijs 50,-
Lp.1/7xx 2 1 , -
Lp.8/14xx —,— 
Lp.15/19xx375,— 
Lp.20/22xx 28,— 
Lp.23axx 5,— 
Lp.23bxx 5,— 
Lp.24/26xx 2 8 , -
Lp.27/28xx 2,— 
Lp.29/30xx 4,50 
Lp.31xx 5,— 
Lp.32/33xx 1,50 
Lp.32/33axx 1,50 
Lp.32/33VEL15,-
Porto 
33/35XX 1 5 , -
36/46XX 176,— 
47/57XX 8,— 
Republiek 
Suriname volgens 
Zonnebloem cat.: 
1975XX 
1976XX 
1977XX 
1978XX 
1979XX 
1980XX 
1981XX 
1982XX 
1983XX 
1984XX 
1985XX 
1986XX 
1987XX 
1988XX 
19B9XX 
1990XX 
1991XX 
1992XX 
1993XX 
1994XX 
1995XX 
1996XX 
1997XX 
1998XX 
1999XX 
2000XX 
Ongebr.plakker 

30,— 
18,— 
1 1 , — 
1 0 , -
9,— 

15,— 
1 8 , -
20,— 
2 0 , -
2 0 , -
42,— 
25,— 
3 3 , -
36,— 
3 5 , -
33,— 
40,— 
4 0 , -
6 0 , -
75,— 
80,— 
80,— 
8 0 , -
9 5 , -
6 6 , -

4Dx 
5Dx 
6Dx 
lODx 
13Dx 
6Bx 
7x 
8x 
9x 
lOx 
lOax 
11x 
12x 
13Ax 
13Bx 
14x 
15x 
16/20X 
22x 
23/28X 
29x 
30x 
30fx 
31x 

30,— 
17,50 
37,50 
7 5 , -

1 2 4 , -
1 1 , — 
10,50 
13,50 
2 0 , -
4 5 , -

175,— 
20,— 
20,— 
42,50 
2 0 , -
3 5 , -
45,50 
24,— 

1 , — 
68,— 
1 8 , -
4 0 , -
9 5 , -

3,25 

32x 
32ax 
33x 
34/36X 
37x 
38x 
38Ax 
39x 
40x 
41/47X 
48/55X 
56/57X 
58/59X 
58ax 
59ax 
60/64X 
64x 
64a+Certx 
65/68X 
69/86X 
87/99X 
100/03X 
104/IOx 
115x 
117x 
118/26X 
127/29X 
130/36X 
137/40X 
141/44X 
146/49X 
151/56X 
157/66X 
167/78X 
179/82X 
183/86X 
187/89X 
190/93X 
194x 
195/96 
197/99X 
202/05X 
214/19X 
220/28X 

229/43X 

257/73X 
280/83X 
285/94X 
308x 
309/1 l x 
312/15X 
Lp.1/7x 
Lp.8/14x 
keur 
Lp.15/19x 
Lp,20/22x 
Lp.23x 
Lp.24/26x 
Porto 
1/8x 
7lx 
7llx 
3IVx 
5IVx 
71Vx 
9/14x 
15/16X 
16lx 
17/32X 
33/35X 
36/46X 

8 , -
375,— 

3,25 
42,50 

2,50 
2,50 

8 8 , -
2 1 , -
98,— 
30,— 

1 1 0 , -
98,— 
1 5 , -

1 2 5 , -
6 6 , -

1 3 2 , -
7 5 , -

124,— 
11 ,— 
26,50 
3 1 , -
45,50 

1 3 5 , -
1 5 , -
1 6 , -
23,— 

2,50 
1 4 , -
11,40 
1 5 , -
1 0 , -
9,50 
4,— 

40,— 
6,40 
4,50 
2,40 
6,25 

11,50 
12,— 
1 8 , -
3 5 , -
1 1 , — 
5 , -

8 0 , -

11,95 
2 5 , -
1 8 , -
2 0 , -
1 5 , -
1 0 , -
7,50 

175,— 

2 3 0 , -
2 1 , -
4,50 

20,— 

1 1 5 , -
8 , -

1 8 5 , -
2 7 5 , -

9 5 , -

—,— 
30!— 

1 3 5 , -
8 5 , -
1 1 , -
1 0 , -
9 0 , -

Betere zegels 
mooi gebruikt 
5A 
13A 
5B 
6B 
lOaB 
13B 
15B 
4C 
8C 

1 2 , -
3 0 , -

4,60 
6,60 

1 6 , -
11,50 
44,— 
11,50 
5,— 

9C 
IOC 
lOaC 
lic 
12C 
13C 
4D 
10D 
14F 
16/20 
21 
22a 
22/22a 
paar 
23/28 
30 
34 
35 
36 
38A 
39 
40 
41/47 
48/55 
56 
57 
58 
59 
58a 
59a 
62 
64 
65/68 
67V 
69/86 
87/99 
102 
103 
107 
115 
117 
118/26 
122 
130/36 
137/40 
141/44 
146/49 
151/56 
177 
178 
179/82 
183/86 
190/93 
194 
195/96 
197/99 
202/05 
214/19 
220/28 
242 
243 
280/83 
308 
309/11 
Lp.1/7 
Lp.8/14 
keur 
Lp.8/14 
brief 
Lp.22 
Lp,26 
Lp.47A 
Lp.50A 
Porto 
3111 
7IV 
36/46 
1511! 

19,50 
6,60 

1 6 , -
2 5 , -
22,50 
17,50 
3 0 , -
15,— 
33,— 

6,70 
9 , -

12,— 
12,50 

1 6 , -
3 6 , -

5,— 
8,80 
7,50 

8 8 , -
18,70 
98,— 
10,90 
29,50 

9,50 
4 4 , -

6,50 
8,50 

9 5 , -
74,— 
38,— 
75,— 
12,50 

1 2 4 , -
1 7 , -
27,50 
25,— 
20,— 
15,— 
1 6 , -
17,50 
2 0 , -
12,— 
14,— 
12,50 
1 5 , -
1 1 , — 
1 0 , -
12,— 

6,— 
6,50 
4,— 
5 , -
4 , -
4,— 

18,— 
35,— 
12,— 
4,50 
7 , -

1 5 , -
2 4 , -
23,— 
15,— 

4,— 
1 8 8 , -

177,— 
16,— 
1 2 , -

2 , -
2 , -

58,— 
95,— 
5 4 , -
5 4 , -

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

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

TE KOOP GEVRAAGD 
VERZAMELINGEN/PARTIJEN POSTZEGELS 

WINKELVOORRADEN 

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

Openingstijden van 10.00 t/m 17.00 
(ook op afspraal() 

PHZ VAN VLIET 
Molecatenlaan 16 B 
7339 CK Ugchelen/Apeldoorn 
(Gratis parkeren) 
Tel. 055-5416108 
info@pzh-vanvliet.nl 

ELKE ZATERDAG 
5-CENT b o e k ^ i ü « 

ZIE VOOR ONS ADRES: 

WWW.C0LLECT4ALL.COM 

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. 

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. 

Posuegelhandel 
Boomstamps 

mailto:info@pzh-vanvliet.nl
http://WWW.C0LLECT4ALL.COM
mailto:boomstamps@home.nl


VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN 

De heer CV. te R. laat ons enthousiast weten: 

"ik wil u hartelijk danken voor de geweldige resultaten bij de verkoop van de collectie Nederland 
van mijn broer Hans. Hans heeft altijd aangegeven dat mocht hem wat overkomen, zijn 

postzegelcollectie bij u moest worden ondergebracht. Hij zei dat Van Dieten staat voor kwaliteit en 
vertrouwen. Het is overduidelijk de juiste keus geweest." 

De familie V. betaalde de normale commissie. Daarom kreeg de collectie een optimale verkaveling, 
beschrijving en presentatie. De collectie, opgebouwd in ruim 50 jaar, verdiende ook niet minder. Het 
netto resultaat, en daar gaat het uiteindelijk om, heeft alle verwachtingen van de heer V. overtroffen. 

— ^ ^ Sedert 1892 gingen zo'n honderdduizend tevreden klanten de heer V. 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. 

Voor deze veiling ontvingen wij a! diverse mooie collecties zoals 
een gespecialiseerde collectie 15 cent 1852, een brievencoilectie Nederlands-Indië en 

een mooie collectie Frankrijk emissie Bordeaux. 

U kunt kwalitatief goed materiaal voor de 
septemberveiling tot en met juni inleveren. 

'iWt» 
Van Dieten Postzegelveiiingen, al in 3 eeuwen tot uw dienst! 

• • • Lylantse Baan 3 - 2908 LG Capelle aan den IJssel ^ ^ 
„Ê i i | ! ^ Tel. 010 284 55 6 0 - f a x 010 284 55 65 - info@vandieten.nl Q ) | Q | 
' "^^^* www.vandieten.nl \ r ^ ^ " 

ifsda 

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


ANTHONY V/D BOGAARD 
BY INVESTMENT PHILATELIE 

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

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

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 331451info@booklets.nl 

S C A N D I N A V I Ë 
ZWEDENNOORWEGENDENEMARKENFAROER 

GROENLANDIJSLANDFINLANDÄLAND 
POSTFRISGEBRUIKTPOSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag 
BEZOEK MIJN WEBWINKEL OP 

WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIT 

Postbus 23, \v:^m 
6950 AA Dieren ̂ ^ # 
Tel: 0313419041 
Fax:0313413295 
email pzhronh@bart.nl 

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

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

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

Van Antarctica tot zuid Amerika. Van atletiek tot zeeschildpadden. 

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

WAT JE VAN VER HAALT 
IS LEKKER!! 

CD. v/d Wel 
BeroepsfilaïeUsten 
sinds 1949 

Koningstraat 101 
1781 KE Den Helder 
Tel/fax: 0223614066 

POSTZEGELS, MUNTEN, BANKBIUETTEN 
EN TELEFOONKAARTEN 

GEHELE WERELD OP VOORRAAD 

Posl/fsclliaiulel 

\Asli' ki.ililciik.iail 

www.filateliehpz.nl 
hpzh@planet.nl 

NIEUWZEELAND 
AUSTRALAZIË, PACIFIC, WERELD 

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

Wellington 6140, NieuwZeeland. 
Email: mowbray.stamps@xtra.co.nz 

UW postzegelhandel op internet 
• postzegels 

^^V. • albums 

• catalogi 

• telefoonkaarten 

• verpakkingsmateriaal 

Voor postzegels Nederland & Overzee naar: 

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

't POSTZEGELHOES TSI: 077-3512 698 
of een briefje naar: Venloseweg 43 5993 PH Maasbree 

^ 

De Ruiter BV 
Numismatiek & Filateiie 

Nieuw: Port Betaald zegels 
Eurointroductie Slovenië 

• 
Twee verschillende ; 

zegels 1,50 ; 
FDC 7,95 i l ' O m BETAAtD 

% 
Tl .iJKB 

■■■&S& ._ 

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

PostzegelsMuntenBankbiljetten 

• Compleet overzicht Dave 
en Importa albums 

• Hawid klemstroken met 
± 15% korting 

• Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken 

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

• Franco vanaf 75,00 euro 

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO 
Elke maand leuke aanbiedingen 

waaronder Davo luxe landalbums 
tel: 010476.81.75  fax: 010476.80.48 

^ ^ ^ . Postzegel en Muntencentrale 
* m S ^ ^ ^ * Emmen 
* « R n H ^ ^ ^ H ^ Altijd meer dan 2500 kavels postzegel

"JIIHB partijen in onze kelder van 155m .̂ 
T ^ B H ^ j ^ j Grote voorraad Bankbiljetten en Munten, 

r ^ V ^ ^ Nederland en wereldwijd. 
Alle euromunten op voorraad 

INKOOP VAN POSTZEGELS, MUNTEN, 
BANKBILJETTEN EN ANSICHTKAARTEN 
ADRES: OPENINGSTIJDEN: 
KERKPAD43 Dl T/M VR 09.30  17.00 UUR 
TEL 0591640925 DO 09.3020.30 UUR 
FAX: 0591648247 ZA 09.3017.00 UUR 

INFO@PMCEMMEN.NL 
WWW.PMCEMMEN.NL 

LID N.V.P.H. 

http://www.anthonyvandenbogaard.nl
http://www.booklets.nl
mailto:331451-info@booklets.nl
http://www.scandinavianstamps.nl
mailto:pzhronh@bart.nl
file:///Asli'
http://ki.ililciik.iail
http://www.filateliehpz.nl
mailto:hpzh@planet.nl
mailto:mowbray.stamps@xtra.co.nz
http://wvm.postzegelhoes.nl
http://www.VerzainelaarsMarkt.nl
mailto:info@pmc-emmen.nl
http://www.pmc-emmen.nl
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Filatelie (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge 
geven door de Stichting Nederiandsch 
Maandblad poor Philatelie in Den Haag 

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

Hoofdredacteur 
Aad Knikman AIJP 
Klipper 2 1276 BP Huizen 
Telefoon 035 5254391 
Telefax 035 52 40 926 
Email philatclie@tip nl 
Website ujuiuj/ilatehe iws 

Advertentieverkoop 
Bureau de Iroye 
Prieelvogelweg 5 1349 CG Almere 
Jeanine de Troye 
Telefoon 036 53 84 528 
Telefax 036 5384880 
in/o(P)biireaudmoye nl 

Abonnementen en bezorgklachten 
Abonnementenland 
Postbus 20 1910 AA Uitgeest 
Telefoon 0900 ABOLAND 

(0900 2265263) 
lelefax 025131 04 05 
Mutaties viaujuJU' aboland nl 

Adreswijzigingen 
Adreswijzigingen geeft u op aan de 
secretaris van de vereniging waarvan u 
lid bent Individuele abonnees zenden 
hun adreswijziging aan de administra 
tie (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 een individueel abonnement 
hiervoor kunt u zich m u v België 
aanmelden bij Abonnementenland m 
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 eén 
jaar (11 nummers) Abonnements 
beëindiging zie Opzegging abon 
nement 

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

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

Losse nummers 
Nummers van de lopende jaargang 
kunnen (mits voorradig) voor € 
2 50 per nummer (inclusief porto) 
worden besteld via postgiro 8591403 
van Abonnementenland in Uitgeest 
vermeid de gewenste editienummers 
en uw volledige adres 

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

Copyright 
© 2008 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer 
32 000 exemplaren 

ISSN nummer 0166 3437 

Inhoud Filatelie 
Uit de wereld van de filatehe 

Nieuw op het postkantoor 

Verzamelgebied Nederland 

Bon voor het opgeven van een kleine annonce 

Verzamelgebied België 

Antwoordcoupon vierde eeuwfeest 

Opmerkelijke overname of naamsverandering' 

De Posthoorn jaargang 57 mei 2008 

Postwaardestukken 

Postzegelboekjes 

Filatelistische eerbetoon aan pionierend Russisch proefdier 

Dalai Lama loopt PlusBnef mis 

Ansichtkaarten combineren met postgeschiedenis' [i] 

Een mooi artikel maar die tabel 

Bondspagina s 

Boekenplank 

Maximafilie 

Briefmarkenmesse Essen goed voor een filatelistisch mtje 

Mr X op bezoek bij de filatelistenvereniging Roden Leek e o 

Mooie seizoensafsluiting HollandFila 08 in Barneveld 

Fotoimpressie van StampPassion 08 

De driehonderd puntstempels van Nederland (vervolg) 

Filatelistische evenementen 

Nederlandse stempels 

Kerst ennieuwiaarspost2oa7 een terugblik 

WIJ lazen voor u 

Vervalsingen herkennen 

Nieuwe uitgiften 

Thematisch panorama 

Kleine annonces 

Bii de voorpagina 

33W337 

338 

340/341 

341 

342'343 

343 

343 

344/345/346/347 

348/349 

350/351/352 

352 

352 

353/354/355/356/357 

357 

358/359/360 
360 

364 

365 

366/367 

372 

373 

374/375/376 

378/379 

379 

380/381 

382/383 

386/387/388 

390/391/392/393/394/395/396/397/398 

400/401 

402 

Mededelingen 366 
Het begon zo 

goed 'Welkom 
in Drenthe' 

Jammer alleen 
dat Mr X met van 

mededelmgen 
houdt En er viel 
in Roden helaas 

nogal wat mee te 
delen Slecht voor 

het humeur van 
onze rapporteur 

Passie 
Het filatelistisch 

hoogtepunt van dit 
jaar, het evenement 

StampPassion '08, 
mag geslaagd 

worden genoemd 
Het was in ieder 

geval lang geleden 
dat zoveel mensen 

in de ri] stonden 
om bij een beurs 

binnen te komen 

Driehonderd? 374 

Er IS in Filatelie al een aantal malen over de 
opmerkeli|ke opkomst van het verzamelen 
van prentbriefkaarten geschreven In dit 
nummer begint Han Siem aan een reeks 
artikelen waarin enkele van zijn ervarmgen 
met het verzamelen van ansichtkaarten 
in combinatie met een posthistorische 
verzameling ('Buitenlandse correspon
dentie Nederlands-Indie') voor het voetlicht 
komen 

Advertentie-index 

Zijn er inderdaad 
ooit driehonderd 

Nederlandse 
puntstempels 

geweest' Wie zal 
het zeggen' En 
wat doet het er 

eigenlijk ook toe 
ook zonder die 

wetenschap blijft 
het onderwerp 

uiterst interessant 1 

in 

Ackermann 324 
Apeldoornse pzh 330 
Boeier deFil 330 
Bogaard Anthony vd Fil 326 
Booklets Int 326 
Boomstamps pzh 324 
Bredenhof 403 
Bijl v d pzh 402 
Crimpen & Younger 328/329 
DAVO 339 
Dieten v 325 
Dutchstamp/Kienhorst 333 
Eagle Stamps 370/371 
Friesland pzv 377 
Helderse Postzh 326 

Herscheit Ron 
Hertog Karel den pzh 
Hollandfila 
Hollands Glorie pz+mh 
Hollandse De pzv 
Howell Holding 
Huls 
Leuchtturm 
Lodewijk pzh 
Lokven pzv 
Meinhardt PW 
iVIowbray Collectables 
Nederlandsche pzv 
Nijs de pzh 
Peters Theo (AA Muntenveiling) 

326 Postbeeld 385 
335 Poststempel Het 326 

368/369 Postzegel De 398 
330 Postzegelhoes t 326 
339 Postz en Muntencentrale Emmen 326 
324 PPC 361 
330 Rietdijk Postzegelveilmg 404 
399 Ruiter de pzh 326 
385 Safe Nederland 385 

349/359/383 Smits Philately 362/363 
385 Stamps DNS 332 
326 Veilingen van Osselaer 38g 
322 Vliet V pzh 324 
377 Wiggers de Vries postzegelveilmg 334 
323 Zeist pzh 331 

Bel voortaan Bureau de Troye! 
Telefoon 036-5384528 

Het maandblad Filatelie is Oflncia! Partner van de AUP (Associahon Internationale de5 Journalistes Philatcliques) en lid 
van de ASCAT (de internationale organisatie van uitgevers van postzegel catalogi en po stzegeltijd schriften) 

,327 
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CfflMPEN&YOÜNGER 

Grim pen & 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 
van NVPH, APHV, PTS en ASDA. 

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

mailto:crimDenvounaer@xs4all.nl
http://www.crimDenvounaer.de
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Crimpen &v Younger koopt aan 
Verkoop uw postzegels aan ons  zonder extra kosten en zonder wachttijd 
tegen correcte prijzen die overeenkomen met de marktsituatie. 

Momenteel zijn wij dringend op zoek naar verzamelingen, doubletten en handels

voorraden van de volgende landen: 

Europa 
Nederland en overzeese gebieden 
België 
Duitsland met alle gebeiden 
Frankrijk met koloniën 
Scandinavië 
Spanje met koloniën 
Zwitserland en Liechtenstein 
Oostenrijk 
GrootBrittannië en Commonwealth 
Rusland 
Alle voormalige Oostbloklanden 

Azië 
China 
Japan 
Hongkong 
Macao 
Thailand 
Korea 

Midden Oosten 
Alle landen 

Amerika fl 
VS B 
Canada 
Mexico a l 
Brazilië S 
Colombia 

^ ^ n 
Afrika ^ ^ ™ 
Alle Landen „ ^ 

1 
1 

Natuurlijk zijn wij ook in andere landen geïnteresseerd. 

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

Ons complete aanbod vindt u tweetalig (Duits / Engels) op onze website 
www.crimpenyounaer.de 

Crimpen & Younger GmbH ! Wilhelmstraße 18 I 65185 Wiesbaden 
Deutschi; l . l l_I« i I ^ H I I I L*.&ïVA*l ■ 1111 *1.J I ft'AVJ 

http://www.crimpenyounaer.de


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

^Nederland & OR ^Indonesië 
4-Rep. Suriname 4"2w'*serland 

Vraag vrijblijvend onze gratis prijslijst aan. 
U kunt ons bezoeken op' wwwfilateliedeboeier.nl 

C O M P L E T E P E R I O D E N P O S T F R I S (prijzen in euro's) 

Z W I T S E R L A N D (alle hoofdnummers volgens Michel dus mcl luchtpost en 
bloks, geen dienst, port, losse zegels uit bloks en vanaties) 

1947-49 155,00 
1965-69 31,20 
1985-89 70 00 
2005 49 00 

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

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

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

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

1945-49 49,00 
1965-69 65,80 
1985-89 54,50 
2005 69,00 

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

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

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

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

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

1949 
1965-69 
1985-89 
2005 

152 00 
49,00 

280,00 
30,50 

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

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

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

1949 9,50 
1975-79 19,00 
1995-99 210,00 

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

1955-64 
1985-89 
2005 

37,50 
55,00 
95,00 

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

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

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

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

WWW.FILATELIEDEBOEIER.NL 
Bestellingen bij voorkeur per brief, fax of e-mail. 
Levenng aan nieuwe klanten tegen vooruitbetaling. 
BIJ bestellingen tot € 120,- -i- € 2 , - admin. kosten; daarboven franco 
aangetekend Min order svp € 2 0 , -
Levenng 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 

Tel. 023 

Postzegel e n Muntenhande l 

"HOLLANDS GLORIE" 
Camplaan 8 

2103 GW HEEMSTEDE 
5477444 Fax 023 5291605 Giro 4208936 

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

DAVO - IMPORTA - LEUCHTTURM - LINDNER 
WERELDNIEUWTJESDIENST & MANCOLIJSTEN 

afwikkel ing nalatenschappen 
I N K O O P - V E R K O O P - T A X A T I E 

POSTZEGELS - MUNTEN - BANKBILJETTEN - GOUD - ZILVER 

www.stampdealer.nl hg@stampdealer.nl 

KILOWAAR MET 2004/2005/2006 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN IN EURO'S 100 gr 
Zwitserland met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk grote sortering 
W Europa grote sortering en hoge waarden 
Skandinavie grote sortering met IJsland 
Duitsland met toeslag en hoge waarden 
Noorwegen grote variatie en hogere waarden 

veel nieuw en met hoge waarden 
grote sortering 
vele landen (iets Europa) 

Engeland 
Finland 
Wereld 
MISSIEWAAR 
Duitsland 
Australië 
N Zeeland 
Engeland 
W Europa 

Nieuw en met hogere waarden 
veel nieuw en met hogere waarden 
veel grootformaat en hogere waarden 
met buitenland en hogere waarden 
onuitgezocht met grootformaat 

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

10,50 
6,50 

10,00 
11,50 

8,25 

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

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

1 kg 
90 00 

150,00 
90,00 

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

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

Prijswijzigingen voorbehouden / levering zolang de voorraad strekt 
Orders beneden € 50 00 -t- € 4,50 porto Orders boven € 50 00 portovnj 

Levenng onder rembours + €11 50 Fiiatelisttsche frankering 
Korting voor grotere partijen op aanvraag 

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

H U L S J . B . A . b.v. 
M.L. Kingstraat S5 - 6245 GH EYSDEN - Tel. 043-4093495 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 
Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistische benodigdiieden. 

Korenstraat 104-7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)-521 54 26. 
Onze winkel is dageli jks g e o p e n d van 9.30-17.30 uur, 
maandags van 13.30-17.30 uur. 

http://wwwfilateliedeboeier.nl
http://www.filateliedeboeier.nl
mailto:info@filateliedeboeier.nl
http://www.stampdealer.nl
mailto:hg@stampdealer.nl


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

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

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

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

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

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

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

THï] Postzegelhandei Zeist M^f 
Postzegelhandei Zeist geeft elke 5 weken een boekje uit met daarin honderden 

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

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

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

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

Wel even een telefoontje vooraf 

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

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

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

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


STAMPSDNS: UW TERECHTE KEUS !!! 
INDONESIË: POSTFRISSE JAARGANGEN INCL BLOKKEN EN ZEGELS UIT BLOK(T/M 1988), NIEUWE( VERLAAGDE) PRIJZEN, VANAF 15% 
ZONNEBLOEM! ITOT EN MET JAAR 1983 GELDT: KORTING VANAF 150,00 :15%, NA 1996 SLECHTS BEPERKTE VOORRAAD!! (geen minisheets in 
jaargangen, 1995 zonder Jakarta blokken) 

1951 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

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

10,50 
6,00 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

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

11,50 
15,50 
4,50 
26,50 
40,50 
22,00 
19,00 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

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

245,0011 
57,00 
59,00 

1985 
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: 70% EXTRA KORTING' va 100 EURO AFNAME 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

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

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

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

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

nü 

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

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

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

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
hierna 

nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

op aanvraag 

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

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

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

cw 
cw 
cw 
cw 
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 

nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

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 

cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 

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

nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

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

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

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

DIVERSE: series postfris zonder plakker. 

332/45 
346/49+c 
350/55 
356/73 
3S6a/d 

nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

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

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

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

LP12/13+C nu 350,00 

UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN, COLLECTIES, PARTIJEN MEI 2008 DEEL 1 
8134 
NEDERLAND 379 a/d (Duif 1941) in GEHEEL COMPLETE ROL, met voor en eindstuk

ken, totaal 1000 zegels is 100 series met banderol incl Datum stempel 24 dec 1941, in 
perfecte conditie, uitermate schaars'11M111iii catw ++1800,00 nu 445,00 
8164 
CURAC;A0IANTILLEN DAVO luxe voordrukalbum (OGD III) nw type blanco 
klemstroken in perfecte staat nw prijs 64,00 met een o/*/** collectie 1872 1969 Heel 
goed gevuld aanwezig o a 1 ",3/5 o, 7 o, 20 o, 24* 25 o, 26/27 *, 29/34 o, 41 o, 44/56 
o/*, 69 o, 71/72" o, 74/74' o, 82/88 *,89/99 o/*, etc div Luchtpost o a 4/16 *, 17 o, 188(19 
•*,26/40 o, 41/68 **, Port o a 21/30 * 44/60 ** Catw ruim 1750,00 Nu 335,00 (ZIE DIV 
KLEURENFOTO'S OP WEB5) 
8191 
FINLAND DAVO crystal (oud type luxe) voordrukalbum, blanco klemstroken red/ 
goede staat nw prijs 125,00 met een HELE MOOIE collectie, geheel ongebruikt/postfris 
1917 (de Rcpublick)1990 aanwezig (Michel) o a 68/94* ( 92), 95/01*, 103/11*, 112/27 
*/**, 138/9**, 140/2*, 143/3*/**, 154**, 155/00*, 162/6*, 170/3**, 173/86*/**, 188/0», 
194/1*, 204/10**, hierna goed gevuld tot ca 1970 */** daarna ** verder nog blokken 
1/5 ** etc Hoge catw nu 425,00 (WEBS) 
8235 
OUD SURINAME DAVO crystal (oud type luxe) voordrukalbum, blanco klemstroken, 
prima staat nwprijs ca 60,00 met een vnl */** collectie 18731975 Voor 1927 nauwelijks 
gevuld, daarna zeer goed gevuld en vanaf 1945 op slechts 8 zegels na(240/3 en 280/3) 
geheel compleet vnl ** tevens nog div LP en Port Een prachtaanbieding met een hele 
hoge cataloguswaarde Bij DNS slechts 235,00 (ZIE DIVERSE FOTO'S OP DE WEBSITE) 
8293 
NEP INDIE DAVO luxe voordrukalbum OGD I, nw type, blanco ktemstroken, in 
perfecte staat nw prijs 71,00 met EEN ONGEBRUIKTE SUPERCOLLECTIE 18641948, van 
de hoofdnummers missen de volgende 2, 6, 8,12,14/16, 30, 26, 60/1, 2260, 278, 280/1 
286/9, tevens ook nog aanwezig veel Java hoog en kopstaand + Bezit Buiten, verder 
LP missend 13,15,16 Port missend 1,4, 9,15,17, 21/2,66 Dienst Missend 19'Totale 
cataloguswaarde bedraagt 4 659,00 en bij DNS heel scherp geprijsd 995,00 (ZIE VEEL 
FOTO'S OP DE WEBSITE) 
83S9 
ITALY No 704A (100 Lire) (Yvert no 503 ) POSTFRIS ZONDER PLAKKERI Catw 450,00 
nu 175,00 (WEBSITE) 
8361 
IJSLAND no 111 (Yvert 112) luxe gebruikt, catw 550,00 nu 175,00 (FOTO WEBSITE) 
8364 
BELGIË spoorwegzegels SP 79/99 (Michel 79/99) ongebruikt met nette plakker (schar

nier) zeer lastige en zeldzame serie/reeks'■ Cataloguswaarde 1400,00 nu 560,00 
(ZIE GEHELE SERIE/REEKS OP DE WEBSITE) 
8381 
NEDERLAND Amphilex vellen (886/8) postfris z pi catw 150,00 nu 42,50 let op 3 sets 
voor maar 110,001 (WEB) 
8392 
OGD DAVO standaard voordrukalbum met een prachtige geheel ongebruikte en 
deels postfrisse collectie 1872 Ca 1977 waarbij heel mooi vooroorlogs materiaal ■■ 
Curasao catw 760,00 Antillen Catw 500,00 Oud Suriname catw 1280,00 Totaal dus 
2540,00 Nu 295,00 (ZIE DIVERSE FOTO 5 OP DE WEBSITE) 
8399 
NEDERLAND nrs 534/7 (Juliana en Face) ongebruikt met pi catw 1300,00 nu 275,00 
(FOTO WEBSITE) 
8403 
NED+OVERZEESE GEB Importa voordrukalbum, red/goede staat met een o/*/** 
collectie NL 18521964 catw 727,00 NNG catw 74,00 Cur/Antillen catw 118,00 Suriname 
catw 100,00 Totaal ca 1025,00 nu 89,50 
8421 
NEDERLAND Importa Juweel (luxe) voordrukalbum, blanco klemstroken, prima 
staat nw prijs ca 80,00 met een PRACHTCOLLECTIE 18521972 voor 1940 (on)gebruikt, 
vanaf 1941 ongebruikt aanwezig o a 1/3,4, 5, 6 fraai, 7/10,13,15,17,18,50/77, 
90/99*/o,203/7*, 212/9*, verder flink jaren 30 ook wel * erbij, vanaf 1941 zo goed als 
compleet ongebruikt En face hoge waarden gebruikt Totale catw 4325,00 nu 595,00' ■ ■ 
(ZIEVEELFOTO'Slii) 
8423 
D REICH nrs 344/50 (Luchtpost 1924) postfris zonder plakkeri Catw 1500,00 nu 
595 00 (FOTO'S WEBSITE) 
8424 
BERLIJN KABE luxe voordrukalbum blanco klemstroken, goede staat, nw prijs ca 
225,00 met een SÜPERCOLLECTIE 19481990 (on)gebruikt en merendeel postfris' Op 
enkele zegels/series na compleet' Aanwezig 1/20 o/*, 21/26 o, 28 o, 30/32 o, 35/41 o 
42/60 o, 61/63 o, 64/67 o, 68/70 o, 71 o, 72/73 o, 75/79 o, 75/79 **, 82/86 o, 87 o, 88/90 
o, 91/100 **, 102/5 o, 110/130 o vanaf no 131 geheel compleet postfris' Catw 5000,00 
nu 795,00 (FOTO'S W) 
8425 
BUNDESPOST LEUCHTTURM luxe voordrukalbum, zwarte klemstroken, in prima staat 
nw prijs ca 275,00 met op 1 na (no 116) GEHEEL COMPLETE SUPERCOLLECTIE 19491990, 
2 series gebruikt (Posthoorn en nrs 143/46) REST ALLES POSTFRIS ZONDER PLAKKER" 
Catw 4500,00 nu 875,00 (ZIE FOTO'S WEBSITE) 

GEEN PORTO KOSTEN, ONZE PRIJZEN ZIJN ALL IN Kijk op www.stampsdns.com voor overige aanbiedingen/partijen 
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Tel: overdag 0655884387  vanaf 19 0023.00uur. 0229251611 

Fax: dag en nacht 0229264013  Email: stampsdn5@hetnet nl  POSTBANK rek.nr. 528501 
0 

Surf naar onze 2 wekelijks vernieuwde website, www.stampsdns.com 
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TE KOOP GEVRAAGD 

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

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:kienhorst@planet.nl


Postzeg'elveiliQg' Wig'gers de Vnes »v 
G.J. Garritsen Heemraadschapslaan 100 telefoon 020 - 6249740 
RegisterTaxateur 1181 VC Amstelveen e-mail gjgwdv@xs4all.nl 

Onze 198^ veiling wordt gehouden op 
donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 7 juni. 

Met een mooie afdeling emissie 1852 w.b. afstempelingen, 
goede losse series en zegels, poststukken w.b. beter luchtpost, 

Nederlands Indië en Japanse bezetting met veel betere ex. en series, 
originele landencollecties, prentbriefkaarten en munten 

De gehele catalogus vindt u vanaf 16 mei op onze website: 

www.wiggersdevriespzv.nl 

mailto:gjgwdv@xs4all.nl
http://www.wiggersdevriespzv.nl
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certificaat 
480,— 

mmtmmmm 

2 5 Cl LD 

ÜMtMtMMi 
nrs 16Ü 166 ongobruil<t 105,— 

287 ongebruikt 
240,— 

i.r J/V po,<iiiib 
met certificaat 
(2025,— postfris 

cataloguswaarde) 
875,— 

nr 289 postfris 250,— 

MP 
1 

nr 289 gebruikt 
120,— 

nr 330b ongebruikt zonder 
watermerk met certificaat 

375,— 

nr 9 port postfris 
met certificaat 

290,— 

A R M E N W E T 

nr 79 ongebruikt 
160,— 

nr 127BV ongebruikt 
met certificaat 

895,— 

nr 1225f zonder Nederland en 
waarde insctiritt postfris met 

certificaat 675,— 

nr 29 port 28 
ongebruikt 90,

nr 3f dienst gebruikt 
75,— 

i ,oura,i^a:'„v.rzt*r!°=^^ 
HIERONDER TREFT U EEN GEDEELTE AAN UIT 
ONZE VOORRAAD POSTFRIS NEDERLAND IN 
COMPLETE VELLEN VAN 100 ZEGELS. 
( * BETEKENT DAT ER ZICH IN HET VEL EEN 
PLAATFOUT OF PLAATFOUTEN BEVINDEN, UIT 
DE NVPH OF MASTCATALOGUS) 

Nuinmer 

423427* Winterhulp 1944 
839* Militaire Willenns Orde 1965 
855 ' Mariniers 1965 
868869 Europa 1966 
876 Technische Hogeschool 

Delft 1967 
877881* Zomerzegeis 1967 
882883* Europa 1967 
884885* Europa 1967 o p 

fosforcerend papier 
906907 Europa 1968 
908 Wilhelmus van Nossouwe 1968 
909911* Luchtvaartzegels 1968 
920924* Zomerzegeis 1968 

Architectuur 
925926* Europa 1969 
965969* Eerste zegels met b.h,v. 

computer vervaard igd 1970 
971972 Europa 1970 
973974 Gelegenheidszegels 1970 
985989* Zomerzegeis 1970 Apostelen 

prijs 

■ 40,— 
65 ,  

7,50 
40,— 

7,50 
72,50 
75, 

75, 
60,— 

7,50 
45,— 

100,

80,— 

1 6 0 , 

80,— 
40,  

200, 

990991 Europa 1971 
992995* Gelegenheidszegels 1971 

BorobudurWNF 
9961000 Kinderzegels 1971 
10121014* Olympiadezegels 1972 
10201023* Kinderzegels 1972 Prinsen 
10381041 Kinderzegels 1973 Spelletjes 
10431045* Natuur en milieu 1974, 

vel van 30 series 
10501051* Sportzegels 1974 

Tennis en voetbal 
10521054* Gelegenheidszegels 1974 

Koelen 
1084* 250 jaar Staatsloterij 1976 
1091 200 jaar Amerika 1976 
1130* De Spinoza 1977 
11751178* Zomerzegeis 1979 
11791180 Europazegels 1979 
11821183* Vrouwenkiesrecht

Voetbal 1979 
11841185* Joost van den V o n d e l 

Jan Steen 1979 
1209 100 jaar Vrije Universiteit 1980 
1224 Huis ten Bosch 1981 
12251226 Europa 1981 Muziek 
13161319* Kinderzegels 1984 

Stripverhalen 
13241327* Zomerzegeis 1985 

Gebedshulzen 
14301432 150 jaar Spoonwegen 1989 

65,  

9 5 , 

1 2 5 , 

45 ,  

140,

1 0 0 , 

19,50 

45 ,  

250,  

12,50 
2 5 , 

3 5 , 

100,

6 0 , 

45 ,  

25,

22,50 
25 ,  

50,— 

125,

140,

9 5 , 

16051607 

16341635 
16391641 
16471648 

75 jaar Neder landse 
luchtvaart 1994 
Jaar van d e film 
Zomerzegeis 1995 
Padvinder  Sail 

110,

7 5 , 

125,

7 5 , 

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

Postzegelhandei 
K. den Hertog 
Prins Bernhordstraat 4 
4132XGVianen 
Tel 0347372908 of 0347320943 
Fax 0347371874 
Postbank 42.69 335 

Bestellingen boven de € 35,— worden f ranco 
toegezonden. Verzending geschiedt na ontvangst 
bedrag o p postbank 42 69.335. 
Ons bekende klanten betal ing binnen 14 dagen 
Levering zolang de voorraad strekt. 

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

EMAIL: p o s t z e g e l h a n d e l d e n t i e r f o g O k l i k s a f e nl 

EMAIL: postzegelhandeldenhertog@kliksafe.nl Zetfouten voorbehouden. 

mailto:postzegelhandeldenhertog@kliksafe.nl


WeSMi E 
SPAARLUSTIGE BESTELLER 
NA 15 JAAR BETRAPT 

Het is een wonder dat 
Deutsche Post het niet 
eerder ontdekte, maar een 
vrouwelijke besteller wist 
in vijftien jaar tijd maar 
liefst 29.000 poststukken 
achterover te drukken. De 
stukken werden afgelo
pen zomer bij een huis
zoeking in de woning van 
de vrouw aangetroffen. 
Niet duidelijk is of het de 
vrouw om de inhoud van 
de stukken ging of dat 
ze gewoon liever lui dan 
moe was. Deutsche Post 
heeft beloofd de stukken 
alsnog - in een aantal ge

vallen dus pas na 15 jaar 
- bij de geadresseerden 
te zullen bezorgen. Beter 
laat dan nooit, zullen we 
maar zeggen. 

ORGANISEREN IS 
VOORUITZIEN 

Voor diegenen die van 
plan zijn volgend jaar 
een reisje naar Nieuw-
Zeeland te maken: als u 
in de loop van de maand 
oktober 2009 in de buurt 
van Timaru bent, kunt u 
daar een leuke expositie 
meepikken: Timpex 200g. 
Het SBS Events Centre in 
Timaru is op 17,18 en 19 
oktober namelijk geheel 
afgehuurd voor deze nati
onale tentoonsteUing. De 
organiserende Nieuwzee
landers zijn er zoals altijd 
weer vroeg bij en maken 
nu al volop reclame voor 

hun evenement, onder 
andere door speciale 
Kiwizegels te verkopen: 
normale zegels van 
1.50 dollar, maar op de 
velrandjes voorzien van 
de opdrukken Timpex en 
17-19 October 2009. De op

brengst is voor de expo
sitie. Als u belangstelling 
hebt voor de zegels (of 
voor de expositie) kunt u 
voor informatie schrijven 
aan Canpex Inc., P.O. 
Box 18914, Christchurch 
(Nieuw-Zeeland). 

DIEFSTAL TIJDENS 
ANTWERPFILA (BELGIË) 

Op zaterdag 5 april 2008 
werd in de stand van 
Yoro Stamps, tijdens het 
postzegelevenement 
Antmerpjila in Antwerp 
Expo (Bouwcentrum) een 
album (Clairefontame, met 
blauwe kaft) ontvreemd. 
Het album was getiteld 
Boek 1 - gestempeld USA 
(inkoopwaarde circa 
9.000 euro. 
In het album waren o.a de 
volgende zegels te vinden 
(Yvert-nummers): 
N° I (tweemaal); N" 

7; N° 17/26 (sommige 
enkele malen); zegels tus
sen nrs 29 en 37; 48/49; 
Columbus 50C (4X), $1, 
$2, $3; 129/135; 138/143; 
alles vanaf 144 totN° 568; 
plus diverse zegels die 
niet in de Yvert-catalogus 
worden vermeld, maar 
wel in de Scott (onder an
dere tandingen verticaal 
en horizontaal, etc). 
In het album zijn de Yvert-
nummers in blauw en de 
Scott-nummers in rood 
aangegeven. De prijzen 
zijn in poüood vermeld. 
De diefstal is aangege
ven bij de politie van 

Antwerpen (proces-
verbaalnummer AN. 18. 
LB.045227/2008). 
Iedereen die iets over 
deze diefstal weet en 
verzamelaars die zegels 
aangeboden krijgen die 
van deze diefstal afkom
stig kunnen zijn, worden 
verzocht contact op te 
nemen met Yoro Stamps: 
telefoon 00-32-32364625, 
GSM 00-32-475473557 of 
00-32-496284125; 00-32-
32353974. U kunt ook e-
mailen: ro3erlibot@skynet. 
be of info(a)yorostamps.be. 
Dank u wel voor uw me
dewerking! 

GOMLAAG WEG: 
LEKKER GOEDKOOP 

Slecht nieuws voor ver
zamelaars van Ameri
kaanse postzegels: sinds 
enige tijd kunnen de 
zelfklevende zegels van 
Unde Sam niet meer van 
brieven worden geweekt 
zonder dat beschadiging 
optreedt. De Amerikaanse 

posterijen gebruikten 
tot voor kort zegels met 
een in water oplosbare 
tussenlaag. Die laag zat 
tussen het postzegelpa
pier en de zelfldevende 
gom in. In de praktijk 
bleek dat de zelfklevende 
gom zodanig op de oplos
bare laag inwerkte, dat 
deze zijn kracht verloor. 
Omdat het dus helemaal 

niets meer uitmaakte of 
de tussenlaag er nu wel of 
niet tussenzat, besloten 
de Amerikanen de tussen
laag dan maar helemaal 
weg te laten. 
Lekker goedkoop! Maar 
de verzamelaars van 
Amerikaanse zegels zijn 
er - en dat is heel begrij
pelijk - helemaal niet blij 

PO&PO'ER VINDT 
NUMMER 34 

Op de kop af 27 jaar 
geleden publiceerde Cees 
Stapel in onze rubriek 
'Postwaardestukken' een 
overzicht van exemplaren 
van de eerste Nederlandse 
briefkaart met een eerste-
dagstempel. Het aantal 
destijds bekende kaarten 
was zestien. 
Intussen zijn er - dankzij 
een oproep op de site van 
de Nederlandse Vereniging 
van Poststukken- en 

Poststempeluerzamelaars 
('Po&Po') - veel meer 
kaarten gevonden: tot 
voor kort stond de teller 
op 33. En nu zijn het er 
34, want het Po&Po-lid 
Jan van den Berg wist er 
weer een te melden. De 
kaart, die Jan op een vei
ling in Duitsland kocht, 
is verzonden van Arnhem 
naar Wageningen. Als 
u meer wilt weten over 
deze spannende jacht op 
briefkaarten is de site van 
Po&Po (u)u;u;.po-en-po.nl) 
dé plek voor u! 

TNTPOST EN POSTBANK 
SLUITEN POSTKANTOREN 

" TNTPost en Postbank zijn 
° van plan om de komende 
- vijfjaar 250 zelfstandige 
s vestigingen van Post-
^ kantoren bv te sluiten. 
i In totaal vervallen door 
2 deze maatregel 1.850 
= arbeidsplaatsen. TNT en 

^ . . ING (moederbedrijfvan 
3 3 6 ^^ Postbank) proberen 

gedwongen ontslagen tot 
een minimum te beper
ken. Ze verplaatsen hun 
gezamenlijke dienstverle
ning de komende vijfjaar 

naar eigen TNTPost- en 
Postbank/ING-locaties. 
De ruim 1.850 verkoop
punten in winkels waar 
TNT Post en Postbank nu 
hun diensten gezamen
lijk aanbieden, blijven 
ongewijzigd; wel worden 
er - zo belooft men - mi
nimaal 750 verkooppun
ten aan toegevoegd, aldus 
TNT en Postbank. 
De afgelopen jaren liep 
het aantal hoofdpostkan
toren al terug van 2.000 
naar 250 vestigingen. Die 
laatste 250 verdwijnen nu 
dus ook geleidelijk. 

PRESIDENT MET EEN NEDERUNDS TINTJE 
HOOFDPERSOON IN TELEVISIESERIE 

Het zal wel even du
ren voor we er hier in 
Nederland kennis van 
kunnen nemen, maar in 
de Verenigde Staten is 
enkele weken geleden een 
televisieserie begonnen 
over John Adams, de 
tweede president van de 
Verenigde Staten. Hoe we 
dat weten? Dankzij onze 
trouwe Amerikaanse cor
respondent Hans Kremcri 
Een prima tip, want er 
kleeft aan Adams (niet te 
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verwarren met zijn zoon 
John Quincy Adams, de 
zesde president van de 

VS) iets Nederlands. De 
oude Adams woonde 
namelijk een tijdje in 
Nederland, als Ameri
kaans ambassadeur van 
de then [...] only other luell-
Jtinctioning Republic in the 
world, zoals het wel wordt 
omschreven. Adams 
was een fervent brieven
schrijver - ook iets dat 
filatelisten zal aanspreken 
- en in veel plaatsen in de 
Verenigde Staten worden 
dan ook speciale stempels 
gebruikt om aandacht 
voor het schrijven van 
brieven te vragen. 



GEERTZEN JUBILEERT: 
SPECIAAL VELLETJE 

In 1995 begonnen John en 

Tineke Geertzen met de 
verkoop van postzegels 
aan de verzamelaars. 
Aanvankelijk waren de ac-

ent 

44 eurocent 2! 44 eurocent 
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to 
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tiviteiten heel bescheiden 
van aard, maar hoe gaat 
dat: na verloop van tijd 
gingen de zaken zó goed 
dat Geertzen Philatelie 
in 2002 lid werd van de 
NVPH. 
Het bedrijf opereert niet 
traditioneel vanuit een 
winkel, maar ontplooit 
zijn activiteiten hoofd
zakelijk vanuit het eigen 
kantoor in Waarder; de 
cliënten kopen er via het 
internet (Geertzen heeft 
een eBay-winkel) of op 
beurzen en tentoonstel
lingen. 
Dit jaar bestaat het bedrijf 
precies eenachtste eeuw 
en dat wordt gevierd. 
Dat gebeurt o.a. met het 
hiernaast afgebeelde 
velletje, dat u op diverse 
wijzen kunt bestellen, 
onder meer door een 
bezoek te brengen aan de 
site www.geertzenphüatehe. 
nl. (klik op de button 
'on-line shop' en zoek op 
'Geertzen'. Het jubileum
velletje van Geertzen 
Filatelie kost 8.50 euro 
(incl. verzending). 

PO&PO ONTKETENT 
FORMULIERENJACHT 

De Nederlandse Vereni-
g\ng van Poststukken- en 
Poststempeluerzamelaars 
('Po&Po') hield al een 
inventarisatie bij van eer-
stedagbriefkaarten (zie 
elders op deze pagina's). 
De vereniging heeft nu 
ook de jacht geopend op 
eerstedagafstempelin-
gen op het voor buiten
lands gebruik bestemde 
Nederlandse briefkaart
formulier, dat voor het 
eerst werd verstrekt op i 
januari 1871. 
Het bewuste formulier 
(zie afbeelding) kostte 
destijds een halve cent; 
de koper moest er zelf 
een of meer zegels op 
plakken. Tot i juU 1875, 
het moment waarop het 

uniforme buitenlandta
rief voor briefkaarten van 
de UPU van kracht werd, 
was het tarief gelijk aan 
het enkelvoudig brief-
tarief Voor België gold 
sinds 15 december 1873 
een verlaagd briefkaart-
port van 5 cent. 
Bij Po&Po zijn ze be

nieuwd of er van het be
doelde briefkaartformu
lier exemplaren bestaan 
met een 'vroeg' stempel, 
liefst van de eerste dag 
van uitgifte, i januari 1871 
dus. U kunt uw vondsten 
melden op de website 
u;u)U).po-en-po.nl of bij de 
redactie van dit blad. 
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ZEGEL BLIJKT LEDEREN 
MONSTER(TJE) 

De Oostenrijkse poste
rijen zijn nu toch wel zo'n 
beetje de kampioen als 
het gaat om het uitgeven 
van 'bijzondere' zegels. 
We herinneren ons zegels 
met kristallen, een emis
sie met meteorietenstof 
en een zegel die helemaal 
uit borduursel bestond. 
En nu kan er wéér een 
nieuw materiaal aan dat 
rijtje worden toegevoegd: 
voetballeer. Nou ja, leer 
IS misschien wat al te 

simpel uitgedrukt: het 
gaat om zegels die van 
hetzelfde materiaal zijn 
gemaakt als dat waarmee 
de Europass, de officiële 
westrijdbal van Euro20o8, 
het EK Voetballen, 

gefabriceerd wordt. Het 
betreft een kunststofme
lange met polyethuraan. 
De Oostenrijkse zegel 
kwam op 12 maart jl. voor 
het eerst aan de loketten 
en het zag er toen deze 
edite naar de drukker 
ging niet naar uit dat hij 
nog lang verkrijgbaar 
zou zijn, want er blijken 
er maar 490.000 van te 
zijn gedrukt. De emissie 
moest wel buiten de deur 
worden vervaardigd: bij 
het Franse Cartor, dat de 
zegels in zeefdruk produ
ceerde. 

OVERZICHT MUTATIES 
VERENIGINGSADRESSEN 

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

Boxmeer: 
Postzegelvereniging 
Boxmeer e.o. heeft een 
nieuwe secretaris: 
H. Bokhorst, De Acacia 
18, 5831 SH Boxmeer, 
telefoon 0485-573000. 

Oosterbeek: 
De Globe (Oosterbeek) 

heeft een nieuwe secre
taris: W.J.G. Minnen, 
Nieuwe Keijenbergseweg 
49, 6871 VN Renkum, 
telefoon 0317-313495. 

Mutaties op het overzicht 
van verenigingsadressen 
kunt uzenden aan: 
Mevrouw E. Braakensiek 
Willem-Alexanderlaan 41 
3273 AS Westmaas. 

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

ASTRIDS ZEGEL WAS 
DE ALLERMOOISTE 

Het Zweedse publiek 
heeft gesproken: op de 
vraag welke zegel de 
mooiste was van het 
afgelopen jaar ant
woordde een kwart van 
de ondervraagden 
(25.2%): 'Die met 
het portret van 
Astrid Lindgren.' 
Ruim 48.000 
stemmen werden 
uitgebracht en 
daarvan gingen 
er 3.280 (8.5%) 

naar de kerstpostzegel 
waarop Pipi Langkous aan 
het bakken is; de zegel 
werd daarmee tweede. De 
derde plaats werd behaald 
door de zegel, gewijd aan 
de Zweedse reddings
maatschappij (vijf procent 
van de stemmen). 

POSTKANTOOR ECKERO 
GAAT (TOCH) DICHT 

Trieste berichten over 
postkantoren die hun 
deuren moeten sluiten 
zijn niet uitsluitend in 
Nederland te beluisteren. 
Rene'HiIlesum uit Roo
sendaal meldt dat het 
majestueuze postkantoor 
van Eckero op Aland ook 
op de nominatie staat om 
gesloten te worden. 
Het gaat om het oud
ste postkantoor van 
Finland: het gebouw, dat 
bijna honderdtachtig jaar 
opengesteld is geweest, 
werd ontworpen door 
Carl Ludvig Engel en 
Carlo Bass. 
Het besluit om het 
postkantoor te sluiten 
viel een aantal weken 

terug. Helemaal geruis
loos ging dat niet, want 
de mededeling leverde 
veel verzet op; lang niet 
iedereen vond het ken
nelijk een aantrekkelijke 
gedachte om voor postale 
handelingen voortaan een 
bezoekje aan de plaatselij
ke dorpswinkel te moeten 
brengen. Een petitie 
tegen de sluiting leverde 
650 handtekeningen op. 
Kennelijk heeft dit de 
posterijen doen besluiten 
om de sluiting zolang uit 
te stellen dat in ieder ge
val het i8o-jarig bestaan 
van het postkantoor nog 
kan worden gevierd. Die 
viering zou op 27 augus
tus a.s. moeten plaatsvin
den. De maand daarop 
gaat het postkantoor dan 
definitief dicht. 

^ 

TWfnïïn'n~n n E n l n 

Eckero karakteristiek postkantoor luordt binnenkort gesloten 

http://www.geertzenph%c3%bcatehe
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14 EN 21 APRIL 2008: 
JUMP EN FRANS BAUER 
Twee prestigeboekjes met 
persoonlijke postzegels 
kwamen in april uit. Op 
14 april kreeg het jeugd-
fonds Jump van de Neder
landse Hartstichting zijn 

eigen boekje, een week 
later was het de beurt aan 
volkszanger Frans Bauer. 
Beide boekjes bevatten 
negen zegels van 44 cent 
en kosten 9.95 euro per 
stuk. De twee boekjes wa
ren op StampPassion al in 
voorverkoop verkrijgbaar. 

20 MEI 2008: 
EUROPAPOSTZEGEL 

De Europapostzegel die 
TNTPost op 20 mei a.s. 
uitgeeft heeft als thema 
'de brief'. Het bewuste 
thema is vastgesteld door 
PostEurop, een samenwer

kingsverband waarbij 48 
Europese postbedrijven 
zijn aangesloten, waaron
der TNTPost. Ieder land is 
vervolgens in de gelegen
heid een eigen invulling te 
geven aan het onderwerp. 
De Europapostzegel 2008 
wordt uitgegeven in een 

vel dat tien postzegels 
met een frankeerwaarde 
van 75 cent bevat. 

Ontwerp 
'Het thema 'de brief' 
biedt heel veel invalshoe
ken,' zegt Melle Ham
mer, ontwerper van de 
Europapostzegel 2008. 'Je 
kunt een brief op allerlei 
manieren afbeelden en 
koppelen aan diverse the
ma's en doeleinden.' 
Hammer beeldde uit
eindelijk een algemene 
blanco envelop af, met 
een alledaagse bood
schap ('de lezer gegroet') 
die in een opvallende 
vorm is gegoten, door 
gebruik te maken van een 
zogenoemde emoticon: de 
welbekende smiley (een 
dubbele punt, gevolgd 
door een haakje sluiten 
- met uw hoofd op uw 
linkerschouder levert 
dat een vrolijk lachend 
gezichtje op). 

Verkrijgbaarheid 
De Europapostzegels 
zijn, zolang de voorraad 
strekt, verkrijgbaar bij de 
CoUectClub in Groningen, 
via de onlinewinkel (www. 
collectdub.nl) en bij de be
kende verkooppunten. De 
zegels zijn voor een nog 
niet nader vastgestelde 
tijd frankeergeldig. 
Joh. Enschedé Security 
Print in Haarlem drukte 
185.000 exemplaren van 
het Europapostzegelvel-
letje. 

= 20 MEI 2008: 
VIJF JUBILEA 

338 Vijf organisaties, vijf 
jubilea: de Jubileumpost
zegels 2008 brengen ze 
samen in één kleurrijke 
ontdekkingstocht. Het 

gaat om de volgende 
jubilea: 'tien jaar euro'; 
'vijfentwintig jaar AEX'; 
'125 jaar ANV^B'; 'hon
derdveertig jaar Bruna' 
en 'tweehonderd jaar 
Koninklijke Academie 
voor Wetenschappen'. 

Ontwerp 
Yvo de Ruiter besloot het 
ontwerp van de vijf post
zegels samen te ballen tot 
één ontdekkingstocht: 
'Het postzegelvel symbo
liseert een stad vol leven 
waarin van alles gebeurt. 

feest wordt gevierd en 
telkens nieuwe verhalen 
te vinden zijn: grapjes, 
gebaren, poèzie.' 

Verkrijgbaarheid 
De zegels 2008 zijn te 
koop bij de CoIlectClub in 
Groningen, via de onh-
newinkel (u;u)U).collectdub. 
nl) en bij de bekende ver
kooppunten. De periode 
waarin de zegels geldig 
zijn, is voorlopig nog 
onbepaald. Joh. Enschedé 
Security Print in Haarlem 
drukte 451.000 exempla
ren van dit velletje. 

3 JUNI 2008: MOOI 
NEDERLAND [5] 

Het vijfde en laatste 
blokje in de reeks 'Mooi 
Nederland' van 2008 is 
gewijd aan Zoetermeer. 
Het blokje, dat vijf zegels 
van 44 cent bevat, is 
uitsluitend in Zoetermeer 
en bij de CoUectClub in 
Groningen verkrijgbaar. 

EMISSIEKALENDER 
JUNI 2008 

12 juni: 
Verzamelvel Mooi Ne
derland; velletje met vijf 
verschillende postzegels 
van 44 cent. 

12 juni: 
Prestigeboekje Mooi Ne
derland; prijs 9.95 euro. 

12 juni: 
Vereniging Rembrandt; 
een velletje met een 
postzegel speciaal voor 
aangetekende stukken; 
waarde 6.65 euro. 

http://collectdub.nl
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De blokken van tien 
zegels 'Keuze van 
Nederland' (emissieda
tum: i8 maart jl.) zijn in 
offset vervaardigd bij de 
Engelse postzegeldrukke

rij Walsall Security Print 
in Walsall. De tandmg 
wijkt nogal af van wat 
we voor dit zegelformaat 
zijn gewend: 20 tanden 
horizontaal, 26 tanden 
verticaal (ten opzichte 
van 20/28, respectievelijk 
21/27 bij Joh. Enschedé. 

SAMENSTELLING: REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
email: dziewon@)xs4all.nl 
website: vvww.xs4aIl.nl/~dz1ewon/fila/druktech.htm 

Keuze van Nederland 2008 

ïNederlandiNederlanti NederlandïNederlandiNederland: 

van Selektvracht. Het 
Parcyconcept is door 
TNTPost ontwikkeld in 
samenwerking met het 
communicatiebureau 
Blutarsky uit Haarlem. 

De productbarcodes en 
artikelnummers zijn on
gewijzigd. De Track&Trace
barcodenummers van 
de 'Basis pakketzegels' 
begint met *3SKR.055. 

PRESTIGEBOEKJES 100 JAAR FEYENOORD, 
101 DALMATrËRS EN FRANS BAUER 

Op 17 maart jl. verscheen 
een prestigeboekje met 
negen zegels (drie blaad
jes van drie exemplaren) 
met afbeeldingen uit 
de geschiedenis van de 
loojarige voetbalclub 
Feycnoord uit Rotterdam. 
Een prestigeboekje van 
dezelfde opzet (negen 
zegels, verdeeld over drie 
blaadjes), gewijd aan 
de WaltDisneyfilm 101 
Dalmatiers verscheen op 
I april jl. De zegels in dit 
boekje hebben  anders 
dan het geval is bij de 
Feyenoordzegels  een 
oranje geletterd kader. 
De kamtanding is bij deze 
boekjes  en dat is gebrui

kelijk  net even anders 
dan die van de blokjes van 
tien. Vergelijk ze bijvoor
beeld met de zegels die 
ter gelegenheid van het 
eeuwfeest van de NBFV 
werden uitgegeven. Door 
hun afwijkende tanding 
verdienen de zegels een 
aparte plek in de catalogi. 
De zegels zijn gedrukt in 
meerkleurenofFset, op de 
Mitsubishipers van Joh. 
Enschedé Security Stamp 
Printing in Haarlem. 
Op 21 april verscheen een 
prestigeboekje gewijd 
aan de volkszanger Frans 
Bauer. Dit boekje was in 
voorverkoop verkrijgbaar 
op StampPassion '08. 

PARCY BIJ DE 
PAKKETPOSTZEGELS 

Begin 2008 verschenen 
geleidelijk drie pakket
postzegels met reclame 
voor Parcij: eerst kwam 
de gele uit, dan de rode 
en blauwe. Parcy (slogan: 
Uu) pakket laten ajlialen. 
Kijk op u)U)U).parcy.nl) werd 
ruim een jaar geleden 
ingevoerd als reactie op 
de service die anderen 
al leverden, waar het 
het ophalen van pakjes 
betrof, zoals BuyNSend 

NEDERUND TEGEN 
OOSTENRIJK: M 

In mei 2007 werden in 
Nederland prestigeboek
jes uitgegeven gewijd aan 
drie vaderlandse voetbal
clubs: Ajax, Feyenoord 
en PSV. Dit idee was 
overgewaaid uit Oosten
rijk, waar de Oostenrijkse 
Staatsdrukkerij al twee 
jaar eerder  in nauwe 
samenwerking met de 
Oostenrijkse Post  pres
tigeboekjes met afbeel
dingen van Oostenrijkse 
voetbalclubs uitbracht. 
Het grote verschil met 
Oostenrijk was wel dat 
in Oostenrijk de spelers
zèlf werden afgebeeld. In 
Nederland was dat met 
het geval! Deze laatste 
tekortkoming werd pas 
dit jaar goedgemaakt, 
bij de uitgifte van het 
prestigeboekje '100 jaar 
Feyenoord'. 
Het idee van zegels met 
daarop de (waarschijn
lijke) selectie van het 
nationaal elftal (zoals dat 
in 2006 werd gerealiseerd 
met twee Nederlandse 
blokken met elk tien spe
lers en een mapje waarin 
ook een 'voetbalveld' te 
vinden was), kreeg dit jaar 
navolging in Oostenrijk, 
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met als resultaat een zo
genoemde Marken.Mappe 
met een vel van twintig 
zegels (viermaal vijf) met 
de mooie titel Immer luicder 
Österreich. De postzegels 
in Marken.Mappe hebben 
een bijzonder lage no
minale waarde  ii cent 

 maar het mapje kost 
wel g.99 euro! Die lage 
frankeerwaarde dwingt 
koper  zo hij de zegels 
echt wil gebruiken  om 
er vijf te plakken als hij 
gewone binnenlandse 
brief (tarief: 55 cent) wil 
verzenden. 

http://vvww.xs4aIl.nl/~dz1ewon/fila/druktech.htm
http://parcy.nl


POSTZEGEIS VOOR DE ROTTERDAMSE 
MARATHON (VERVOLG) 

Al vaker werd in de 
rubriek 'Verzamelgebied 
Nederland' gemeld dat er 
op twee plaatsen in het 
land postzegels kunnen 
worden gemaakt terwijl 
je er op wacht: in het 
nieuwe postkantoor van 
Nijmegen en in Rot
terdam aan het Weena. 
De afbeeldingen komen 
dankzij de daar gebruikte 
Okiprinters veel beter 
over dan het geval is bij 
de via Cendris te bestellen 
zegels; de eerste hebben 
een oplossend vermogen 
van 200 dpi, in plaats van 
de 150 dpi van Cendris. 
Waar nog niet zo veel aan

dacht aan is geschonken, 
is het feit dat de blokjes, 
voordat ze kunnen wor
den gebruikt in de Oki
printers, voorzien zijn van 
een schutblad. En van dat 
schutblad zijn inmid
dels al een paar varianten 
bekend geworden. 
Toen de mogelijkheid 
om in het postkantoor 
de blokken te laten 
beprinten met een eigen 
afbeelding in novem
ber 2006 in Nijmegen 
ontstond, vertoonde het 
schutblad van Old nog 
geen productbarcode. En 
toen in april 2008 
ook RotterdamWeena 

P\ 

met persoonlijke post
zegels uit de automaat 
begon, had het schutblad 
nog geen productbar
code; dat gebeurde  ver
moedelijk  pas vanaf juni 
2008. Eind februari 2008 
werd in Rotterdam ge
constateerd dat het blokje 
zegels door Oki 180 
graden gedraaid op het 
schutblad was geplaatst. 
Dit gaf problemen bij 
het printen, omdat de 
afbeelding daardoor niet 
centraal op het blokje 
werd afgedrukt. Een 
deel van de afbeelding 
viel zodoende buiten de 
rechthoek die daarvoor 
bedoeld was. Het euvel 
werd snel opgemerkt en 
vanaf dat moment werden 

 althans in Rotterdam 
 de blokjes aan de andere 
kant van het schutblad 
'tongmatig' vastgemaakt. 
Een enkel Okiblokje dat 
éénzijdig was beplakt en 
decentraal werd beprint 
werd toch verkocht en 
moet nu op Ebay hoge 
prijzen opbrengen (zo'n 
150 euro)  het is wat de 
gek ervoor geeft! De twee
zijdig beplakte blokjes in 
Rotterdam zijn overwe
gend gebruikt voor de 
Marathonzegels. Omdat 
de voorraad in maart in 
Rotterdam hiervoor aan 
de lage kant was, werden 
zo'n 400 blokken uit 
Nijmegen (verkeerd ge
monteerd door Old) naar 
Rotterdam gestuurd. 
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Begin april 2008 was het 
nieuwe model persoonlij
ke zegelblokken nog niet 
gearriveerd. Ook moest 
het computerprogramma 
dat de plaats van de 
afbeelding op het blokje 
regelde nog worden geïn
stalleerd. 
Als we een schatting 
moeten maken van blok
ken van 44 cent met een 
paarse rand die in de Oki
printers zijn gebruikt, 
dan zou dat voor elk van 
beide kantoren uitkomen 
op zo'n 2.000 blok
ken. Bij beide kantoren 
werd ongeveer de helft 
gebruikt voor sportmani
festaties: zo'n i.ioo voor 
de Vierdaagse van 2007 
(Nijmegen) en zo'n 900 
voor de Marathon (Rot
terdam). 
Het aantal blokken 
zonder productbarcode 
kan voor beide kanto
ren geschat worden op 
enkele honderden blok
ken. Het aantal verkeerd 
gemonteerde, niet voor 
de Marathon gebruikte 
blokken komt in de orde 
van grootte van hon
derd blokken voor beide 
kantoren samen en dan 
nog overwegend door 
Rotterdam gebruikt na 
'tongplakking'! 

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 
134g 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. 

ATTENTIE! 

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

o AANGEBODEN 

o GEVRAAGD 

o DIVERSEN 

■
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10.00 euro 

13.50 euro 

17.00 euro 

20.50 euro 

24.00 euro 

27.50 euro 

31.00 euro 

Ondergetekende 

Naam: 

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

Straat en nummer:. 

PC+Plaats:. 

Telefoon:... 
(handtekening). 

Giro/banknummer: 

Ten name van: 

Alleen volledig ingevulde, duidelijk geschreven bonnen 
met een ondertekende machtiging worden in behandeling 
genomen. Sluitingstermijn: minimaal vier weken voor het 
verschijnen van 'Filatelie'. 
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BELGISCHE EMISSIES 
IN MEI 2008 

In de loop van deze 
maand verschijnen weer 
vier nieuwe Belgische 
emissies: 

 Europa; 
 Vrijmetselarij; 
 Diversiteit werkvloer; 
 Mickey Mouse 80 jaar. 

Europa 
Op 19 mei 2008 verschijnt 
een blok met tien zegels 
(tweemaal vijf) van 0.80 
euro met een gestileerde 
afbeelding van een brief 
in een brievenbus. Het 
ontwerp is van Clotilde 
OlyfF. 
De zegels zijn gedrukt 
op de eerste Goebelpers 
(rasterdiepdruk aan de 
rol) van de Zegelwerk
plaats in Mechelen. 
Het zegelformaat is 
40.22 bij 27.62 mm en de 
perforatiemaat is 11% (23 
tanden horizontaal, 16 
tanden verticaal); de korte 
zijde vertegenwoordigt 
de cilinderomtrek. De 
perforatie loopt in alle 
randen met één gat door. 
Op de cilinder zijn waar
schijnlijk vier blokken 
geplaatst. 
Op de onderrand van het 
blok is de productbarcode 
aangebracht. 

Vrijmetselarij 
Eveneens op 19 mei 
aanstaande verschijnt een 
blok met een zegel met 
de waardeaanduiding '3 ' , 
met een afbeelding van 
een vrijmetselaarsloge. De 
zegel is ontworpen door 
Jean Libert, naar een foto 
van Hugo Maertens. 
De zegelvellen werden 
gedrukt in offset, door de 
Postdrukkerij in Brussel; 
de verdere afwerking en 
perforatie van de vellen 
werd verzorgd door de 
Zegelwerkplaats in Me
chelen. 
Het zegelformaat is 38.15 
bij 48.75 mm, metals 
perforatiemaat 11% (22 
tanden horizontaal, 28 
tanden verticaal); de korte 
zijde vertegenwoordigt de 
cilinderomtrek. 
Het blokje is niet van een 
productbarcode voorzien. 

Diversiteit wericvloer 
Ook de emissie 'Diver
siteit op de werkvloer' 

verschijnt op 19 mei; het 
gaat om een blok met tien 
zegels (vijfmaal twee) met 
de waardeaanduiding '2' 
(momenteel 1.08 euro), 
die ontworpen werden 
door Arne Reynaert. De 
zegels laten vier verschil
lend gekleurde, op elkaar 
geplaatste, gebalde 
vuisten zien; een daarvan 
is een prothese. 
De zegels zijn gedrukt 
op de eerste Goebelpers 
(rasterdiepdruk aan de 
rol) van de Zegelwerk
plaats in Mechelen. 
Het zegelformaat is 27.62 
bij 40.22 mm, met als 
perforatiemaat 11% (16 
tanden horizontaal, 23 

tanden verticaal). De 
korte zijde vertegenwoor
digt de cilinderomtrek. 
De perforatie loopt in alle 
zijranden geheel door. 
Op de drukcilinder zijn 
waarschijnlijk vier blok
ken geplaatst. 
Op de rechterrand van het 
blok is de productbarcode 
aangebracht. 

Mickey Mouse 80 jaar 
De vierde postzegeluitgif
te die op 19 mei uitkomt, 
is gewijd aan de tachtig
ste verjaardag van Mickey 
Mouse, een creatie van 
Walt Disney. 
Het gaat om een blokje 
met daarin vijf identieke 

zegels ('Mickey ten voeten 
uit') met de waardeaan
duiding ' i ' (momenteel 
0.54 euro). 
De zegels zijn gedrukt 
op de eerste Goebelpers 
(rasterdiepdruk aan de 
rol) van de Zegelwerk
plaats in Mechelen. 
Het zegelformaat is 27.62 
bij 40.22 mm, met als 
perforatiemaat ii/4 (16 
tanden horizontaal, 23 
tanden verticaal). De 
korte zijde vertegenwoor
digt de cilinderomtrek. 
De perforatie loopt in 
de onder en zijranden 
geheel door, in de boven
rand in het geheel niet. 
Op de drukcilinder zijn 

waarschijnlijk vier blok
ken geplaatst, twee aan 
twee in tétebéche stand. 
Op de rechterrand van het 
blok is de productbarcode 
aangebracht. 

UNGLOPENDE 
POSTZEGELS 

Op 19 mei verschijnen 
twee nieuwe hangblokjes 
met zelfklevende zegels 
(waardeaanduiding ' i '). 
Eén blokje bevat tien 
zegels met een afbeelding 
van Tagetes portula, het an
dere eenzelfde aantal met 
een afbeelding van Tulipa 
'Orange favounte'. 
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MODERNE FILATELIE IN BELGIË OP PAPIER 
GEZET DANKZIJ PUBLICATIE VAN FISTO 

Zo'n twintig jaar geleden 
begon de Filatelistische 
Studiekring Oost-Vlaanderen, 
afgekort FISTO, met een 
reeks publicaties. Tot 
voor kort waren het voor
namelijk posthistorische 
onderwerpen die in deze 
serie werden aangesne
den. Eind 2006 verscheen 
in de reeks van FISTO 
echter voor het eerst in 
twintig jaar, in het Neder
lands, het handboek van 
Raymond Huberty over 
de Heraldieke Leeuw. De 
vertaling is van de hand 
van Eric Mesdagh, zelfde 
ontdekker van de elektro-
mechanische cilinderver-
vaardiging bij de emis-
sie-Velghe. De publicatie, 
Cijfers op Heraldieke Leeuw, 
verscheen bij FISTO 
als studie nummer 91. 
Daarvoor, in 2006, ver
schenen - ook van Eric 
Mesdagh - publicatie 
nummer 88, Postzeflel-
uitgijten onder Koning 
BoudeuJijn - Een kritische 
benadering van de uarieteiten 
bij de Koning Boudewijn 
uitgiften. 

Het was toen al overdui
delijk dat de langlopende 

emissies met de Konin-
kijke Beeltenis naar de 
ontwerpen van Elström, 
respectievelijk Anne 
Velghe-Wisniewska, nog 
volop onderzoek verdien
den. In het verleden kre
gen vooral de gebruikte 
papiersoorten de meeste 
aandacht, maar nu was 
het dan toch de beurt aan 
de geschiedenis van de 
drukvormen; zowel de 
voor plaatdruk gebruikte 
vormen (emissie-El-
ström) als die voor raster
diepdruk (emissie Velghe-
Wisniewska). 
Dat is vooral van 
belang omdat 
de Belgische 
Zegelwerkplaats 
in 1982 de eerste 
postzegeldrukkerij 
was die de (voor 
andere grafische 
toepassingen al 
wijd verspreide) 
methode van com
putergestuurde 
cilinderaanmaak 
introduceerde. 

vervolg op het onderzoek 
naar plaatdrukvormen 
bij de emissie-Elström. 
Deze studie van de hand 
van Eric Mesdagh (die in 
samenwerking met R..C. 
Bakhuizen van den Brink 
tot stand kwam) is in 
drie talen: gepubliceerd: 
Nederlands, Frans en 
Engels. De wordingsge
schiedenis van de diverse 
'plaatfouten'/'piqués' 
word hier uitvoerig be
schreven en van illustra
ties voorzien. 

In FISTO nummer 96 (eind 
maart 2008) komt een 
onderzoek bij de emissie-
Velghe-Wisniewska, met 

als doel de wordingsge
schiedenis van de druk-
vorm-positiekenmerken 
in beeld te brengen, aan 
de orde. 
Sommige van die kenmer
ken blijken al aanwezig 
te zijn in het origineel dat 
voor de computerscan van 
de Hel! Helio-Klischograph 
werd gebruikt. Andere 
kenmerken ontstonden 
tijdens het gebruik van de 
drukcilinders. Het eerste 
deel, Koning Boudewijn 
- Postzegels ontujorpen door 
Anne Velghe-Wizniewska 
is geschreven door R.C. 
Bakhuizen van den Brink. 
Ook hier vinden we een 
uitvoerige beschrijving, 

In de FISTO-reeks 
verscheen als stu
die nummer 93 een Tuiee meuwe - en interssante - publicaties van FISID (Bel̂ ie) 

zowel in het Nederlands 
als in het Engels en met 
duidelijke illustraties. In 
dit eerste deel is een inlei
ding te vinden en komen 
de waarden 10 en 11 frank 
aan bod; in het later dit 
jaar te verschijnen deel II 
gaat het om de waarden 
12,13 en 14 frank. Voor 
volgend jaar staat deel 
III gepland, dat aandacht 
zal besteden aan de zegel 
van 15 frank en andere 
waarden. 

De prijs voor dit boek 
(inclusief verzending naar 
het buitenland) is 18.80 
euro (voor Nederland: 
10 euro voor de studie en 
8.80 euro voor het port!). 
U kunt dit bedrag storten 
op de rekening van W. 
Ronsse, L. de Raetstraat 
13, 9051 Gent (België). Bij 
uw overschrijving dient u 
gebruik te maken van de 
volgende gegeven: 
IBAN: 
BE13 8906 8410 303g 
BIC: VDSPBE91 

Als u uw overschrijving 
hebt geregeld, doet u er 
goed aan uw bestelling 
vervolgens ook per e-mail 
aan Walter Ronsse te 
bevestigen (zijn adres is 
u).ronsse(5)skynet.be). 

AMTWOORDCOUPON 
VIERDE EEUWFEEST 

Op I oktober 2007 bestond de 
internationale antwoordcou
pon (IRC) honderd jaar. Op het 
UPU-congres in Rome in 1906 
werd men het niet eens over de 
invoering van een internationale 
postzegel, die overal ter wereld 
zou kunnen worden gebruikt 
voor een postale dienst. Er wer
den wel andere voorstellen ge
daan, zoals kaarten met betaald 
antwoord. Uiteindelijk werd men 
het eens over het gebruik van de 
IRC, voorzien van teksten in het 
Frans, de voertaal van de UPU. 
Deelname aan het IRC-project 
was niet verplicht. 

coupon-vaKifm INTERNÄTIOIW. 

Het eerste ontwerp toont een 
vrouw die, met een briefin de 
linkerhand, van het westelijk 
naar het oostelijk halfrond vliegt, 
voorafgegaan door een vogel. Op 
de linkerglobe moest het stempel 
komen te staan van het kantoor 
van oorsprong; op de rechter te 

zijner tijd het stempel van het bu
reau dat de IRC inwisselde voor 
de waarde van een postzegel. De 
tegenwaarde van bedoelde zegel 
varieerde nogal eens in de loop 
van die honderd jaar: aanvan
kelijk werd de minimumprijs 
van een IRC vastgesteld op een 
x-aantal centimes van een goud-
franc, de rekeneenheid van de 
UPU. Het loslaten van de gouden 
standaard liet duidelijke sporen 
na. Dat gold ook voor de invloed 
van beide wereldoorlogen en de 
opkomst van bijvoorbeeld China. 
Het opzetten van een collectie 
IRC's is een enerverend tijdver
drijf Probleem is hoe aan de 
bepaalde IRC's te komen, bij
voorbeeld die van de voormalige 
Britse koloniën (Imperia! Reply 
Coupons), de Italiaanse koloniën 
of van de oud-Duitse staten. Om 
van het vinden van een IRC met 
opdruk SPECIMEN nog maar 
te zwijgen. 'Postfris' betekent 
hier, dat het linkerdeel moet zijn 
gestempeld; twee stempels geldt 
als 'gebruikt'. Exposeren is een 
probleem op zich: men wil graag 
beide zijden tonen en er gaan 
er maar vier op een albumblad. 
De verrekening geschiedt sedert 
1991 in de vorm van internatio
nale trekkingsrechten bij het 
Internationaal Monetair Fonds. 
(Michael St). Wright: A Centenary 
o/International Reply Coupons in 
The London Philatelist, oktober 
2007). 

OPMERKELIJKE OVERNAiWE 
OF NAAMSVERANDERING? 
Vorig jaar werd de filatelistische 
wereld verrast met de bekend
making, dat het wereldberoemde 
insituut van de Crown Agents Jor 
Overseas Gouernments and Admini
strations was overgenomen. Meer 
dan 150 jaar assisteerden de 
CrouJn Agents regeringen en post-
administraties bij het ontwerpen, 
de productie en het in omloop 
brengen van postzegels. De 
Croum Agents werden opgericht 
in 1847, na de uitgifte op het 
eiland Mauritius van de inmid
dels wereldberoemde postzegels 
met de beeldenaar van Koningin 
Victoria. Het departement van 
Koloniën (Colonial OJice) gaf 
daarbij tevens de richdijn uit om, 
behalve Mauritius, ook andere 
koloniën behulpzaam te zijn bij 
het vervaardigen van postze
gels etc. Langzaam maar zeker 
ontwikkelde zich toen een zeer 
betrouwbare, veilige en officiële 
postdienst voor het Britse Rijk. 
Zo verschenen er aanvankelijk 
bijvoorbeeld postzegels met 
daarop Britannia, gezeten op 
stapel zakken met suiker; in 
latere jaren o.a. de meer bekende 
Omnibusseries. 

Volgens insiders zat de overname 
er al lang aan te komen. Sinds 
1940 deed een zekere Harry Allen 
al zaken met de Crown Agents. 
Daarbij was zijn 288 Group Ltd de 
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Een van de eerste 
producten uan de 
Crown Agents. 

grootste klant en vanaf septem
ber 2005 officieel verspreider van 
de uitgegeven postzegels. In een 
perscommuniqué stelt men dan 
ook dat de nieuwe maatschappij 
(CASCO Philatelic Services) eenvou
digweg de voortzetting is van 
de Crown Agents, maar nu met 
verbeterde verkoop- en distribu
tiecapaciteiten, onder een nieuwe 
naam en met nieuwe aandeelhou
ders, die de zaak van de filate
listische markt zijn toegedaan. 
Genoemde 288 Group Ltd bezit 
51% van de nieuwe aandelen; de 
oude Crown Agents 49%. De di
verse postadministraties kregen 
het bericht van de overname één 
uur voor de officiële bekend
making. Dat gold ook voor het 
personeel van de Crown Agents. 
Vragen hoe beiden reageerden, 
worden niet beantwoord. Enkele 
postadministraties hebben hun 
aflopend contract nog niet ver
lengd. De ontwikkelingen zullen 
in de komende tijd met aandacht 
worden gevolgd. (Peter Jennings: 
The Demise ojthe Crown Agent Stamp 
Bureau in Gibbons Stamp Monthly, 
september 2007). 
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POSTZECELFEEST TUSSEN DE TREINEN 

I TOESTEMMING 
I Het overnemen van arti

kelen uit De Posthoorn is 
toegestaan, maaralleen met 
bronvermelding. 

In het weekend van 29 en 
30 maart vierden we de 
Dag van de jeugdfilatelie 
in het Spoorwegmuseum 
in Utrecht. Onderde 
noemer Filatelie Centraal 
was het twee dagen feest 
tussen de treinen. Uit 
het hele land kwamen 
jongens en meisjes naar 
Utrecht om dat feest mee 
te vieren. Het museum 
bruiste van de activiteiten 
en het regende prijzen 
voor de inzenders die hun 
verzameling tentoonstel
den. Toen na 2 dagen het 
postzegelfeest afgelopen 
was, keek iedereen terug 
op een geslaagd weekend. 
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25 JAAR DAG VAN DE JEUGDFILATELIE! 
In 1984 werd de eerste Dag van de jeugdfilatelie in Norg gehou

den. Dat betekent dat volgend jaar dit grote postzegelfeest 25 jaar 
bestaat! Dat gaat natuurlijk groots gevierd worden. Voor een keer 

wordt de Dag van de jeugdfilatelie verplaatst van het voorjaar naar 
de herfst. Tijdens de Postex staat de Americahal in het teken van 

de jeugd. Het thema is communicatie. Dus niet vergeten: 16 tot en 
met i8 oktober 2009, 25 jaar Dag van de jeugdfilatelie! 

ELISE EN JACOLINE VERTELLEN OVER 
HUN VERZAMELING 

De zusjes jacoline en Elise 
van Es mochten burgemeester 
Wolfsen iets vertellen over hun 
verzameling, jacoline had een 
blad gemaakt over haar favoriete 
postzegel. Elise liet haar verza
meling over beren zien. De bur
gemeester verzamelt zelf geen 
postzegels. Toch toonde hij veel 
belangstelling voor de postze
gels van de twee zusjes. Hij nam 
alle tijd om naar hun verhaal te 
luisteren en stelde vragen. 

ZOETERMEER WINT KWIS FILAGRAM 
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Maar liefst zes teams (Bode
graven, Boskoop I en II, Leid-
schendam, Sittard en Zoeter-
meer) deden mee aan de Kwis 
Filagram. Onder leiding van 
Peter van de Leemput moesten 
de teams vragen beantwoorden 
over muziek, sport en filatelie. 
Het team van Zoetermeer wist 

ADRESWIJZICINCEN 
Een vriendelijk verzoek aan de abon
nees van De Posthoorn. 
Alle adreswijzigingen, veranderingen 
in abonnementen, etc. graag doorge
ven aan de ledenadministratie van De 
Posthoorn: 
Aria Sprangers, 
Provincialeweg Noord 128, 
4286 EE Almkerk, 
telefoon: 0183 - 40 39 52 

na een spannende finale als eer
ste te eindigen. De teams van 
Boskoop en Bodegraven ein
digden op een gedeelde tweede 
plaats. Na een extra vraag werd 
Bodegraven tweede. Boskoop 
II moest genoegen nemen met 
een derde plaats. De winnaars 
Jeffrey, Jence en Jacco poseerden 
trots met hun medaille voor de 
fotograaf van De Posthoorn. 

POSTZEGELS VOOR JONG EN OUD 

Postzegels brengen jongeren 
en ouderen bij elkaar. Meneer 
Kreling is 86 en hij is altijd 
van de partij op de Dag van de 
Jeugdfilatelie. Ook nu weer in 
Utrecht. Wie wil mag altijd een 
setje gratis Decemberzegels in 
zijn standje komen ophalen. 
Meneer Kreling genoot van alle 
belangstelling. En de kinderen 
die bij hem langskwamen waren * 
blij met hun zegels! 

PRIJZENREGEN VOOR INZENDERS 

Het podium stond vol met gelukkige prijswinnaars. Het waren 
allemaal jongens en meisjes die mee hadden gedaan aan de 
Filamarathon. De Filamarathonbeker ging naar Tjade en Jarno 
Bijlsma uit Schagen, die voor het eerst meededen aan de Dag 
van de Jeugdfilatelie. In de verschillende concurrentieklas-
sen werden allerlei ereprijzen gewonnen, kijk maar naar het 
volgende lijstje: 

Maikel de Vrij 
Jeffrey Berg 
Robin Eggenkamp en 
Jesper Commers 
De Postduif 
Wijk bij Duurstede 
Patrick Peske 
Joery Noels 
Elise van Es 

Piet van Dijk-trofee 

Dag van de Jeugdfilateliebokaal 

Gerrit de Vries beker 

Jonkerbokaal 
Gouden medaille NBFV 
Zilveren medaille NBFV 
Bronzen medaille NBFV & NVTF prijs 
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Hoe woon jij? 
Eigen lomer of met je broertje 

in een stapelbed? 
We gaan eens op zoek naar 

postzegels over huizen. 
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Een traditioneel 
huis 

i w v w T v i i p i i i i v m r r m w 

Houd jij van wonen 
in de natuur? In 
ons land is dat niet 
gevaarlijk, je kan 
hoogstens wat vaker 
worden aangevallen 
door een mug. Maar 
in warme landen wil 
je niet in de natuur 
wonen, je zorgt dat 
je veilig woont, dat 
de wilde dieren niet 
bij je huis kunnen 
komen. 
Daar had je niet aan 
gedacht, hè.̂  

Een cottage 
Ziet dit er nu niet ge
zellig uit? Een echt 
Engels huisje, zoiets 
heet: een cottage. 
Dit huisje was van 
de ontdekker van 

Nieuw-Zeeland en 
een deel van Austra
lië. Hij woonde niet 
in een kasteel. 

Zou jij hier willen 
wonen? 

Om te beginnen: 
een kasteel kostje 
heel veel geld. Al 
was het maar om 
het huis te onder
houden. En dan is er 
nog je familie. Ieder
een die langs komt 
voor de thee, gaat 
nooit meer weg. 
Waarom zouden 
ze? Zo'n huis met 
zóveel kamers, daar 

kan je eeuwig blijven 
logeren. Niemand 
heeft het door. 

Nog zo'n gezellig 
huis 

«2 LUDWIG VAN BEETHOVEN =; 
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Hier woonde een 
heel beroemde com
ponist. Lijkt dit een 
beetje op jouw huis? 
De deur staat open, 
en je kan zo de trap 
oplopen. De grote 
biertonnen laten 
zien, dat Beethoven 
graag een slokje 
dronk. 

Je huis en je werk 

\2i ^ . ^ Pnklfa 
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De molenaar die hier 
woonde was altijd 
op zijn werk. Want 
zolang het waterrad 
draaide, moest hij 
daar iets mee doen. 
De as van het water-
rad zette een molen 
in beweging. Dus er 
werden boomstam
men gezaagd, of er 
werd papier ge
maakt. Werken jouw 
ouders ook thuis? 

Een sprookjesslot 
Over dit kasteel valt 

veel te vertellen. Het 
werd gebouwd door 
Koning Lodewijk van 
Beieren. 
Het is genoemd 
naar een zwaan, een 
Schwan. Het heet 
Neu(nieuw)schwan-
stein. Zwanen waren 
de lievelingsdieren 
van die koning, 
vandaar. Het slot 
is nooit helemaal 
afgebouwd, want de 
koning ging dood. 
Toen was hij trou
wens al geen koning 
meer. De regering 
had hem afgezet. 
Direct nadat hij was 
overleden, werd het 
kasteel een toeristi
sche attractie. Ben jij 
er wel eens geweest? 

Het langhuis 

In Indonesië kennen 
ze gebieden met dit 
soort huizen. Het 
is watje noemt een 
clubhuis. Door het 
hoge dak is het lek
ker koel. Als het hele 
dorp wil vergaderen, 
doen ze dat in zo'n 
huis. 
En bezoekers mogen 
er blijven slapen. 
Wel avontuurlijk, 
vind ik. 

Bijzondere zegels 

Kijk nu eens goed 
naar de postzegel 
van Luxemburg. Wat 
valt je op? En nu 
die van Croot-Brit-
tannië. Zie je het 
verschil? Die van 
Luxemburg is prach
tig gegraveerd, ieder 
streepje zie je. Die 
van Groot-Brittan-
nië is ook heel mooi 
helder weergegeven. 
Dat is ook iets waar 
je op letten moet 
bij een verzameling. 
Kijk, die postzegel 
van Neuschwanstein 
is gewoon een foto. 
Maar een zegel 
waar echt veel 
aandacht aan is 
besteed is voor mij 
meerwaard. Nu is 
mijn vraag: wat is 
er belangrijk voor 
jou aan een zegel? 
Het plaatje? Of het 
vakmanschap? 
Denk daar maar 
eens over na. 

Veel succes! 

(yvoe**^ VWW 
UVÜtó* 
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1 De prijswinnaars Stefan 

Mohanu en Jeffrey Berg 
met jeugdleiders en 
clubgenoten uit Boskoop 

2 Suzanne Ruiter onder

breekt haar kleurwerk 
om te poseren voor de 
fotograaf 

3 De postzegelberg is al 
aardig geslonken, maar 
er blijft nog genoeg over 
om uit te kiezen 

4 Serieuze verzamelaars 
m de postzegelhoek van 
IFN 
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r ' * ' s 

^ i î̂ 
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6 Wie wil er nou met 
zo mooi en vak
kundig geschminkt 
worden' 

7 Onder het toeziend 
oog van Jacolme en 
Elise bekijkt burge
meester Wolfsen vol 
aandacht de verzame
ling over beren 

r 

8 Bert Weenink en Jan Bakker worden 
omstuwd door de Binkse jeugd uit 
Turnhout 
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5 Eef Limmen met de ■ #J ■ 
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! 10 De Kwis Filagram ^ ^ a ^ B H H B ^ J ^ 
onder leiding ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ H E | | 
van Peter van de 
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Leemput is altijd weer een spannende strijd 
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9 André Kölner vertelt hoe een verzame

ling verbeterd kan worden ^^^^reyoroëinefe/cl 



POSTSCRIPTUM 
Souam^e' MutueHy 
uindettposticeaelsver-
zxumeletv SOM/. Maar 
ufij niet, hèJ Misschien/ 
is het eetvldee- OM/ 
eens eetv spreekbeurt 

over ftostzeaeU ^^sSSmmWMt/ huvje^ ledereetv 
Latetv tvete*v umi: eetv Leuke/hobby het is. geef ons 

je^eruMrUiaeH/ctooir. Vie/plaatsemve/daAvUvde/ 
Posthoorn eiv doM, katvjij dat dMV dje- klas Latetv 
zletv. Stuxes verzekerd! 
EetvüUütelisÜschAaroet van, effrey Croeneveld 

STAM PKIDS CENTRAAL 
Aria, Willeke en Toon 
hadden het heel erg 
druk tijdens de Dag 
van de Jeugdfilatelie. 
De StampKids Club 
had een centrale stand. 
Daardoor kon iedereen 
makkelijk even langsko
men. Ze stonden soms 
flink in de rij om hun 

cadeautjes af te halen 
of de volle stempelkaart 
in te leveren. Het drietal 
genoot flink van alle 
aanloop. Ze zeiden na 
afloop dat ze het heel 
erg leuk hadden vonden 
dat er zoveel kinderen 
naar het Spoorwegmu
seum waren gekomen. 

PUZZEL MEI 2008 

Hier zijn de vragen van deze maand. Stuur de 
antwoorden voor 1 juli 2008 naar de redactie van 
de Posthoorn, de Goedemeent 1,1447 PT Pur-
merend. Voorwaarde is wel dat je filatelistisch 
frankeert met een of meer gelegenheidszegels met 
een eurowaarde. De vragen zijn: 
1. Waarom noemde koning Lodewijk zijn kasteel 

Neuschwanstein? 
2. Wie woonde in het huis dat op de zegel van de 

Maladiven is afgebeeld? 
3. Waar wordt in 2009 de 25ste Dag van de jeugd

filatelie georganiseerd? 
4. Hoe heet de burgemeester van Utrecht? 
5. Welke Nederlander gaf het eiland Amsterdam 

zijn naam? 
6. Wie hadden het heel druk in de stand van de 

StampKids Club? 

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 hele
boel sporten opnoemen!! 
Er zijn ook veel verschillende 
postzegels van de Olympische 
Spelen. Vaak als de Olympische 
spelen gehouden worden, wor
den er postzegels van uitgege
ven. Je hebt veel verschillende 
sporten bij de Olympische spelen: 
atletiek, waaronder hardlopen, sprin
ten, hoogspringen, polsstok hoog
springen, kogelstoten, verspringen, 
speerwerpen, slingerwerpen, enz. je 
hebt verder nog; zwemmen, roeien, 
turnen, hockey, voetbal, en nog veel 
meer. 
In 1948 won de Nederlandse atlete 
Fanny Blankers-Koen vier gouden 
medailles. Ze is een paar keer op een 

MIJN MOOISTE POSTZEGEL 

postzegel afgebeeld, maar nog nooit 
in Nederland! 
Dit was het laatste stukje over mijn 
thema: SPORT Ik hoop dat jullie het 
leuk vonden. Tip: als je sport post
zegel gaat sparen, koop maar in een 
keer een heleboel albums, want er zijn 
hartstikke veel postzegel van sport. 
VEEL PLEZIER MET VERZAMELEN!!! 

Marlies Reukers 

Deze postzegel had ik 
als eerste en die vind 
ik heel mooi. Ik spaar 
alle dieren, maar hon
den vind ik het leukst. 

Peter Oude Sogtoen 
io jaar) 

WIST 
...er een eiland is dat Am
sterdam heet? Het eiland 
Amsterdam ligt op één 
van de meest afgelegen 
plekken op onze 
aarde, in het 
zuiden van de 
Indische Oceaan, 
Het is een 
eigenlijk de top 
van een vulkaan. 
Het eilandje is 
maar 54 vierkante 
kilometer groot en 
steekt 88i meter boven 
het water uit. Er wonen 
maareen paar men
sen die werken bij het 
wetenschappelijk station 

JE DAT... 
dat onderzoek doet naar 
het broeikaseffect en 
naar radioactiviteit in de 
atmosfeer. 

Het eiland Am
sterdam kreeg 
zijn naam in 1633 
van Anthonie van 
Diemen die op 
weg was naar 
Java om daar 
de Nederlandse 
Gouverneur van 

Nederlands Oost-
Indië op te volgen. 
De Fransen namen het 
eiland in bezit in 1843. En 
zo is het gebleven tot op 
heden (TO). 

Meer dan looo jongens 
en meisjes gingen je voor! 

De postzegelclub 
van JFN op internet: 
de StampKids Club. 

Surf naar www.stampkids.org 

ANTWOORDEN 
PUZZEL 

JANUARI 2008 

1. de riddertijd; 2. 
bij het drukken ging 
er iets mis; 3. Elvis 
Presley; 4. Afghani
stan; 5. Rembrandt; 
6. Fiat 500; 7. hielpen 
de melkkar trekken. 
Na loting heeft Louise 
Bakker uit Zoetermeer 
een prijsje gewonnen. 
Hartelijk gefeliciteerd! 

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

347 

http://www.stampkids.org


H JHHP| I | |H 

SAMENSTELLING: 
DRS. JACQUES SPIJKERMAN 
POSTBUS 1065, 6801 BB ARNHEM 

NEDERUND 

Postpak '&do good' 
Op sommige postvesti-
gingen - o.a. in de Post-
winkel in Nijmegen - was 
rond de jaarwisseling een 
voorgefrankeerd postpak 
te koop, waarvan een ge
deelte van de verkoopprijs 
bestemd was voor een 
goed doel. Het postpak 
(22x31.5x11.5 cm) met 
de naam '&do good' werd 
verkocht voor 8.95 euro. 
Daarvan ging 90 cent naar 
het World Food Programme. 
De bruine kartonnen doos 
was voorzien van de aan
duiding 'Frankering be
taald Nederland' en kon 
alleen voor binnenlandse 
verzending gebruikt wor
den. De vormgeving van 

" het adres- en frankeerge-
° deelte doet denken aan de 
- PrePaid Pakketdozen uit 
^ 2005. De kleuren van de 
^ bedrukking zijn oranje, 
S groenblauw en wit. 
< Dat het om een proef 
^ ging, werd duidelijk uit 

~T~T een kaart bij het postpak, 
3 4 8 ^^^"^"P '^^ koper gevraagd 

werd zijn mening te geven 
over het product. Op de 
kaart werd verwezen naar 
een website met meer 
informatie; die inmiddels 

TNT Post 
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niet meer te vinden; de 
verkoop van het post
pak is in de loop van 
februari 2008 gestaakt. 

Reacties 
Op mijn vraag naar de 
niet verschenen 'post-
buswijzigingskaart' uit 
1999 zijn twee reacties 
gekomen. De heer IVleijer 
uit Apeldoorn en de heer 
Van der Aa uit Maassluis, 
die beiden de kaart 
besteld hadden, kregen 
oktober iggg per brief van 
de Klantenservice van PTT 
Post te horen dat de kaart 
niet geleverd kon worden. 

Meldingen 
De heer J. Verhoeuen meldt 
enkele moderne brief
kaarten met de aandui
ding 'Specimen', overge
nomen uit de collectie van 
een andere verzamelaar: 
- briefkaart Beatrix 55 

cent ultramarijn met 
een opdruk in rood 
(schreefloze letters); 

- briefkaart Beatrix 55 
cent ultramarijn met twee
maal een handstempel 
(open, schreefloze letters); 

- briefkaart Crouwel 60 
cent olijfgeel met een 
opdruk in rood (open 
letters met schreef). 

CCOUTC 
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NIEUWE UITGIFTEN 

Australië 
Dit jaar wordt het eeuw
feestvan de Australische 
Scoutingbeweging 
gevierd. De ideeën van 
Robert Baden-Powell 
vonden dus vrij kort na 
de oprichting van de 
Scouting in Engeland (au
gustus 1907) al weerklank 
in Australië. 
Een voorgefrankeerde 
envelop die op 19 febru
ari 2008 verscheen [i], 
schenkt aandacht aan het 
jubileum. Het is een so
bere envelop, met in het 
'Port betaald'-zegelbeeld 
de tekst Scouts Australia en 
als illustratie het padvin
dersembleem: de Franse 
lehe. Verkoopprijs $ 0.60. 

Canada 
De Canadees Yousuf 
Karsh (1908-2002) be
hoort tot de beroemdste 
fotografen ter wereld. 
Zijn portretten van Sir 
Winston Churchill en 
Audrey Hepburn zijn 
wereldwijd bekend. Deze 
beide portretten en een 
zelfportret van Karsh zijn 
te zien op een set van 
vier briefkaarten (port 
betaald) die uitgebracht 

worden op 21 mei 2008 
[2]. De kaarten kosten 
$1.69 per stuk. 

Honderd jaar geleden 
verscheen 'Anne of Green 
Gables', een jeugdboek 
van Lucy Maud Montgo
mery. 
Twee voorgefrankeerde 
prentbriefkaarten met 
afbeeldingen van hoofd
persoon Anne [3] en het 
huis Green Gables, zullen 
verschijnen op 20 juni 
2008. Ook deze kaarten 
zullen $ 1.69 per stuk 
kosten. 

China (Taiwan) 
Een set van zes voorge
frankeerde prentbrief
kaarten met foto's van 
landschappen uit de 
regio Taipei verscheen 
op 7 maart 2008. Het 
zegelbeeld van NT$ lo is 
ontleend aan de post
zegelserie 'Vogels van 
Taiwan'. 

Duitsland 
Twee Plusbnef-envelop-
pen in het kleine formaat 
werden uitgebracht op 
13 maart 2008. De eerste 
envelop, met zegelbeeld 
55 eurocent Kölner Dom 
[4] wijst op het 125-jarig 

bestaan van de Duitse 
Roeibond, de oudste nog 
bestaande sportbond in 
Duitsland. 

De tweede envelop [5] 
is een zogenoemde Mes-
sê anzsache ter gelegen
heid van de internationale 
postzegelbeurs in Mün
chen. Het zegelbeeld (55 
eurocent) en de illustratie 
zijn ondeend aan het 
werk van de romantische 
schilder Carl Spitzweg 
(1808-1885). 

Nog niet eerder gemeld: 
een vensterenvelop (for
maat DL) met zegelbeeld 
55 eurocent Schloss Belleuue 
[6]. 

Enveloppen met een Plus-
bnefExdusiu-zegelbeeld, 
speciaal voor grote klan
ten van de post, komen 
steeds vaker voor. Zo zag 
ik een nieuwe DL-venster-
envelop voor het wasmid
del Persil, nu met de 
slagzin 100 Jahre reine Liebe 
en een waardeaanduiding 
van 90 eurocent [7]. Ook 
verrekeningsmaatschap
pij Allianz gebruikt 
dergelijke enveloppen, 
met waardeaanduiding 
55 eurocent en in het ze-
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gelbeeld een wereldkaart 
met de tekst Hofentlich 
Allianz [8]. 
In de aanloop naar het EK 
Voetbal 2008 verstuurde 
Deutsche Post Philatelie een 
mailing waarin reclame 
werd gemaakt voor een 
postzegelverzameling 
met dat thema [9]. Het 
dubbele zegelbeeld van 
de gebruikte envelop is 
ontleend aan de postzegel 
45+20 eurocent Fur den 
Sport uit 2004 die verwees 
naar het EK van dat jaar. 
Het gedrukte poststempel 
heeft als tekst Deutsche Post 
WEIDEN I.D. OPF Philatelie 
92637 en als datum '11-
2.-08-18'. 

Enkele ander zegelbeel-
den op mailings van 
Deutsche Post Philatelie: 
55 eurocent Vuurtoren 
Hohe Weg met stempel 

Weiden '-4.-2.08-18' 
145 eurocent Johann Au
gust Rohling met stempel 
Bonn '00.00.08-18' 
145 eurocent 1220 jaar 
Eichstatt met stempel 
Weiden '00.00.08-18'. 

Hongarije 
Hongaarse briefkaarten 
met het thema 'Douane' 
werden eerder uitge
bracht in 2006 en 2007. 
Het zegelbeeld toonde 
het embleem van de 
Hongaarse (Koninklijke) 
Financiële, Douane- en 
Belastinginspectie uit 
1885 en had een waarde
aanduiding van respec
tievelijk 52 en 62 forint. 
Dat zegelbeeld, nu met 
waardeaanduiding 70 
forint, is op 25 januari 
2008 weer gebruikt voor 
een briefkaart. 
De beeldzijde van de kaart 

toont het verleden, het 
heden en de toekomst van 
de douane, aan de hand 
van kindertekeningen [10 
en 11]. 

Noorwegen 
De jeugdpostzegelclub 
van de Noorse poste
rijen vierde vorig jaar 
het tienjarig bestaan. Er 
werd bij die gelegenheid 
een voorgefrankeerde 
prentbrieflcaart uitge
bracht met een afbeelding 
van Fri en Frank, de twee 
stripfiguren die het sym
bool zijn van de club [12]. 
De kaart is bestemd voor 
binnenlands gebruik en 
kost 15 kronen. 

Polen 
Het Poolse uitgifte
schema voor 2008 bevat 
22 briefkaarten, met in 
totaal 33 zegeibeelden. 

Onderwerpen die aan de 
orde komen, zijn onder 
meer: 
- 450 jaar Poolse post 
(januari, 6 zegeibeelden); 
-100 jaar elektrische tram 
in Warschau (maart); 
- 65e herdenking van 
de opstand in het Getto 
(april); 
- Poolse postzegelont
werpers (september, 2 
zegeibeelden); 
- 30ste herdenking van de 
keuze van Johannes Pau-
lus II tot paus (oktober). 

Rusland 
Een briefkaart ter gele
genheid van de 225ste 
geboortedag van de 
dichter W.A. Shurowski 
(1783-1852) verscheen 
op 16 januari 2008 [13]. 
Zegelbeeld 4.75 r. portret, 
illustratie: Allegorie van 
de Dichtkunst. 

De 'Verdedigers van het 
Vaderland', de Russische 
militairen uit de Tweede 
Wereldoorlog, werden op 
22 februari 2008 geëerd 
door de uitgifte van 
een briefkaart [14]. De 
waardeaanduiding 'B' in 
het zegelbeeld staat voor 
4.75 roebel. Als illustra
tie heeft de kaart een 
afbeelding van het Wapen 
van het Leger op een Rus
sische vlag. 

Spanje 
De Spaanse posterijen 
hebben voor 2008 drie 
briefkaarten aangekon
digd: 
- Nationaal erfgoed: het 
Escorial (14 april); 
- Postale architectuur: het 
postkantoor van Zaragoza 
(13 juni); 
- Solidariteit tussen de 
generaties (i oktober). 

(oduertentie) 
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FEYENOORDERS EN 'RIJST MET 
KRENTEN' IN NIEUWE BOEKJES 

Een beetje jlouiu is het moord̂ rapje op de uoorzijdc: 'Laat Feyenoord 
zcflelvieren!' 

üsW K̂MÊ  postzegelboekje 

101 Dalmatiërs 
101 Dalmatiers in een postzeflelboekje 

NEDERLAND 

Prestigeboekjes met 
persoonlijke zegels 
Er zijn intussen in Neder
land drie prestigeboekjes 
met persoonlijke zegels 
verschenen. Eigenlijk 
vier, maar het boekje 
Passie voor Postzegels (met 
persoonlijke zegels) is om 
een onnaspeurlijke reden 
als nummer 19 in de reeks 
'reguliere' prestigeboek
jes opgenomen. 
Enfin, verschenen is 
inmiddels op 18 maart 
het boekje ter gelegen
heid van het eeuwfeest 
van voetbalvereniging 

^ Feyenoord. John de Wolf 
= nam een dag eerder in het 
o. stadion het eerste exem-
- plaar in ontvangst. Op 
= de negen zegels van 44 c. 
^ staan bekende iconen van 
^ de Rotterdamse voetbal-
2 vereniging. De prijs is 
"• zoals steeds 9.95 euro. 

350 Het eerste exemplaar van 
het op I april verschenen 
boekje 101 Dalmatiers 
werd uitgereikt aan de 
verzamelaar van Disney
figuren Wibi Soerjadi. Dit 

boekje bevat ook negen 
zegels van 44 cent; ze 
laten figuren uit deze 
animatiefilm zien. Het 
boekje kost ook g.95 
euro. Er is voor 19.95 euro 
ook een DVD verkrijg
baar. Het boekje krijgt de 
koper er dan gratis bij. 
Later dit jaar verschijnen 
nog twee Disney-post-
zegelboekjes: Doornroosje 
(oktober) en Disney Kerst 
(november 2008). 

Hoewel de presentatieda
tum samenviel met de 
openingsdag van Stamp-
Passion '08, was de offi
ciële uitgiftedatum van 
het Frans-Bauerboekje 
pas 21 april. Het boekje 
bevat negen postzegels 
met foto's van de popu
laire Nederlandse volks
zanger. 

Verdachte Nederlandse 
postzegelboekj'es op eBay 
Al geruime tijd worden er 
op de veilingsites eBay en 
Marktplaats zogenaamde 
Zweedse testboekjes 
aangeboden en opdruk-
boekjes waarmee ver
moedelijk gemanipuleerd 

P^D 
De girodienst voert graag uw opdrachten uit 
Zorgt ü ervoor dat uw tegoed toereikend is7 

Boekje 6a met onuerdacht stempel SPECIMEN 

is. Bij boekjes meteen 
SPECIMEN- of ONGELDIG-
stempel is het sowieso 
oppassen geblazen. Dit 
soort boekjes werd door 
de toenmalige PTT ver
strekt aan buitenlandse 
postadministraties, fabri
kanten van automaten, de 
in Den Haag gevestigde 
Centrale Werkplaats en 
de technische diensten in 
postdistricten. 
Het paarse SPECIMEN-
stempel is alleen bekend 
bij de boekjes i, 2, 5 
en 6a. Ook kennen we 
enkele exemplaren van 
8b en 9e met dit stempel. 
Het stempel SPECIMEN 
in zwart op boekjes i6a, 
17a, i8b, 19a en 19b is 
nooit gebruikt bij de post. 
Maar zelfs met het paarse 
stempel kan er nog iets 
mis zijn. 
Postzegelvereniging 
Postaumaat heeft een 
keuringscommissie. Deze 
keurt ook SPECIMEN-
boekjes, maar geeft dan 
alleen aan of het betref
fende stempel in vorm en 
afmeting identiek is aan 
het bij de post gebruikte 
stempel. Voor boekjes 
waarbij het stempel - iets 
- afwijkt wordt geen certi
ficaat verstrekt. 
HetONGELDIG-stempel 
komt voor op 6eF (in 
rood) en 9g (in paars). 
Aanbiedingen met 3a en 
9hF zijn verdacht, vooral 
omdat het vreemd is 
dat ze gedurende meer 
dan 35 jaar nooit eerder 
gemeld zijn. 
Uit dezelfde bron komen 
ook testboekjes aan
geduid als de Zweedse 
druk. Ze zouden voor de 
Zweedse Sterners Specialfa-
briks AB (fabrikant van de 
Nederlandse automaten) 
vervaardigd zijn. Er wordt 
zelfs geschermd met een 
Certificaat van Echtheid 
van Selectstamps (dat 
is wellicht de verkoper 
zelf). Het lijken niettemin 
imitatie-testboekjes (zie 
Handboek Automaat
boekjes Nederland, blad

zijde 127), die particulier 
vervaardigd zijn en dus 
waardeloos zijn. 

Prestigeboekj'es met 
afwijkingen 
Prestigeboekje nr Pg 
'Nijntje' is gevonden met 
een zegelvelletje waarbij 
de perforatie te hoog zit, 
zodat een gedeelte van 
de zegelbedrukking (ook 
de vermelding '39+19 c') 
onder de zegel terecht is 
gekomen. 
Het Vogelbeschermings
boekje (prestigeboekje 
met persoonlijke zegels, 
nummer PPii) gelijmd en 
genaaid is opgedoken met 
een onvolledige inhoud: 
één tekstblaadje en één 
zegelvelletje ontbreken. 
Tja, er viel dus echt wel 
eens wat uit. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Canada 
WK IJshockey 
Het wereldkampioen
schap ijshockey voor 
mannen vond dit voorjaar 
plaats in de Canadese 
steden Halifax en Quebec. 
Beide kregen op 3 april 
een eigen postzegelboekje 
met tien zegels van 52 c. 

Blindengeleidehond 
Ditjaar bestaat de 
blindenvereniging van 
Montreal honderd jaar. 
Een mooie gelegenheid 
om de blindengeleide
hond eens postaal in 
het zonnetje te zetten. 
Daartoe verscheen op 21 
april een boekje met üen 

Guide Dogs 
Chiens-guides 

Kajtje uan het Canadese boekje 
ter ere uan de geleidehond. 

zegels van 52 cent waarop 
deze hond centraal staat. 
De waardeaanduiding is 
op de zegels ook in braille 
aangebracht. 

Olie- enflasindustrie 
Canada dankt veel van zijn 
welvaart aan de industrie 
die samenhangt met de 
rijkelijk aanwezige grond
stoffen als olie en gas. Het 
land is de derde grootste 
producent ter wereld van 
natuurlijk gas en de ne
gende van ruwe olie. Ook 
dat is een boelqe waard. 
Op 2 mei verscheen het 
met tweemaal vijf zegels 
van 52 cent: lasser aan 
pijpleiding en mannen bij 
de eerste oliebron. 

YousufKarsh 
Gedurende een perio
de van zestig jaar ving 
de fotograaf Yousuf 
Karsh vele kleurrijke 
beroemdheden in stijl
volle zwart-wit foto's met 
complexe schakeringen. 

Het Canadese boekje me 

Ter gelegenheid van zijn 
honderdste geboortedag 
(hij overleed overigens in 
2002) verschijnen er op 21 
mei drie postzegels. Twee 
ervan zijn ook in boekjes 
verkrijgbaar. Het ene 
bevat zes zegels van 96 c. 
(Audrey Hepburn) en het 
andere zesmaal $ 1.60 
(Winston Churchill). 

Verpleeflstersbond 100 jaar 
Het eeuwfeest van de 



Verpleegstersbond wordt 
op i6 juni gevierd met de 
uitgifte van een boelqe 
met tien zegels van 52 c. 

Anne of Green Gables 
Het klassieke kinderboek 
over het leven van Anne 
in het groene huis van 
de Canadese schrijfster 
Lucy Maud iVIontgomery 
verscheen voor het eerst 
in 1908. Het op 20 juni 
te verschijnen postzegel
boekje met tien zegels van 
52 c. is dus voor de hand 
liggend. 

oktober en bevat acht ze
gels van £ 0.25/0.43 euro, 
met afbeeldingen van 
archeologische vondsten 
in Cyprus uit verschil
lende perioden. Hoewel 
de euro op dat moment 
nog niet ingevoerd was, 
wordt de waarde al wel op 
de zegel vermeld. 

Europa 2008 
Ook Cyprus doet weer 
mee met het door PostEu
rop voor dit jaar bepaalde 
gemeenschappelijke 
thema: communicatie 

De zeeaster uit het nieuu;e Ierse 
postzê elbockjc 

 is op 3 maart met een 
drietal exemplaren uitge
breid. Dat in verband met 

De beide zegels zijn ook 
in boekjes verkrijgbaar; 
tienmaal 85 en tienmaal 
iio k. Verschijningsda
tum was 8 mei 2008. 

Jersey 
Marmevaartuigen 
In een tweede serie 
postzegels beeldt de post 
van Jersey zeven Britse 
marinevaartuigen af 
die het eiland met een 
bezoek vereerd hebben. 
De serie verschijnt op 24 
juni en gaat vergezeld van 
een prestigeboekje met 

Montenegro 
Europese Unie 
Montenegro is geasso
cieerd met de Europese 
Unie. Om dat ook postaal 
te vieren verschenen er op 

Derde boekje uan het sinds juni 
2006 zelfstandige Montenegro. 

JERSEY 
NAVAL CONNECTIONS II 

Visiting Naval Vessels 

Anne van het groene huis 

Canadesejïimsterren 
Voor de tweede maal 
komt Canada Post met 
een viertal zegels waarop 
acteurs staan afgebeeld 
die het in Hollywood 
gemaakt hebben: Marie 
Dressler, Raymond Burr, 

'o van Audrey Hepburn 

Norma Shearer en Chief 
Dan George. De vier ze
gels komen op 30 juni uit 
en zijn verkrijgbaar in vier 
verschillende boekjes van 
elk acht zegels van 52 c. 

Cyprus 
2007: nóg een boekje 
Het was me ontgaan dat 
Cyprus in 2007 na het Eu
ropazegelboekje nog een 
tweede boekje heeft uitge
geven. Het verscheen op 2 

Het Europazegelboekje van Cyprus met uicrmaal de beide zegels. 

per brief Het land vat 
dit letterlijk op en beeldt 
op twee postzegels 
brieven en enveloppen 
af Met nog steeds een 
dubbele waardeaandui
ding: £ 0.30/0.51 euro en 
£ 0.40/0.68 euro. Uitgifte
datum was 2 mei. 

Frankrijk 
Week van de Franse taal 
De week van de Franse 
taal  dit jaar van 14 tot en 
met 24 maart  stond dit 
keer in het teken van de 
ontmoeting. Een boekje 
met twaalf Marianne
zegels, verschenen op 
10 maart, is op de kaft 
voorzien van een tiental 
woorden die daarmee 
samenhangen. De zegels 

enkele tariefswijzingen 
op die datum. Het tarief 
voor een brief naar het 
buitenland is bijvoorbeeld 
verhoogd naar 82 c. 
Deze zegel, met een 
afbeelding van een zee
aster, is ook in boekjes 
verkrijgbaar. Op 3 maart 
verscheen het boelqe met 
tien gegomde zegels, en 
op 18 maart zo'n zelfde 
boekje met zelfklevende 
zegels. 

IJsland 
Europa  bneuen 
Afgebeeld op de IJslandse 
twee zegels zijn een tot 
bootje gevouwen brief 
van een klein meisje en de 
briefje als vliegtuigje van 
haar opa. In de brieven 
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Het prestigeboekje uan Jersey. 

Week ucin de Franse taal 

zijn nog van het oude type 
Marianne des Francais (op i 
juli komt het nieuwe type) 
en hebben geen waarde
aanduiding. De zegels 
vertegenwoordigen het 
tarief voor binnenlandse 
brieven (nu 55 c) . 

Ierland 
Zeeaster 
De huidige Ierse perma
nente serie postzegels 
 bloemen in het wild 

vertelt het meisje over een 
boottochtje en opa over 
zijn aller eerste vliegreis. 

 uiteraard  de betrokken 
zegels en plaatjes van nog 
meer marineschepen die 
Jersey aandeden. 
De inhoud van het boekje 
bestaat uit driemaal de 
serie van zes zegels (35, 
39,43.52. 58 en 76 p.) en 
eenmaal het minivelletje 
van £ 2.50. Totale prijs 
derhalve £11.59. 

Kroatië 
Inheemse planten 
Drie inheemse planten 
versierden drie in Kroatië 
op 20 maart verschenen 
postzegelboekjes. Afge
beeld zijn de kerstroos, 
het komkommerkruid 
en de blauwe honingbes. 
Toen ik gegevens over 
deze honingbes (suieet 
honeysuckle) opzocht, 
raakte ik verstrikt in al
lerlei sekssites: het ervan 
vervaardigde poeder is 
kennelijk een geliefd 
lustverhogend middel. 

Groeten uit Kroatië 
Het op 25 april versche
nen toeristenboekje heeft 
als thema de Corkogrot 
in het nationale park 
Meren van Plitlice. Dit 
park staat op de Unesco 
werelderfgoedlijst. 

De Europazegelboekjes uan IJsland 

I februari drie postzegels. 
Twee ervan zijn samen
hangend in een boekje 
verkrijgbaar: die van 40 
en 50 c. 

NieuwZeeland 
Anzac Day 
Net als Australië eert ook 
NieuwZeeland met de 
speciale ANZACemissie 
(Australian and Neiu Zealand 
Army Corps) de eerste be
langrijke missie van hun 
strijdkrachten tijdens de 
eerste wereldoorlog. 
De serie verscheen op 2 
april en ging vergezegd 
van een boekje met zeven 
minivelletjes: zes met van 
elke waarde één zegel en 
één met alle zegels op 
een velletje. Prijs van het 
boekje is $ 19.90. 
In totaal sneuvelden er 
30.000 NieuwZeelan
ders. Ook de komende 
twee jaar komen er nog 
uitgiften met beelden en 
verhalen met betrekking 
tot deze helden. 

Noorwegen 
Locale boekjes Sandegord 
De postzegelvereniging 
uit de walvisstad Sande
fjord en de Noorse post 
geven al een aantal jaren 
locale postzegelboekjes 
uit. Het gaat dit jaar om 
vier boekjes die op 2 mei 
verschenen en als motie
ven de haven van Godthul 
op ZuidGeorgië hebben. 1 
De afbeeldingen op de 
kaften zijn gelijk aan 
die op de  persoonlijke 
 zegels: walvisvaarder 
Thor Junior, walvisvaarder 

51 
1 



In̂ eborfl I, fabrieksschip 
Thor I en 'bewerking' van 
een walvis langs de Thor I. 

Slowakije 
Paasboskje 
Traditiegetrouw geeft 
de post van Slowakije de 
paaszegel ook dit jaar in 
een boelqe uit. De uitgif
tedatum was 28 februari 
en afgebeeld werd een 
kind met een lam (als 
symbool voor de geof
ferde Christus). De zegel 
vermeldt als waarde T2 
503: momenteel 10 k., het 
tarief voor een tweedeklas 
brief binnenland. Tien 
zegels per boekje. 

Spanje 
Honderd zegels per boekje 
Een aantal malen per 
jaar komt Spanje met 
boekjes, waarin zich 50 of 
honderd dezelfde zegels 
bevinden. Ze verschij
nen per twee en hebben 
steeds fauna en flora tot 
onderwerp. Ik meldde al 
de boekjes van 10 janu
ari met de witte camelia 
(100x60 c.) en de specht 
(100x31c.). 
Op I april verscheen een 
nieuw paar met afbeel
dingen van de torenvalk 
(100x31 c.) en de tulp 
(100x43 c) . 

De voorbeelden voor de vier postzegels hadden oorspronkelijk een oppervlak van drie vierkante meter. De voor
beelden ujerden gefotografeerd en op de computer tot enkele vierkante centimeters teruggebracht. 

Zweden 
Ikiuiljezien 
De kunstenaar Parra An
dreas gaf zijn op 27 maart 
verschenen Zweedse 
zegels de titel 'Ik wil je 
zien'. Afgebeeld zijn ogen 
die bewegen, zoeken en 

contact willen maken. De 
kunstenaar is bekend om 
zijn monumentale schil
derijen (die tot 160 vier
kante meter groot kunnen 
zijn!), maar beperkte zich 
in dit geval tot vier a vijf 
vierkante centimeter. De 

zelfklevende zegels (vier 
motieven) zijn ook per 
tien in een postzegel-
boelqe verkrijgbaar. Prijs 
55 k-

Europa 
De Europazegels van dit 

jaar - uitgegeven op 27 
maart - hebben brieven 
als thema. 
De ontwerper van de 
Zweedse Europa-emissie 
maakte twee postzegels 
met de leestekens 'kom
ma' en 'puntkomma' 
prominent in beeld. 
De graficus is van mening 
de leestekens die in een 
persoonlijke brief worden 
gebruikt iets zeggen over 
de afzender. Of, zoals hij 
het formuleert: 'Leeste
kens zijn als het ware de 

i A SVE8IGE 
W 11 KR 

;7\ _ 
SVEWGE 

\ 11K« 

ï ? 
: SVEKISE > 
: nK« ^ 
• ( 

'• A SVEÜIGE \ 
: ^ UK« 

De Europazegels van Zuieden: 
leestekens als 'ademhalingen', 

ademhalingen, de blik 
en de gebaren van de 
afzender.' 
Vier van deze zegels - van 
elk twee - vormen de 
inhoud van een postze
gelboekje. De prijs ervan 
bedraagt viermaal 11 k. 

FIUTELISTISCH EERBETOON AAN 
PIONIEREND RUSSISCH PROEFDIER 

Enkele postadministra-
ties hebben in 2007 
aandacht geschonken aan 
wat als het officiële begin 
van de ruimtevaart wordt 
beschouwd. Bedoeld 
wordt het lanceren van 
de Sputnik 1 op 4 oktober 
1957, in 2007 dus vijftig 
jaar geleden. 
De Hongaarse posterij
en deden dat ook (op 6 
februari jl., om precies 
te zijn) en ze besteedden 
daarbij meteen ook aan
dacht aan de een maand 
later gelanceerde Sputnik 2 
met aan boord het eerste 
levende wezen in de 
ruimte: de hond Laïka. 
In de rubriek LeJournal des 
nouueoutes in het Franse 
postzegelblad Timbres 

magazine (editie van 2 no
vember 2007) worden in 
een artikel onder de titel 
Laïka reuient ('Laïka keert 
terug') nadere bijzonder
heden over deze viervoe
tige heldin verstrekt. 
Haar noodlot stond 
vooraf vast: het zou een 
reis zonder terugkeer 
zijn. Lüika (Russisch 
voor 'blaffertje') was 
een zwerfhond (tee^e), 
een bastaard, die in de 
straten van Moskou werd 
gevangen om te worden 
'uitverkoren' als eerste 
levend wezen de ruimte in 
te gaan. 
De Sovjetrussische partij
leider Nikita Chroetsjov 
had namelijk na de 
succesvolle lancering van 

/ ^ . " \ v " w ' \ i ' \ ^ w " i r 

de Sputnik 1 geëist dat er 
zo snel mogelijk nog een 
opzienbarende vlucht 
moest worden georga
niseerd, ter gelegenheid 
van de viering van de vijf
tigste verjaardag van de 
Oktoberrevolutie in 19x7. 
Dat moest in minder 
dan vier weken worden 
gerealiseerd. Laïka vertrok 
op 3 november 1957. Zij 
zou binnen zeven uur na 
haar vertrek sterven ten 
gevolge van stress en de 
oververhitting van haar 
ruimtecapsuie. Inmiddels 
is van officiële zijde ook 
bevestigd dat haar voer 
was vergiftigd, 'teneinde 
haar de Icwellingen te be
sparen van een langzame 
doodstrijd in de ruimte.' 
Zoals bij latere proeven 
zou blijken, zou het toen 
al mogelijk zijn geweest 
haar levend te laten te
rugkeren. De Hongaarse 
postzegel toont linksbo
ven Sputnik 1; rechts een 
deel van de ruimtecapsule 
van Sputnik 2 en - heel 
terecht - in het midden 
het portret van de dappere 
viervoeter Laika. 

G.A. GEERTS 
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DALAI LAMA LOOPT 
PLUSBRIEF MIS 

Pas onlangs is bekend 
geworden dat het Duitse 
Comité voor de Interna
tional Campaign Jor Tibet 
(ICT) in 2007 tevergeefs 
heeft geprobeerd een 
exclusieve zogenoemde 
Plusbrief uit te geven, met 
daarop diverse portret
ten van de Dalai Lama. 
Vorige zomer bezocht 
de hoogste spirituele 
leider van het Tibetaans 
Boeddhisme Duitsland; 
hij werd onder andere in 
audiëntie ontvangen door 
Bondskanselier Angela 
Merkel. Dat leidde tot 
felle protesten uit Beijing. 
Op 15 november 2007 
maakte Deutsche Post 
bekend dat ze gebruik 
maakte van haar recht om 

ë 

zich terug te trekken uit 
het project. Reden: de ge
kozen postzegelmotieven 
zouden strijdig zijn met 
de zakelijke belangen van 
het bedrijf 
Deutsche Post ontkende 
dat het besluit zou zijn 
ingegeven door vrees voor 
nadelen die er voor haar 
dochter DHL uit zouden 
kunnen voortvloeien; 
genoemde dochter heeft 
in China zo'n 70.000 
klanten. ICT protesteerde 
fel tegen het besluit. Een 
zegsman noemde het een 
knieval voor de gevoelig
heden van een regering 
die verantwoordelijk is 
voor massale schendin
gen van de mensenrech
ten, in het bijzonder in 
Tibet (Deutsche Brieftnarken-
Revue, nummer 1/2008). 

G.A. GEERTS 



ANSICHTKAARTEN COMBINEREN 
METP0STGESCHIEDENIS?[1] 

D O O R H A N S I E M , C L E A R W A T E R ( V E R E N I G D E S T A T E N ) 

Het verzamelen van ansichtkaar
ten en prentbriefkaarten is ruim 
honderd jaar oud en interna
tionaal verspreid. In de jaren 
'30 van de vorige eeuw is voor 
deze hobby de naam deltiologie 
bedacht. Wereldwijd gezien staat 
deltiologie, na filatelie en numis
matiek, als het om de populari
teit gaat op de derde plaats. Over 
de verzamelwaardigheid van 
prentbriefkaarten en ansichtkaar
ten kan dan ook weinig twijfel 
bestaan. 
Voor eigen gebruik ben ik 
gewoon de volgende definities te 
hanteren: 

briefkaart: een briefkaart, tevens 
postwaardestuk (de definitie 
zoals die in de filatelie veelal 
gebruikelijk is); 

ansichtkaart: een briefkaart, 
geen postwaardestuk, met de 
afbeelding van een stadsgezicht 
of landschap; 

prentbriefkaart: een briefkaart, 
geen postwaardestuk, met een 
andere afbeelding dan een stads
gezicht of landschap. 

Bewust heb ik gekozen voor het 
woord ansichtkaart, omdat dit 
het meest overeenkomt met het 
Dwtse Ansichtskarte. De typische 
Ansichtskarte werd in de jaren 
1890 in Duitsland in de vorm 
van de bekende Cruss ous...-kaart 
populair. De Duitse drukkerijen 
zouden tot de Eerste Wereldoor
log furore maken met de produc
tie van dergelijke kaarten. Het 
woord 'Ansichtkaart' verwijst niet 
alleen naar de oorsprong van 
deze kaarten, het geeft ook het 
beste het karaktervan dergelijke 
kaarten weer. De meeste ansicht
kaarten tonen stadsgezichten 
(in de Verenigde Staten spreekt 
men van town mews) of land
schappen. Dat 'ansichtkaart' een 
Germanisme is, zal in de huidige 
tijd van Europese eenwording 
zo langzamerhand toch niet 
meer als een bezwaar gevoeld 
worden. Uiteindelijk isTiet woord 
'ansichtkaart' ook opgenomen 
in het Croot Woordenboek der 
Nederlandse Taal (de 'dikke Van 
Dale'). 

Als de term 'ansichtkaart' wordt 
gebruikt voor de kaarten met 
stadsgezichten en landschap
pen, kan 'prentbriefkaart' 
gebruikt worden voor kaarten 
met kerst- en nieuwjaarswensen, 
romantische ontboezemingen, 
patriottische leuzen, humoristi
sche kaarten, kunstenaarskaar-

Vorig jaar werd in Filatelie een aantal malen over de 

opkomst van het verzamelen van prentbriefkaarten 

geschreven. In het nu volgende artikel (en in afleveringen 

die later volgen) presenteert Han Siem enkele van zijn 

ervaringen met het verzamelen van ansichtkaarten 

in combinatie met een posthistorische verzameling 

'Buitenlandse correspondentie Nederlands-Indië'. 
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ten en andere afbeeldingen. 

'Buitenlandse correspondentie' 
Een verhuizing naar Florida in 
2000 betekende voor mij de 
start van een nieuw leven in reti
rement in een nieuw 'thuisland'. 
Dat leek me een goed moment 
om mijn thematische activiteiten 
af te sluiten en op latere leeftijd 
een herstartte maken met een 
andere vorm van filatelie. 
Ik was altijd een verstokte the-
maticus en vele jaren had ik geen 
idee wat ik met postgeschiede-
nis aan moest. In 1977 liet een 
clubgenoot, een gepensioneerde 
Indië-ganger, mij zijn tentoon
stellinginzending vierkantstem-
pels zien. Klein, maar keurig 
gerangschikt en vol met post
stukken uit tempo doeloe. Daarna 
kregen mijn bezoekjes aan post-
zegelwinkel Ten Geuzendam aan 
de Haagse Toren straat behalve 
voor brieven Nederlands Rode 

1. Duitse voorloper van de ansicht-
kaart uit de jaren i88o, een reguliere 
bnejkaart van 10 Pfennig met een 
aanvullende afbeelding van een 
toeristische bezienswaardigheid In 
i886 verzonden naar Neaerlands-
Indie. Fragment uit de inhoud '...Ik 
zit momenteel te schrijven boven aan 
de Drachenfels en dronk een glaasje 
Drachenblut op jullie gezondheid.. '. 
Aantrekkelijk stempel 'Drachenfels' op 
particulier postwaardetuk Drachenfels 
met een kleurnjke Drachenfels-tekst. 
Het geheel vormt een mooie mo
mentopname van een 'reisje langs de 
Rijn', een onderdeel van het Europese 
sociale leven in de tweede helft van de 
negentiende eeuw. 

Kruis geleidelijk nog een ander 
doeleinde. Het kleine vlamme
tje dat was aangestoken, werd 
vervolgens door de handboeken 
van Bulterman (1981) en Storm 
van Leeuwen (1995) aangeblazen 
tot een respectabel vuur 
Na rijp beraad besloot ik de 
kleine selectie van mijn mooiste 
vierkantstempels Nederlands-In
dië, waar ik maar geen afscheid 
van had kunnen nemen, uitte 
bouwen tot een nieuwe verza
meling. Wat zou dat voor een 
verzameling moeten worden.' 
Uiteindelijk viel de keus op een 
verzamelgebied dat past bij een 
Indië-verzamelaar in den vreem
de: Nederlands-Indië - Buiten
landse correspondentie tot ic)2o, 
dat wil zeggen buitenlandse 
correspondentie i>an, naar of uia 
Nederlands-Indië. Dat betekende 
dus geen binnenlandse corres
pondentie en ook geen brieven 
van en naar Nederland. Het was 

niet de bedoeling dat de nieuwe 
verzameling een tentoonstel
lingscollectie zou worden; ze zou 
meer het karakter moeten heb
ben van een inventarisatie om 
het betreffende verzamelgebied 
in kaart te brengen, met name de 
inkomende en doorgaande post. 
Verzamelingen Destinations z\]r\ 
in de Verenigde Staten geregeld 
te zien. Ook op Fl P-tentoonstel
lingen zijn dergelijke inzendin
gen in de klasse Postgeschiede-
nis met regelmaat te vinden. 
Meestal gaat het dan om 
poststukken uit de tijd voor 1874, 
toen de Wereldpostunie (UPU) 
nog niet was opgericht. Voor 
Nederlands-Indië koos ik om 
praktische redenen de periode 
tot 1920, waarbij de nadruk zou 
komen te liggen op de periode 
1880-1915. 
Verscheidene malen is mij uitge
legd dat een echte verzameling 
postgeschiedenis niet ophoudt 
met het bijeen zoeken van stem
pels (van A tot Z, of van nummer 
1 tot nummer zoveel). Steeds 
opnieuw werd gewezen op het 
belang van tarieven en routes. 
Daarom nam ik mij voor bij de 
selectie van stukken aandacht te 
besteden aan die transitostem
pels die iets zouden kunnen ver
tellen over het afgelegde traject. 
De route van Indië naar Neder
land is welbekend en op dat 
terrein was wat er betreft transi
tostempels dus nauwelijks iets 
nieuws te verwachten. Hopelijk 
zou op de routes naar het buiten
land wat meer te beleven zijn. 

Iets over het verzamelen 
van ansichtkaarten 
De briefkaart werd in 1869 i " 
Oostenrijk geboren als Corres-
pondenz-Karte. De ene zijde van 
de briefkaart was bestemd voor 
het adres, de andere voor de 
correspondentie. De briefkaarten 
waren meteen een groot succes 
en leverden een belangrijke 
bijdrage aan de bloeiperiode van 
het postwaardestuk, die tot de 
Eerste Wereldoorlog zou duren. „ 
Met de briefkaart kon de gemid- ° 
delde burger tegen een redelijke "~ 
prijs korte mededelingen ver- ZL 
sturen. In die tijd waren andere * 
vormen van communicatie niet ^ 
of slechts beperkt beschikbaar. " 
Geleidelijk begon men briefkaar- ^ 
ten zo nu en dan te voorzien "" 
van een aanvullende tekst en/of A P A 
afbeelding. Briefkaarten uit de g ) j 
jaren 1880 met een afbeelding 
van een lokale bezienswaardig
heid zijn de voorlopers van de 
ansichtkaart (ajbeeldingi). Kort 
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InUadwche AMSICHTS-FOSTKARTEN-INDUSTRIE (im eigene» Haai 

T. Schwidernoch, Wien-Hacking (Austria). 
S p e c i a l l t ä t 

Hochfeinste billigste Seiden-Postkarten u Seiden-Gratulationskarten, 
11 Krenier, foi •> 

ten, ^ ^ ^ ^ ^ 
to Doppel-Llohtdrucll-Postkarten nach omïuiendandon Fotografion. Pfennig Q 

K 1. PonsparcMMn-Chcck-Conio Nt 84B S?;, ^ 

Neueetesl IQOD ntae Hsliocferant mit 6-12 {einiafblgen Anttchten i 3 *miw H H^pig) 

via Brindis Billigste 
K a t a r i R a t i o n 

allen Ausftihrungsarten 
AntlEtits-Postkarten 

Klinstier ii Bhi men karten 

Schnellsie u. schönste 
Lieferung! 

Für Neu-AnfertiKUnsen 
erbitlc 

Zusendung 
Fotoßralren, Bildern II s « 

Verlangen Siu Preise, und 
Muster kostenfreH 

Herrn 

e/iL fiLn.. 
Bitte Ii6t1'di>it bcfolscndc Muster dem crö.i;tc'i Postliarten 
Veikaufogeoi-liafie la dortiger Stadl guujut zu Ubermiltcln, 

fui ïleriii; 

^ (M/^<XA.tM.t 'a I- <s/ 

k a ^ a ^ * " ^ " 

2. Uit het gouden tijdperk van de ansichtkaart: voorbedrukt firmaoouvert 'Inländische 
ANSICHTS-POSTKARTEN INDUSTRIE' in Wenen, verzonden 1906. Op het couvert 
diverse teksten, onder andere 'Billigste Fabrikation [...] von Ansichts-Postkarten/Kunst

ler- u. Blumenkarten', 'erbitte Zusendung von Fotografien, Bildern u.s.w.', met het 
verzoek de brief door te sturen aan '...dem grossten Postkarten Verkaufigeschafie in 

dortiger Stadt'. Duitse drukkerijen domineerden de productie van ansichtkaarten in deze 
periode, maar er was een sterke concurrentie. 

na 1890 kwamen de eerste an
sichtkaarten op de markt. Deze 
waren vrijwel meteen een enorm 
succes. Reizen was voor velen 
bereikbaar geworden en de Cmss 
ous-kaarten namen een enorme 
vlucht. 
De periode 1892-1918 wordt be
schouwd als het gouden tijdperk 
van de ansichtkaart. De wereld 
was klein geworden. Met de 
ansichtkaart werd het mogelijk 
aan bekenden, nabij of over
zee, iets van de verblijfplaats te 
laten zien. De ontwikkeling van 
nieuwe druktechnieken leidde 
tot goedkopere productie en la
gere prijzen. Mensen begonnen 
ansichtkaarten te verzamelen en 
al snel ontstond een intensief 
ruilverkeer. 
Internationale correspondentie-
clubs werden opgericht voor de 
uitwisseling van ansichtkaarten. 
De Duitse drukkerijen bleven 
toonaangevend, maar zelfs in 
het verre Nederlands-I ndië werd 
deze lucratieve markt verkend 
door drukkerijen uit andere 
landen {aßeelding 2). 
De adreszijde van de ansicht
kaarten wordt door filatelisten 
als de voorzijde beschouwd. 
Daarentegen is de belangstelling 
van ansicntkaartenverzamelaars 
gericht op de beeldzijde; de 
adres- of rugzijde wordt uitslui
tend bekeken om de briefkaart te 
dateren. 
In de beginperiode was de 
rugzijde volgens de toenmalige 
voorschriften geheel bestemd 
voor het adres. Wilde de afzen
der nog wat kwijt, dan moest er 
op de beeldzijde maar wat wor
den bijgekrabbeld. Dat was op 
den duur natuurlijk onbevredi
gend. Na enkele jaren werden de 
voorschriften daarom gewijzigd, 
zodat de adreszijde kon worden 
verdeeld in een adresdeel en 
een correspondentiedeel. Als 
vuistregel kan worden aangehou

den dat ansichtkaarten met een 
'ongedeelde rug' dateren van 
vóór 1906/07 en dat die met een 
'gedeelde rug' van latere datum 
zijn. Er zijn echter talrijke uitzon
deringen en details, waarvoor 
ik graag naar de literatuur over 
ansichtkaarten verwijs. 
Ook in het koloniale Nederlands-
Indië beleefden ansichtkaarten 
hun eigen gouden tijdperk. Mijn 
ogen voor dit verzamelgebied 
werden geopend door het schit
terende nandboek van Haks 
en Wachlin, Irtdonesië, 500 oude 
briefkaarten: gedegen informatie 
met een overvloed aan prachtige 
afbeeldingen. 

Duo's van poststuk en 
ansichtkaart 
De combinatie van ansichtkaar
ten en postgeschiedenis blijft in 
de regel beperkt tot het tonen 
van ansichtkaarten met de af 
beelding van een postkantoor of 
anders een station. Op de duur 
is dat wat eentonig. Er zouden 
toch meer mogelijkheden moe
ten zijn. 
Als experiment probeerde ik 
daarom voor elk poststuk van 
mijn 'bestemmingen'-verzame-
ling een ansichtkaart te vinden 
die daar het beste bij zou pas
sen. Als voorwaarde stelde ik dat 
de ansichtkaart betrekking moest 
hebben op een van de centrale 
kenmerken van het poststuk: 
(1) de plaats van herkomst; 
(2) de plaats van bestemming; 
(3) andere filatelistische ken

merken, zoals frankering, 
transitostempels, aanteken-
strookjes e.a. en 

(4) de inhoud (hieraan plegen 
we in de filatelie weinig 
aandacht te geven). 

Elk poststuk heeft een aantal 
postale kenmerken, represen
tatief voor de desbetrefl^ende 
tijd. Ook een ansichtkaart biedt 
een momentopname van een 

3. Het sultanaat Palembang (Zuid-Sumatra) kwam in 1821 onder Nederlandse controle 
en onder dit bestuur werd Palembang hoofdstad van de gelijknamige residentie. De stad 
was geheel gebouwd langs de oevers van de Moesi, de levensader van de stad. De rivier 
maakte transport van en naar het achterland mogelijk waardoor Palembang uitgroeide 
tot een belangrijk handelscentrum. Het leven van de autochtone bevolking speelde zich 

grotendeels af aan of op het water Ook handelaren moesten zich aanpassen aan de 
Moesi als voornaamste verkeersweg, zoals de eigenaar van deze drijvende warong. 

HOTEL B E L L E V U E . - ^ M A L A N G . 
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4. Malang ligt op een hoogte van 443 meter en heeft voor de tropen een mild, koel 
klimaat. De stad ontwikkelde zich al vroeg tot een toeristencentrum en populaire ver

blijfplaats voor gepensioneerden. Een geliefd uitstapje voerde naarde badplaats Wendit 
op de weg naar Toempang. 

bepaalde tijdsperiode. Om een 
passend 'duo' te vormen, moes
ten poststuk en ansichtkaart 
zoveel mogelijk stammen uit 
dezelfde tijd, waarbij een marge 
werd gehanteerd van maximaal 
tien jaar. Daarmee werd in elk 
geval het opnemen van moderne 

briefkaarten uitgesloten. De 
bedoeling van deze wijze van 
verzamelen is dat poststuk en 
ansichtkaart elkaar zo goed 
mogelijk complementeren. 
In drie afleveringen van elk twee 
delen zal ik een indruk geven 
van mijn inventarisatie collectie 
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Berghotei Sarangan * 
Post MagBton (MB(ilo«n) 

4500 voal boven zee 
TeiBfon MagBlan 15.Vil 

5. Roven: briefkaart met naamstempel Magetan, verzonden (ign) van Magetan bij 
Madioen naar München De afiender schriß o a.: 'Wij zijn hier goed en wel aangeko
men en maken her iedere dag verre wandelingen.' Onder, ansichtkaart, gedrukt voor 
het Berghotel Sarangan, gelegen op een hoogte van 4.500 voet (ca 1.350 meter) De 

kaart laat het hotel zien en een uitzicht over een bergmeer. 

6 Afgezien van een vlakke strook langs de kust was de residentie Pasoeroean bergachtig. 
Het hotel in Poespo was een dependance van het bekende sanatorium Tosan, dat in 

het Tender-gebergte, op een hoogte van 6.000 voet (ca 1.800 meter), lag. Poespo lag 
aanmeiKelijk lager Het hotel diende als acdimatisatiestation voor zwakke patiënten om 

het hoogteverschil op te vangen. De ansichtkaart heeft een ongedeelde rug. 

Nederiands-lndië, buitenlandse 
correspondentie i88o-ic)20 en 
de daarbij gevormde duo's van 
poststukken en ansichtkaarten. 

Nederlands-I ndië nader bekeken 
Hoe kunnen ansichtkaarten 
een aanvulling vormen op een 
contemporaine posthistorische 
verzameling? Er blijken talrijke 
mogelijkheden te zijn. 
De plaatsnaam is voor veel 
stempelverzamelaars niet meer 
dan een onderdeel van het stem
pel. Veel verzamelaars komen 
niet verder dan enige aanvullen
de geografische kennis. Prettig is 
dat met een ansichtkaart zonder 
veel w/oorden de karakteristiek 
en/of de achtergrond van een 
stad kan w/orden belicht. Voor
beelden? Palembang: geheel 
gebouwd langs de oevers van de 
nvier de Moesi, de levensader 
van de stad {afieeldingj). Ma-
lang, een stacf met een mild, koel 
klimaat; een toeristencentrum 
en populaire verblijfplaats voor 
gepensioneerden [ajbeelding 4). 
Gaat het in deze gevallen om 
bekende plaatsen, soms kan een 
ansichtkaart ook een minder 
bekende plaats belichten. Lange 
tijd beschouwde ik de briefkaart 
met het naamstempel Magetan 
(aßeelding ̂  boven) louter als een 
stuk met een aardig stempel. 
Informatie uit de Beknopte 
Encyclopaedie van Nederlandsch 
Oost-lndië: Magetan ligt aan 
de voet van de Lawoe, op een 
hoogte van 446 meter en heeft 
een gezond klimaat. 
Recent kon ik een aantrekke
lijke ansichtkaart van Magetan 
aanschaffen (afbeeldings onder). 
De kaart werd gedrukt voor het 

Berghotel Sarangan en laat het 
hotel zien en een uitzicht over 
een bergmeer. Deze aanwinst 
was voor mij aanleiding met 
hernieuwde interesse oe achter
zijde van de briefkaart te lezen. 
De afzendster schrijft aan een 
bekende in München: Magetan 
bij Madioen. Wij zijn hier goed en 
wel aangekomen en maken hier 
iedere dag verre wandelingen. Hier 
is het landelijke leven echt. Waar ik 
ook ben, ik kan mijn zware verlies 
nog niet vergeten. Zijt vele malen 
gegroet en gezoend. Beeld en 
tekst maken het geheel bijna tot 
een korte, geïllustreerde novelle. 
Een andere ansichtkaart maakt 
reclame voor het hotel in 
Poespo, een dependance van 
het bekende sanatonum Tosari 
[afbeelding 6). In de jaren 1870 
kwam in Europa de sanatori
umtherapie voor tuberculose in 
zwang. Sanatoria werden aan
vankelijk gebouwd in de bergen, 
omdat de zon en de ijle lucht als 
heilzaam werden beschouwd. 
Tosari in het Tenggergebergte lag 
op een hoogte van 6.000 voet 
(ca i.8oo meter). Poespo was 
aanmerkelijk lager gesitueerd. 
Het hotel werd als acdimatisa
tiestation gebruikt voor zwakke 
patiënten, om het hoogteverschil 
beter te kunnen opvangen. Het 
sanatorium Tosari zoulater een 
hotel worden. Zowel van hotel 
als sanatorium zijn talrijke an
sichtkaarten bekend. Kaarten van 
het acdimatisatiestation Poespo 
zijn echter wat schaarser. 
Veel ansichtkaarten laten be
zienswaardigheden zien die ken
merkend zijn voor een bepaald 
gebied. Fort de Koek werd in 
1825 gesticht als een fort tijdens 

7. Fort de Koek, in 182$ gevestigd 
op de heuvel Boekit Tinggi, werd 
later de hoofdstad van dePadangse 
Bovenlanden. De stad lag iets ten 
zuiden van de evenaar op een 
hoogte van goo meter en was 
bekend om het aangename klimaat. 
Veel gebouwen waren opgetrok
ken in de karaktenstieke, sierlijke 
Minangkabau-bouwstijl. 
Albert Friedemann was een 
postzegelhandelaar in Leipzig en 
gaf van igo8 tot 1^14 een periodiek 
uit, 'Fnedemann's Philatelistische 
Benchte'. 

A. !s:ffi WIS - mm BS KQCK. 
Sumatra 's Westkust. 
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Foi t do Koek 

de Padri-oorlogen (ook: Paderi-
oorlogen). De stad werd later 
de hoofdstad van de Padangse 
Bovenlanden en fungeerde als 
het culturele centrum van de 

Minangkabau. Veel gebouwen 
waren in de karakteristieke Mi
nangkabau-bouwstijl opgetrok
ken (afbeelding j). 
De litho 'multi-view' ansichtkaart 
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8. Boven: postwaardestuk aangetekend verzonden {i8g-j) van Soekaboemi naar We
nen. Mooie frankering van 60 cent, goed voor een brief van 15 tot jo gram (in dit geval 
17 gram). Op de achterzijde een rond stempel 'Ligne N Paq. Fr No 7', gebruikt door de 
Franse Paauebot 'Ern. Simons' Route: Soekaboemi, via Singapore (Franse Paquebot) 
en Marseille naar Wenen. In 1902 geselecteerd op een Amerikaanse veiling als de mooi
ste brief uit de Proehnick-correspondentie van vier aangetekende brieven Soekaboemi-

Wenen. Onder. Utho 'multi-view' ansichtkaart van Soekaboemi naar het model van de 
Duitse 'Cruss aus...'-kaarten, gedmkt in hoge kwaliteit met diverse afoeeldingen uit een 

bepaalde stad 

van Soekaboemi [afbeelding 8) 
werd gemaakt naar het model 
van de Duitse Cruss ous-kaarten 
die diverse kijkjes van een stad 
lieten zien. De drie afbeeldin
gen van het Victoriahotel zijn 
omgeven door een weelderige 
decoratie injugendst;7-stijl, karak
teristiek voor de fin de s/éc/e-tijd 
omstreeks 1900. De ansichtkaart 
vormt het complement van een 
brief uit 1897, met een duidelijk 
vierkantstempel Soekaboemi. De 
brief heeft een frankeenwaarde 
van 60 cent, het tarief voor 
een aangetekende brief naar 
het buitenland van de tweede 
gewichtsklasse. 
Tegenwoordig noemt men de 
periode van 1870 tot 1914 die 
van het moderne imperialisme. 
IVIet die term wordt een proces 
van versnelde uitbreiding van 
de westerse macht bedoeld. 
Gebieden die voorheen slechts 
op papier werden bestuurd, 
kwamen ter beschikking voor 
verdere exploratie en exploitatie. 
In Nederlands-Indië opende de 
Agrarische Wet de kolonie voor 
particulier ondernemerschap. 
Het stimuleerde de vestiging 
van plantages, de zogenoemde 
landbouwondernemingen. 
Combinaties van poststukken en 
ansichtkaarten kunnen deze ont
wikkeling goed in beeld brengen. 
De ontginning en ontwikkeling 
van Sumatra's Oostkust nam 
een aanvang in 1863, toen werd 
ontdekt dat de afdelingen Deli 
en Langkat bijzonder geschikt 

waren voor de cultuur van tabak. 
Toen in 1869 de Deli IVIaatschap-
pij werd opgericht, besloot men 
het hoofdkantoor neer te zetten 
in de kleine kampong IVIedan, 
te midden van de tabaksvel-
den. Door de expansie van de 
tabakscultuur groeide de plaats 
snel. Verscheidene handels
ondernemingen kozen IVIedan 
als zetel voor hun vestiging. 
De Deli Maatschappij verbe
terde de infrastructuur van het 
gebied gestadig. In 1883 werd 
de Deli Spoorweg Maatschappij 
opgericht en in 1886 werd de lijn 
Laboean-Medan geopend. De 
sultan van Deli nam afscheid van 
de oude hoofdplaats Laboean 
en zette in Medan een paleis 
neer Tenslotte werd Medan in 
1887 ook de nieuwe hoofdplaats 
van de residentie Sumatra's 
Oostkust. 
De hausse in tabak trok talrijke 
buitenlanders naar Deli - me
rendeels Duitsers en Zwitsers 
- zodat het nodig werd een Duits 
consulaat in Medan te vestigen 
(afbeelding g, boven). Medan 
was gebouwd rond een centraal 
plein, de Esplanade. Aan de zuid
zijde lag het Grand Hotel Medan, 
een eenvoudig hotel gebouwd 
in 1884. De complementerende 
ansichtkaart (afbeelding q, onder), 
uitgegeven door de betende 
fotograaf Charles j . Kleingrothe, 
biedt een drietal kijkjes van 
Medan en omgeving. 
Het spectaculaire succes van de 
eerste ondernemingen leidde 
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g. Boven: aangetekende brief van het Duitse consulaat in Medan, gefrankeerd met 
60 c, bestemd voor een brief van de 2e gewichtsklasse f15 tot }o gram), in dit geval 

22 gram. Aantrekkelijke mengrankering van de emissies Bontkraag en 'Veth. De hausse 
in tabak trok talrijke buitenlanders naar Deli. Onder. Medan was gebouwd rond een 

centraal plein, de Esplanade. De hier afgebeelde ansichtkaart werd uitgegeven door de 
bekende fotograaf Kleingrothe en toont enkele kijkjes van Medan en omgeving zoals 
het paleis van de sultan, de kampong Roemah Kinangkong en 'Grand Hotel Medan'. 
De afzender heeft een pijltje op de kaart getekend met de opmerking 'Unser Absteige 

Quartier in Medan'. 
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10. Boven: de oprichting van de Deli-maatschappij en de opbloeiende tabakscultuur 
in de jaren '70 van de negentiende eeuw leidde tot een immigrantenstroom en het 

ontstaan van ondernemingen in andere delen van Sumatra's Oostkust. In 1885 werden 
Asahan en Kwaloe voor particuliere ondernemingen opengesteld In de jaren 1886-1890 
nam, mede door de instroom van buitenlands kapitaal, het aantal ondernemingen in 
Asahan aanzienlijk toe. Tandjongbalei was de hoofdstad van deze afdeling. Het post
kantoor (met puntstempel 115J werd in gebniik gesteld op io december 1S87 De brief 
uit i88g toont ideale aflagen van kleinrondstempel en puntstempel. De onderneming 
Tandjoengpasir lag ongeveer vijftig kilometer ten zuiden van Tandjongbalei. Imgo} had 

Tandjongbalei 1.841 inwoners, onder wie ^g Europeanen. 
Onder deze kaart, 'Sumatra's O K.'eveneens uitgegeven door de fotograaf Kleingro
the, heeft een Batak als middelpunt, omnngd door drie beelden met betrekking tot de 
Deli Maatschappij en de tabakscultuur een veld met riipe tabak, een droogschuur in 

aanbouw en een treinstel voor het vervoer van de tabak van de velden. 



tot een explosieve groei van 
de tabakscultuur in de jaren 
1870. Talrijke nieuwe concessies 
werden verleend in andere delen 
van Sumatra's Oostkust. In 
1885 werden Asahan en Kwaloe 
voor particuliere ondernemin
gen opengesteld. In de jaren 
18861890 nam, mede door 
de instroom van buitenlands 
kapitaal, het aantal ondernemin
gen in Asahan aanzienlijk toe. 
In 1902 waren in Asahan acht 
ondernemingen gevestigd en in 
Kwaloe één. Tandjongbaiei was 
de hoofdstad van de afdeling 
Asahan. 
De ontwikkeling van dit gebied 
wordt weerspiegeld door de 
opening van postkantoren: Me
dan (puntstempel 108) in 1882 
en Tandjongbaiei (puntstempel 
115) in 1887. De onderneming 
Tandjoengpasir lag ongeveer 
vijftig kilometer ten zuiden van 
Tandjongbaiei {afreelding 10, 
boven). 
Een andere mooie ansicht
kaart die werd uitgegeven door 
Kleingrothe in Medan [afbeelding 
10, onder) toont een Batak als 
middelpunt, omringd door drie 
taferelen uit hettabaksbedrijfvan 
de DeliMij. Interessant is ook de 
geschreven tekst van een Frans
man aan het thuisfront: La photo 
ei dessus représente une plantation 
de tabac. [...] plantations eniploi
ent un personnel de looo hommes. 
Au milieu un Battak, Le tabac 

11. Het werk op de tabaksplantages werd uitgevoerd 
door Chinese koelies. Ze werder\ aanvankelijk aangetrok
ken uit Penang en Singapore. Later vond directe immi
gratie plaats uit China, maar de contacten tussen Deli 
en Singapore bleven intensief. De brief laat het speciale 
buitenlandse tanefvan 12X2 cent zien voor brieven naar 
Singapore. Het totale porto van 2272 cent (io cent voor 
het aantekenrecht) werd voldaan met een mengfranke

ring van de emissies i&jo en i8g8. 
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est cultivé d Deli par les chinois 
sous la direction olaux gages des 
Europeans. 
De autochtone bevolking was 
niet te porren om voor oe 
Europeanen in loondienst op 
de tabaksplantages te werken. 
Het werk werd uitgevoerd door 
Chinese koelies (afbeelding 
11). Deze werden aanvankelijk 
aangetrokken uit Penang en 
Singapore, later vond directe 
immigratie plaats uit China. 
De plantageeigenaren vonden 

de Chinezen taai en ijverig. Ze 
waren bereid hard te werken 
voor hun inkomen. De arbeids
omstandigheden van de koelies 
waren slecht, maar dat is niet 
aan de ansichtkaart te zien. 
Ansichtkaarten moesten worden 
verkocht en daarbij werd een 
beeld gepresenteerd zoals de 
kopers dat graag zagen. 
Van de correspondentie tussen 
de Chinese bevolkingsgroepen 
in Medan en Singapore is, in 
vergelijking met de correspon

dentie van Europeanen, relatief 
weinig bewaard gebleven. De 
bijbehorende brief laat het 
speciale buitenlandse tarief van 
12/4 cent zien voor brieven naar 
Singapore. Het totale porto 
van 22>2 cent (10 cent voor het 
aantekenrecht) werd voldaan 
met een mengfrankering van de 
emissies 1870 en 1898. 

(wordt vervolgd) 

Reacties op dit artikel kunt u zenden aan 
Han Siem, mmnm@tampab(ii).iT.com 

EEN MOOI ARTIKEL, 
MAAR DIE TABEL... 

Een van de bijdragen die het 
maartnummer van Filatelie 
(thema: 'Vervoer') een bijzonder 
cachet gaven, was Van zeil tot 
stoom: Batai/ia in het brandpunt 
van mevrouw SeijaRiitta Laakso 
uit Helsinki (Finland). Jammer 
dus dat de tabel op pagina 197 
 die een belangrijke roTin het 
artikel speelt  niet helemaal cor
rect, c.q. duidelijk was. Dat had 
vooral te maken met het letter
type (waarvan de vette versie niet 
veel vetter was dan de gewone) 
en met een onnauwkeurigheid 
waardoor bepaalde onderstrepin
gen wegvielen. Daarom drukken 
we de tabel nogmaals af, in exact 
dezelfde opmaak als die waarin 
we 'm ontvingen. Onze veront
schuldigingen voor het ongemak 
dat we de lezers van het artikel 
(die hopelijk ook herlezers zullen 
zijn) hebben bezorgd! 

Redactie Filatelie 

Bij de tabel hiernaast: de in vette let
ters gezette data tonen de opeenvol
gende perioden tussen het schrijven 
van een briefen ontvangen van het 
antwoord daarop, tussen septem
ber 1788 en december 1792. De 
onderstreepte data geven een beter 
alternatief voor de reizen: eerdere 
vertrekdata uit Batavia dan met het 
oorspronkelijke schip. In die gevallen 
wordt dit aangegeven door de naam 
van het snellere schip cursief weer te 
geven, bijvoorbeeld Faam. 

Ship 

Maria 
Louisa 
Faam 
Vlijt 

Luchtbal 

Expeditie 
Maria 
Louisa 
Haasje 
Snelheid 

Star 
Faam 

Zeemeeuw 
Vlijt 

Luchtbal 
Kraai 

Snelheid 
Haasje 

Faam 
Vlijt 
Maria 
Louisa 

Kraai 
on 
average 

Date of 
departure 
from 
Holland 

1.9.1788 
22.12.88 

4.4.89 

1.6.89 

1.9.89 

9.10.89 
18.11.89 

6.1.90 

12.2.90 
5.3.90 

2.4.90 
2.6.90 

6.9.90 
20.2.91 

2.5.91 
9.7.91 

16.12.91 
20.3.92 

16.6.92 

30.9.92 

Date of 
arrival in 
Batavia 

11.2.89 
2.6.89 

18.11.89 

26.4.90 
Ceylon 

22.4.90 
11.7.90 
Ceylon 

10.8.90 
Ceylon 
14.9.90 

 

3.5.91 
30.8.91 

14.9.91 
15.12.91 

29.5.92 
17.9.93 

25.11.92 

27.3.93 

Holland

Batavia, 
days 

163 
162 

170 

237 

155 
186 

158 

239 
191 

135 
159 

165 
151 

162 

178 

174 

Date of 
departure 
from 
Batavia 

5.3.89 
21.6.89 
1.12.89 

Ceylon 
19.11.90 

Ceylon 
20.12.90 

18.5.90 
4.8.90 

Ceylon 
21.3.92 

20.11.90 
Ceylon 
29.7.91 
14.2.91 

1.6.91 
25.11.91 

Bengal 
18.2.92 
28.1.92 
Bengal 
27.2.93 
23.1.95 

20.4.93 

1.8.93 

Date of 
arrival in 
Holland 

7.8.89 
9.11.89 
29.4.90 

23.4.91 

10.7.91 
1.12.90 

21.12.90 

23.7.92 
1.5.91 

6.12.91 
25.10.91 

7.12.91 
14.5.92 

30.7.92 
28.6.92 

21.12.93 
 .9.95 

8.12.93 

17.4.94 

Batavia

Holland, 
days 

155 
141 
149 

by Vlijt 
149 

by Haasje 
197 

197 
139 

162 

(by Faam 
162) 253 

189 
171 

by Kraai 
171 
152 

220250 

232 
by Maria 

Louisa 
232 

176 

Holland

Batavia

Holland, 
days 

340 
322 
390 

332 

456 

378 
349 

422 

(by Faam 
333) 510 

457 
448 

377 
355 

540 

434 
(400) 

407 



IBFV 
BONDSADRESSEN 

Bondsbureau: 
Zeeiantlaan ii, 3526 AK Utrecht 
Telefoon 030-2894290 
Fax 030-2800128 
Internet: www nhjv nl 
E-mail: bondsbureau@nbfl; nl 

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

Voorzitter: 
TJ. Koek 
Telefoon 0313-413704 
E-mail: t]koek@plünet n! 

Secretaris: 
A.G. van den Brink 
p/a Bondsbureau 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Penningmeester; 
S. Tuin 
Telefoon 0598-626447 
E-mail: mTQarden^6@gma\[ com 

Verenigingszaken: 
B.MoI 
Telefoon 0345-613002 
E-mail: bEnmol@)i 2m011e.nl 

Evenementen: 
P. Walraven 
Telefoon 033-4806816 
E-mail: walraven exqun@casema.nl 

Jury zaken: 
P. Alderliesten 
Telefoon 078-6812576 
E-mai[:piet.a!deriiesten@)hc€net.nl 

Filatelistische vorming 
En Jeugdzaken: 
S], Bangma 
Telefoon 0187-61J542 
Ë-mail: sban^ma(p)xS4all,nl 

Bestuurslid: 
V.T.J.M.Coenen 
Telefoon 0168-472029 
Faxoi68-47i336 
E-maiI: coenen93g@planrt.nl 

Pers en Publiciteit 
Vacature 

Webmaster NBFV-site 
(www.nhß} nl): 
J. Boon 
E-mail: u;ebmaster{3)nbjij org 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
SKfrtans: 
JJ.M. Pieters 
Telefoon 071-5761726 
Matenaakommissans: 
Th.A.E. Kniese 
Langestraat7i 
2312 SL Leiden 
E-mail: e.knies«p)p[anet nl 

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

De bibliotheek is gevestigd op 
het volgende adres: 
Hoofdstraat I, 
3741 AC Baarn 
Telefoon 035-5412526 
E-mail: bibliotheek(p)nbjlï.orfl 

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

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

c-, Bondskeuringsdienst 
c-̂  Voorzitter. 
_ F.C.W. van Beekum 
tu Keurzendingen s.v p aangetekend 
Ä zenden aan de secrrtaris van de 
i „ Bondskeuringsdienst; 
— H. Veen 
^ 2e Stationsstraat 258 
<[ 2718 AC Zoetermeer 
::; Telefoon 079-3611910 
»- E-mail: bondskeurmasdienst@tplanrt.nl 

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

Verzekeringen 
Informatie bij het Bondsbureau 

358 

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

SUCCESVOLLE JUBILEUMVIERING 
IN OOSTERHOUT BIJ NIJMEGEN 
De loo-jarige Nederland
se Bond van Filatelis
ten-Verenigingen en 
de 25-jarige postzegel
vereniging Noviopost 
vierden op zondag 24 
februari 2008 in De Klif 
in Oosterhout hun beider 
jubilea. Onder begelei
ding van de vrolijke noten 
van de drumfanfare BUB 
uit Beek-Ubbergen werd 
de dag feestelijk geopend 
door wethouder Hans van 
Hooft. Hij zei: 'Ik heb veel 
geleerd over postzegels 
verzamelen.' 

Jeugd 
JeugdfilatelieNederland 
werd goed bezocht. 
De kinderen konden 
graaien in de postzegel-
berg, deelnemen aan de 
postzegelspellen en zich 
aanmelden als lid, waarna 
zij een jaar lang gratis lid 
waren. Zoals de voorzitter 
van de bond. Ties Koek, 
al in zijn openingstoe
spraak meldde: 'Je kunt 
er niet vroeg genoeg 
mee beginnen.' Enkele 
kinderen, zoals die van de 

familie Van Elferen, lieten 
op deze dag zien waar 
hun hart naar uitging: 
sport in de breedste zin 
van het woord. Niet alleen 
postzegels van voetbal
lers, maar ook zegels van 
de Olympische Spelen bij
voorbeeld. Beide jongens 
hebben deze hobby van 
geen vreemde: moeder 
en oma zijn al jarenlang 
verwoede verzamelaars. 

Mastertoernooi 
Het mastertoernooi werd 

goed bezocht voor de 
algemene en thematische 
lezingen. Dit toernooi 
werd gehouden onder 
de eerste-prijswinnaars 
van de toernooien van de 
afgelopen zes jaar. Jurylid 
Pim van den Bold zei 
hierover: 'Dat maakte de 
jurering moeilijk.' 
Dat postzegels verzame
len niet alleen ter vermaak 
is, maar ook ter lering, 
bleek bijvoorbeeld uit de 
lezing van mevrouw Paula 
van Gestel, gespecialiseerd 
in cartografie. Marco Polo 
kwam in haar presenta
tie aan bod. Zij wist te 
vertellen dat uit recent 

ÔO JA4/^ 

Lekker postze^elen in Oosterhout; u.l.n.r. Nouiopost-uoorzitter Buiten
huis, Jo Toussaint, ujethouder Hans uan Hoojt en NBFV-uoorzittcr Ties 
Koek (Joto: W. uan der Wagt). 

^^08-20^*^ 
geopende Chinese archie
ven blijkt dat er nog geen 
bewijs is gevonden voor 
de hoge post die Marco 
Polo gedurende 22 jaar 
in het Chinese rijk gehad 
zou hebben. Hij claimde 
dit bij terugkomst in 
zijn vaderland, werd niet 
geloofd en gevangen ge
zet. Waarschijnlijk is dit 
destijds inderdaad terecht 
gebeurd. 
De titanenstrijd werd bij 
de thematische wedstrijd 
door de heer W. Cools 
gewonnen met zijn lezing 
Latijn, ook uw taal! De 
heer V. Coenen won in het 
algemene gedeelte met 
zijn lezing Voor jilatelisten 
ucrboden. 

DUBBEL FEESTELIJK TINTJE ALGEMENE 
LEDENVERGADERING LWP LEIDEN 

De Algemene Ledenver
gadering van de Leidsche 
Vereeniging van Postze
gelverzamelaars (LVvP), 
gehouden op 26 februari 
jl., had een dubbel feeste
lijk tintje. 

Allereerst was er een 
gouden bondsspeld voor 
Jan Pieters. Jan stelde zich 
tijdens de vergadering 
voor de zevende keer ver
kiesbaar als bestuurslid 
(hoofd rondzenddienst) 
waardoor hij aan zijn 
22ste jaar als bestuurslid 
begon. Daarnaast is hij 
al bijna vijftien jaar actief 
binnen het Audiovisueel 
Centrum (AVC) van de 
Bond. Als iemand zich 
jarenlang verdienstelijk 
maakt voor de filatelie, 
dan moet dit beloond 
worden, vond het bestuur 
van de LVvP en dat droeg 
hem dan ook voor een 
Bondsonderscheiding 
voor. Het Bondsbestuur 
nam de voordracht over 
en kende Jan Pieters de 

Gouden bondsspeld toe. 
Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van de 
Leidse vereniging speldde 
Bondsbestuurder Sjoerd 
Bangma de onderschei
ding op bij een totaal 
verraste Jan Pieters. 

Daarnaast huldigde de 

LVvP de heer G. Knotter, 
die zestig jaar lid is van de 
LVvP. De 78 jarige Knotter 
- als i8-jarige lid gewor
den - is nog steeds een ac
tieve verzamelaar en ook 
nog altijd deelnemer aan 
de rondzenddienst. Even 
een rekensom, zestien 
rondzendtassen per jaar, 
met tien boekjes met elk 
240 zegels, en dat zestig 
jaar lang: 16x10x240x60 

is meer dan 2.3 miljoen 
postzegels die bij de jubi
laris langs zijn geweest. 
Voorzitter Willem Hogen-
doorn memoreerde dat 
zulke leden een voorbeeld 
zijn voor iedereen en 
benoemde hem tot 'de 
bekroonde man'. Het 
bijbehorende beeldje van 
de bekroonde man werd 
de jubilaris onder luid 
applaus uitgereikt. 

'OPEN DAG' IEDEREEN 
HEEL ENTHOUSIAST 

De jaarlijkse 'Open dag' 
werd op 15 maart 2008 
in het Bondsbureau te 
Utrecht gehouden. Ook 
deelnemers aan eerdere 
open dagen konden wor
den begroet. 
Dankbaar maakten ver
schillende beginnende en 
gevorderde deelnemers 
aan wedstrijdtentoonstel
lingen gebruik van de 
geboden gelegenheid 
om vragen aan juryleden 
te stellen. De vragen 
gingen over het opzetten, 
het plan of de inleiding 

van een inzending in de 
verschillende klassen, de 
regels en richüijnen voor 
het beoordelen van een 
inzending in de betref
fende klasse. 
Op vragen zoals 'Mag of 
kan dit materiaal gebruikt 
worden en hoe kan het 
dan het beste gebruikt 
worden?' werd uitvoerig 
ingegaan. Meegebrachte 
inzendingen werden be
sproken om te zien waar 
verbeteringen konden 
worden aangebracht. 
Informatie werd verstrekt 
over het deelnemen aan 
internationale tentoon
stellingen en over de rol 

van de Landscommissaris 
hierin. 
De cursussen BBF en 
BBE passeerden ook de 
revue. Onderling werden 
gegevens, informatie en 
ervaringen uitgewisseld, 
nieuwe kontakten werden 
gelegd. Het geheel verliep 
in een ontspannen sfeer. 
Enthousiast ging men 
naar huis met, waarbij 
onder andere als afscheid 
kon worden genoteerd: 
'Ik heb weer veel huis-
werk.Tot de volgende 
keer.' 
Met voldoening kan op 
deze geslaagde open dag 
worden teruggezien. 

http://2m011e.nl
mailto:exqun@casema.nl
mailto:coenen93g@planrt.nl
http://www.nh%c3%9f%7d
mailto:bondskeurmasdienst@tplanrt.nl


26 JUN1190826 JUNI 2008: 
HONDERD JAAR NBFV 

De Nederlandse Bond van 
FilatelistenVerenigingen 
werd op 26 juni 1908 
opgericht. Alle aanleiding 
dus om komende maand 
het honderdjarig bestaan 
te vieren. Dat gebeurt 
op 7 juni 2008 in Hilton 
Royal Pare, Van Weerden 
Poelmanweg 46 (3768 
MN) in Soestduinen. 
's Morgens zal de hon
derdste Algemene Vergade
ring worden gehouden met 
de aangesloten verenigin
gen. Het middagprogram
ma wordt een historische 
bijeenkomst, waarin 
gesproken zal worden door 
prof dr. G. Holstege uit Gro
ningen, toonaangevend 
neurowetenschapper en 
erkend filatelist en de heer 

drs M.P. Bakker, voorzitter 
van de Raad van Bestuur 
van Koninklijke TNTPost 
in Den Haag. Zij zullen 
spreken over verleden, 
heden en toekomstvan 
TNTPost en de filatelie. 
Vanaf ca 16 uur tot 
uiterlijk 18 uur is er 
een receptie, waarbij er 
gelegenheid zal zijn om 
elkaar de hand te drukken 
en onder het genot van 
een hapje en een drankje 
met elkaar herinneringen 
op te halen en te praten 
over de toekomst van de 
georganiseerde filatelie, 
's Avonds is er het Bonds
diner voor genodigden. 
Vanwege het belang van 
deze bijeenkomst wordt 
een jubileumenvelop uit

7juni 2008 
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Dezejroaie enpclop kunt u met in Soestdumen kopen; u moet het couuert dus per post bestellen. 

gegeven met de zegel '100 
jaar NBFV' en een afdruk 
van het jubileumstempel 
van Soestduinen. Deze 
envelop kunt u uitsluitend 
per post bestellen. De prijs 

is 2.50 euro per stuk 
(inclusief verzendkosten). 
Vergeet niet om op de 
overschrijving uw adres te 
vermelden! Het gironum
mer dat u kunt gebruiken 

om het verschuldigde 
bedrag over te maken 
is Postbanknummer 
3264776 ten name van 
NBFV (bijzondere activi
teiten) in Utrecht. 

SOESTDUINEN: OVER HET VERZET, 
HET POMPSTATION EN NOG MEER 
Waar is Soestduinen 
onder meer van bekend? 
We gaan daarvoor terug 
naar de Tweede Wereld
oorlog, naar het verzet! 
De bekendste kraak van 
de knokploeg Soest was 
die van het gemeente
kantoor van Tilburg; de 
zogenoemde 'zegeltjes
kraak'. Deze kraak is 
door historicus Lou de 
Jong een van de belang
rijkste verzetsacties van 
de oorlog genoemd. Op 
klaarlichte dag werden 
105.000 controlezegels 
geroofd, waardoor de 
Duitse plannen voor een 
nieuw controlesysteem 
werden ondermijnd. 
Willem Lengton zat aan
vankelijk ondergedoken 
in Soest. Hier Icwamen 
leden van de knokploeg 
vaak bij elkaar bij 'Mama 
Beekman' aan de Van 
Lenneplaan. Daarnaast 
was een waterleiding
kantoortje, nabij station 
Soestduinen, een veelge
bruikte ontmoetingsplek. 
Na het oppakken van 
'koerierster' Miep Oranje 
dook een aantal knok
ploegleden, waaronder 
Lengton, onder in Amers
foort. Lengton zat bij de 
familie Driebergen onder

gedoken, waar hij onder 
meer in contact kwam 
met Bob Scheepstra, die 
toen de leiding had over 
de Landelijke Knokploeg 
in OostNederland. 
Willem Lengton werd 
in februari 1944 door de 
Duitsers gearresteerd, als 
indirect gevolg van een 
mislukte overval op het 
distributiekantoor van 
Amersfoort. De knok
ploeg Soest deed niet 
aan deze overval mee. 
Lengton raadde het zelfs 
af om deze door te zetten, 
vanwege de hoge risico's. 
Op 14 april 1944 werd 
Willem Lengton gefusil
leerd door de Duitsers. 
Na afloop van de oorlog 
is hij herbegraven op 
de Erebegraafplaats te 
Bloemendaal. Zijn naam 
leeft nog voort omdat de 
scoutinggroep 'Vaandrig 
Lengton Groep i Zwolle' 
naar hem is vernoemd. 

Pompstation 
De eerste waterleiding 
werd in Soestduinen aan
gelegd, in 1883, ten be
hoeve van de watervoor
ziening van Utrecht. In 
1902 was de behoefiie aan 
water enorm toegenomen 
en werd in opdracht van 

Het pompstation Soestdumen m opgetrokken m neorenaissancestijl 

de Utrechtse Waterleiding 
Maatschappij een tweede 
pompstation gebouwd. 
Het gebouw aan de Van 
Weerden Poelmanweg 
werd opgetrokken in 
de neorenaissancestijl. 
Een stoommachine 
dreef de pomp aan die 
vijftig jaar lang dienst 
zou doen. Helaas is de 
stoommachine in de 
jaren zeventig verdwe
nen. Ook de schoorsteen 
moest het ontgelden en 
is afgebroken. In 1986 
werd het gebouw grondig 
vernieuwd en opgeknapt. 
Dat gebeurde in opdracht 
van het Waterleidingbe
drijf Midden Nederland 
(WMN). In 1994 vond 
een restauratie plaats en 
veranderde het pompsta
tion in een museum en 
ontvangstruimte. Van de 
oorspronkelijke inrich
ting zijn nog aanwezig de 

windketel en het vacuüm
vat uit 1902. Het gebouw 
heeft een Tvormige 
plattegrond. De zadelda
ken zijn gedekt met grijze 
Muldenpannen. Boven 
de ingang bevindt zich 
een naamplaat en een 
rozetvenster. Op de tuit 
van de voorgevel ziet men 
een windvaan uit 1902. 
In de machinekamer 
ligt nog de oorspronke
lijke plavuizenvloer. De 
lambriseringen zijn van 
geglazuurde tegels met 
sierrand. Ook de ijzeren 
balken voor de kraan 
met katrollen zijn nog 
aanwezig. 

Mooie natuur 
Soestduinen doet zijn 
naam eer aan. De plaats 
maakt deel uit van de 
gemeente Soest en ligt 
tussen twee prachtige na
tuurgebieden, de 'Lange 

Duinen' en de 'Korte 
Duinen', twee grote zand
verstuivingen. Het station 
aan de spoorlijn tussen 
Utrecht en Amersfoort 
is in 1998 gesloten. Dit 
station dateert uit 1863 
en werd gebouwd in 
opdracht van de toenma
lige Nederlandse Centraal
Spoorivea Maatschappij. 
Het stationsgebouw is 
bewaard gebleven en 
ook het meubilair van 
de perrons is nog altijd 
aanwezig. De wijde om
geving van Soestduinen 
maakte in de warme zo
mermaanden gebruik van 
het Soester Natuurbad. 
Dit openluchtzwembad 
werd in 1933 aangelegd 
in het kader van de werk
verschaffing. Het bad is 
inmiddels verdwenen, 
om plaats te maken voor 
een hotel. Ook ligt er een 
drukbezochte golfbaan 
met negen holes par 3. 
Soestduinen ligt aan de 
Europese wandelroute 
Ell, ter plaatse ook wel 
Handelsuieg of Marskra
merpad genoemd: een 
wandelpad dat begint in 
Den Haag en via Leiden, 
Amersfoort, over de 
Veluwe naar Deventer en 
Oldenzaal loopt. De route 
loopt door dwars door 
Duitsland tot de Pools
Litouwse grens. 

(advertentie) 

vê vWiy. vanlokven. 
webwinkel 



DOCENTENDAG BBF OP 8 
MAART 2008 

Veertien van de 32 docen
ten waarover de Bond 
beschikt, ondernamen 
op 8 maart jl. de reis naar 
Utrecht, om daar deel te 
nemen aan de Docenten-
dag BBF. Elf personen 
hadden zich afgemeld, 
met het verzoek om op de 
hoogte te worden gehou
den van nieuwe ontwik
kelingen en materiaal. 

ä Vaste medewerker Daan 
Koelewijn was helaas 
door ziekte afwezig. Hij 
werd zeer gemist, wat met 
een door allen onderte
kende kaart tot uitdruk
king werd gebracht. 
Op het programma ston
den vier onderwerpen. 
Eerst kwam de Persoonlij
ke Postzegel aan bod. Na 
een PoiuerPoint-presentatie 
over de formele en inter
nationale kanten van deze 
zegels, lieten de collega's 
Bakker, Hogendoorn en 
Mennens aan de hand 
van materiaal de aspecten 
van de veelsoortigheid, 
verkrijgbaarheid en bruik
baarheid zien. De heer 
Mennens liet met zijn 
in Belgié en Nederland 
al getoonde eenkader-
inzending over Kuifje 
zien dat de zegels ook in 
wedstrijdtentoonstellin
gen niet direct van de tafel 
geveegd mogen worden. 
Voorlopige conclusie 
was dat de zegels goed 
bruikbaar zijn als middel 
om een vereniging, stad, 
regio of gebeurtenis te 
promoten en dat ze in 
de BBF-cursus en op 
propagandatentoonstel-
lingen geen problemen 
opleveren. Van belang is 
dat de Persoonlijke Post
zegel in de eerste plaats 
in het leven is geroepen 
om de inkomsten van 
postbedrijven te verho
gen. Wat verder duidelijk 

is, is dat er Persoonlijke 
Postzegels zijn in allerlei 
soorten: al dan niet 
algemeen verkrijgbaar, al 
dan niet tegen meerprijs, 
al dan niet in de catalogi, 
enzovoort. Willem Ho
gendoorn signaleerde dat 
de zegels op wedstrijdten
toonstellingen (nog) in 
het 'verdomhoekje' zitten 
(Bondspagina's, Filatelie 
van september 2007). 
Collega Van den Bosch 
toonde vervolgens zijn 
zestig bladen tellende 
verzameling over Lundy. 
Dit eiland in het Kanaal 
van Bristol ligt aan de 
rand van het continentaal 
plat en als verzamelge-
bied volgens sommige 
orthodoxe verzamelaars 
ook dicht aan de rand 
van de filatelie. Dankzij 
het enthousiaste verhaal, 
het speurwerk en de 
koppelingen met de of
ficiële Engelse posterijen 
hadden de aanwezigen 
totaal geen moeite met 
het filatelistisch karakter 
en was men zeer onder de 
indruk. De moraal van het 
verhaal is dat het verlaten 
van de platgetreden paden 
in de filatelie ten zeerste 
loont en zeer enthousias
merend kan werken, ook 
op cursisten. 
Als laatste ging het over 
de PRJC (hoofdmotief van 
de vorige Docentendag). 
Dit onderwerp blijkt 
overal goed aan te slaan, 
zodat elke postontvanger 
(en wie is dat niet?) met 
andere ogen naar zijn 
brieven en kaarten kijkt. 
Hiermee zijn we terug bij 
de roots van de filatelie, 
want is onze hobby niet 
ooit begonnen doordat de 
mensen elkaar - per post 
- berichten stuurden? 
Samenvattende conclusie 
van de aanwezigen: een 
erg leerzame dag. 

Sjoerd Bangma 
Coordinator 

HANZEPOST 2008 ; 
EEN BEZOEK WAARD! 

In Kampen wordt deze 
maand in het kader van 
het jubileum '100 jaar 
NBFV' een grote ten
toonstelling (categorieën 
2 en 3) georganiseerd, 
onder de naam Hanzepost 
2008. Er wordt een grote 
miniatuurspoorbaan 
aangelegd door IJssel-
land, met een model van 
het station van Kampen. 
Ook het Gemeentearchief 
en het Walkate-archief 
zijn aanwezig. Uiteraard 
kunt u bij de handelaren 
zoeken naar juist die 

postzegel die u nog mist 
of het poststuk waar u al 
jaren naar op zoek bent. 
De tentoonstelling vindt 
plaats in sporthal 'De 
Reeve', Burgemeester 
Berghuisplein in Kam
pen. De openingstijden 
zijn 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 aan
schaffen voor de prijs van 
vier euro, op vertoon van 
ledenpas NBFV drie euro. 
Tijdens het evenement is 
jubileumenvelop nummer 
5 te koop. De prijs van 
de envelop is 1.50 euro 

met postzegel en afdruk 
van het jubileumstem
pel van Kampen. Deze 
envelop kunt u ook per 
post bestellen. De prijs 
is dan 2.50 euro per stuk 
(inclusief verzendkosten). 
Vergeet niet om op de 
overschrijving uw adres 
te vermelden! U kunt 
het volgende rekening
nummer gebruiken om 
jubileumenvelop nummer 
5 te bestellen: ABN bank
nummer 62.09.17.547 
ten name van de Kam
per Philatelisten Club. 
Contactpersoon is de heer 
J.G. Fidder, telefoon 038-
3315968. 

HET COSTERUS-KAPIHEL: WAT IS DAT 
EIGENLIJK EN WAT DOET HET? 

Wat is het Costerus-Ka-
pittel? Dat is een vraag die 
door veel verzamelaars 
wordt gesteld als de Kor
teweg-trofee, de Van der 
Willigen-medaille of de 
Costerus-medaille wordt 
uitgereikt. Een stukje 
geschiedenis. 
Het bestuur van de toen
malige Nederlandsche 
Bond van Vereenigingen 
van Postzegelverza
melaars besloot in zijn 
vergaderingvan 29 janu
ari 1922 tot de insteUing 
van een Bondsmedaille. 
Artikel 2 van de daarop 
betrekking hebbende 
statuten luidde: 
Het uitreiken dezer medaille 
en uan het diploma bedoelt 
hulde te breng aan perso
nen, die zich buitcngeuJoon 
verdienstelijk gemaairt hebben 
door wetenschappelijke na-
vorschmgen o/gepubliceerde 
bijdragen op philatelistisch 
gebied, 
In een gecombineerde 
vergadering op 21 april 
1934 van het Bondsbe-
stuur en de bezitters van 
de Bondsmedaille vond 
een herziening van de sta

tuten plaats, waarbij on
der meer de naam van de 
onderscheiding gewijzigd 
werd in Costerus-medail
le. Deze onderscheiding 
kan worden verleend voor 
wetenschappelijke publi
caties en/of bijdragen op 
filatelistisch gebied. De 
medaille verving de eerder 
ingestelde Bondsmedaille 
waarvoor dezelfde criteria 
golden. Toekenning 
geschiedt door het Coste-
rus-Kapittel. De voorzit
ter van het bestuur van de 
Bond IS tevens voorzitter 
van het Costerus-Kapit-
tel. Daarnaast kan ook de 
Van der Willigen-medaille 
worden toegekend, een 
ereteken dat tot doel heeft 
de bevordering van de 
studiezin en de aanmoe
diging tot publiceren. 
De Korteweg-trofee werd 
in 1983, op initiatief van 
P.R. Bulterman, beschik
baar gesteld door de 
Nederlandsche Postzegel-
veihng voor de inzen
ding - tentoongesteld in 
de concurrentieklasse 
van een Nederlandse 
nationale postzegelten

toonstelling - die zich 
onderscheidt door creati
viteit of inventiviteit in de 
filatelistische bewerking 
en daarom inspirerend 
kan werken op andere 
verzamelaars. Het doel 
van de prijs is het stimu
leren en belonen voor het 
brengen van een collectie 
op een nationale- of inter
nationale postzegelten
toonstelling, welke een 
zodanige vorm heeft, dat 
deze door de wijze van 
presentatie en/of inhoud 
baanbrekend werk ver
richt en een inspiratie is 
voor andere verzamelaars. 
De prijs wordt ook wel de 
prijs voor de origineelste 
collectie genoemd. De 
jury wordt gevormd door 
leden van het Costerus-
Kapittel. Deze jury dient 
haar voordracht in bij het 
Bestuur van de Neder
landse Bond van Filatelis
ten-Verenigingen. 
Wilt u meer weten over 
het Costerus-Kapittel en 
de personen Costerus, 
Van der Willigen en 
Korteweg? Kijk dan op 
de website van de NBFV: 
u)u;u).nbjü.nl, en klik op 
het tabblad met de tekst 
'Costerus-Kapittel'. 

BCNEKENPLANK 
Er ligt - voor wie verder 
wil kijken dan postzegels
alleen - een verzamel-

" wereld open. In Filatelie 
° houden zoveel mogelijk 
— van die 'andere' gebie-
^ den voor u bij. Tot de 
- 'vaste gasten' in dit blad 
i behoren al vele decennia 
2 de postwaardestukken. 
^ Geen wonder dus, dat een 

~TTT boek als Collect British 
xAQ Postal Stationary onze 

aandacht trok. De on
dertitel van de publicatie 
luidt A Simplified Listing 
oJBritish Postal Stationary 
1840 to 2007 sn dat is een 

prima samenvatting. Het 
boek is het resultaat van 
de gemeenschappelijke 
inspanningen van de Great 
Britain Philatelic Society en 
de Postal Stationary Society, 
gerenommeerde clubs 
die garant staan voor een 
betrouwbaar naslagwerk. 
Zelfs meer dan dat: de 
publicatie is ook een lust 
voor het oog, dankzij de 
gedegen bindwijze en de 
uitvoering in kleur. Het 
boek pakt de draad op van 
Alan Huggins' overzicht 
van Britse postwaarde
stukken in het pre-de-

COLLECT BRITISH 
POSTAL STATIONERY 

by 
Alan Hugglr» and Colin Bakar 

# ~ 

^ 

1Ml l to200T 
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cimale tijdperk, een 
publicatie die destijds de 
belangstelling voor het 
verzamelen van postwaar
destukken behoorlijk 

aanwakkerde. Het nu ver
schenen handboek voegt 
zo'n 37 jaar aan nieuwe 
gegevens toe. Helemaal 
vergelijkbaar met het 
boek uit 1970 is het niet, 
want de gegevens worden 
wat compacter gepresen
teerd, maar het gaat des
ondanks om een werk dat 
verzamelaars van Britse 
postwaardestukken niet 
kunnen veronachtzamen. 
De belangrijkste gegevens 
worden helder en over
zichtelijk gepresenteerd 
en de uiterst duidelijke 
illustraties dragen er toe 
bij dat de gebruiker zijn 
of haar weg in het boek 

gemakkelijk zal kunnen 
vinden. De samenstellers 
wijzen er wel op dat nog 
moet worden bezien hoe 
het verzamelgebied van 
de postwaardestukken 
zich de komende jaren 
zal ontwikkelen. 'De tijd 
moet leren of filatelisten 
ook de plastic producten 
die nu verschijnen, in hun 
verzameling zullen willen 
opnemen.' 
'Collect Bntish Postal Stationary' door 
Alan Hu^^ins m Colin Baker, 156 pp , 
tjeili (kleur),Jormaat A4 (hardcouer) 
Uttfjetjeuen door GB Philatelic Publica
tions Ltd Verkrijgbaar bij PW Mem-
hardt, PirtHemstraot 36, 2518 CH 
Den Haa^, telefoon 070-5652227, 
e-mail pujmeinhardt@collectura com 
Prijs 65 50 euro 
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H O N D E R D E N N I E U W E P A R T I J E N PER M A A N D 
3nze inkopers reizen steeds vaker en verder 

om u ee gevarieerder aanbod te 
<^nen brengen. 

ü KUN. ^^ „v . . . ^^.^ .^AG ALLE KAVELS BEZICHTIGEN EN KOPE 
Lees meer over onze albums, dozen, losse 
nummers, eerste dag enveloppen, brieven 

en uiteraard de beroemde PPCkoopjes op onze 
website: www.postzegelpartijencentrale.nl 

J7 UW POSTZEGELS

u besloten om uw verzc 
dan nodigen wi] u uit om^ 

Wij kopen kleine, maar ook 
Is u een ve 

met een var 
Ké 

 WIJ HEBBEN INTERESSE 
)letten te verkopen, 

op te nemen. 
Fe partijen van duizenden eur 
heeft, kunt u een afspraak maken 

Voor belangrijke objecten 
ü graa 'angs. 

PERSOOrei.iji< CONTACT 
iddere maand versturen wij duizen 

Hienn hnoipp "< mze klanten op d 
Deciaie aciies. V, 

Piet 
2511 
Dei 

DIE 

maanudy 
09:0'" 

iiBMf 

w.post 

^ yn>r ■ 

net. 
"igen 

tzeqelpartïjem 
  J i K l t i p entr 

http://www.postzegelpartijencentrale.nl


5 p] Smits Philately 
eriianisestraatweg 404 ; 355 I ^ X Utrecht 

Tel.: 030-2443170 (24^.uur^iestellijn) 
- bank: 38.16.81.378 / Giro: 7227081 

| i ^ l ^ -i WWW.SIillMPSONTHEWEB.COM 

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

Of kijk op: WWW.FILATELIE.NET 
9792 Aland en Faeröer. Prijs: € 210,00 
Postfnsse stock Aland en Faeroer in twee stockboeken Heel veel matenaal met ook veel blokken 
9860 Australië 1913-1979. Prijs: € 1.120,00 
Map met albumbladen met een voornamelijk ongebruikte collectie Australië 1913-1979 Collectie 
IS vanaf 1935 compleet en bevat ook Antarctica compleet Heel veel beter matenaal aanwezig 
zoals veel Kangoeroes en George V en (Michel no's) 81 blok* 120-122*, 123-125*, 127-128*, 
129-131*, 137-152*. 184-190*, 331-336*. 374-379*, 479-485 in veldeel van 25*, port 56-62*. 63-
71*. 72-74*, 75-84*, Antarctica 1-36* etc Zeer mooie collectie, zeer hoge cat waarde 
9906 Australië 1914-1987. Prijs: € 150,00 
Gebruikte collectie Australië 1914-1987 in Dave album Collectie is vanaf 1927 redelijk gevuld 
met ook wat betere postzegels 
9858 Australische Staten - Victoria 1867-1910. Prijs: € 110,00 
Map met albumbladen met een kleine ongebruikte en gebruikte collectie Victona 1867-1910 
Collectie bevat o a Stanley Gibbons 174*. 398* Leuke collectie, mooie kwaliteit 
9884 België 1849-2000. Prijs: € 680,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie België 1849-2000 in 4 Davo albums Collectie is 
zeer redelijk gevuld, maar bevat geen dure senes Leuk boekjes aanwezig, spoora/egzegels, 
blokken etc 
9877 België 1849-2006. Prijs: € 300,00 
iPostfrisse, ongebruikte en gebruikte, eenvoudige collectie België 1849-2006 in twee Davo al
bums Collectie IS redelijk gevuld, maar bevat geen topnummers. 
9768 België 1865-1992. Prijs: € 400,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie België 1865-1992 in 3 Davo albums Collectie 
bevat zeer veel materiaal en is vanaf 1956 zo goed als compleet en vanaf 1978 postfris 
9898 België 1915. Prijs: € 300,00 
Twee insteekboeken met honderden zegels van koning Albert 1915 Heel veel verschillende 
stempels, Duitse bezettingstempels, noodstempels etc Leuk kavel voor de specialist 
9899 België Caritas 1910. Prijs: € 300,00 
Insteekboek met een gespecialiseerde collectie België Cantas 1910 Collectie bevat onge
bruikt en gebruikt matenaal Ca 180 zegels met veel betere en mooie stempels 
klik hier voor alle foto's (opent in apart scherm) 
9897 België militaire post. Prijs: € 115,00 
Boek met ca 65 bneven en kaarten van België met militaire afstempelingen Enkele kaarten 
gefrankeerd Jaren 20 
9767 Berlijn 1948-1990. Prijs: € 1.150,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte, complete collectie Berlijn 1948-1990 in duur, luxe 
Leuchtturm album Collectie is compleet en bevat dus veel beter matenaal zoals (Michel no's) 
1-20**, 21-34*, 35-41* (keur Schlegel), 61-63, 68-70*, blok 1* etc Mooie collectie, zeer hoge 
cat waarde 
9863 Berlijn 1949-1990. Prijs: € 135,00 
Postfnsse en gebruikte collectie Berlijn 1949-1990 in Leuchtturm album Collectie bevat veel 
materiaal en is vanaf 1977 zo goed als compleet en postfns 
9868 Berlijn 1953-1990. Prijs: € 300,00 
Gebruikte collectie Berlijn 1953-1990 in twee luxe Safe albums Collectie is vanaf 1956 vrijwel 
compleet inclusief blokken Mooie collectie, koopje' 
9873 Bloemen. Prijs: € 130,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie bloemen in twee Importa verzamelbanden Heel veel mate
naal van de hele wereld 
9779 Brits Bechuanaland 1886-1966. Prijs: € 650,00 
Meest ongebruikte collectie incl goed klassiek deel wo 1/9 compleet, 1887 t/m 2/6, 1888 op
drukken 6d en Ish, 1891 serie, 1920/23 t/m 5sh, 1932 t/m 2/6 en 5sh, 1938t/m lOshetc op al
bumbladen 
9769 Bund/Berlijn 1948-2001. Prijs: € 1.250,00 
Enorme meest postfnsse en gebruikte handelsvoorraad in diverse aantallen, zwaartepunt ligt 
bij het wat modernere materiaal, ook wat euro uitgaven, in 7 goedgevulde voorraadboeken, in 
doos Cat w ruim 21 600 EURO, koopje, slechts 6% cat w 
9819 Bundespost 1952-1993. Prijs: € 260,00 
Dubbele, postfnsse (iets ongebruikt) en gebruikte collectie Bundespost 1952-1993 in 4 luxe 
Lindner albums Collectie bevat ook beter matenaal zoals (Michel no's) 154**, 197**, 200-
203", 210**, 211**, 214** etc Zeer veel zegels, koopje" 
9852 Ceylon 1863-1928. Prijs: € 155,00 
Map met oude albumbladen met een ongebruikte en gebruikte collectie Ceylon 1863-1928 
Leuke authentieke collectie met doubletten 
9900 Ceylon. Prijs: €100,00 
Klem stockboekje met gebruikt en iets ongebruikt klassiek matenaal van Ceylon Helaas ge
mengde kwaliteit Cat waarde 586 pond (ca 820 euro) 
klik hier voor alle foto's (opent in apart scherm) 
9855 Christmas Islands 1958-1989. Prijs: € 140,00 
Map met albumbladen met een ongebruikte collectie Christmas Islands 1958-1989 Mooie col
lectie, ook met blokken Veel motief 
9856 Cook Islands 1892-1981. Prijs: € 440,00 
Map met albumbladen met een zeer goed gevulde, ongebruikte collectie Cook Islands 1892-
1981 Collectie bevat een mooi ouder deel met o a (Stanley Gibbons no's) 1,2,3,5-10,11-
16, 18-20, 21, 25-27, 28-36 (m u v 35), 47-59, 70-75, 76, 77, 78 etc Zeer mooie collectie 
9885 DDR 1948-1990. Prijs: € 380,00 
Voornamelijk postfnsse partij DDR 1948-1990 in dik dealerboek en een blokkenalbum Leuke 
partij met ook matenaal van de Sovjet zone en leuk dienstzegels aanwezig Hoge cat waarde' 
9886 DDR 1949-1990. Prijs: € 800,00 
Postfnsse en ongebruikte (iets gebruikt), vrijwel complete collectie DDR 1949-1990 in 5 luxe 
Borek albums Collectie bevat alle betere items, in het begin voornamelijk ongebruikt, later 
postfris Ook wat doubletten aanwezig 
9788 DDR 1950-1990. Prijs: € 420,00 
Ongebruikte collectie DDR 1950-1990 op blanco bladen in Yvert album Collectie bevat zeer 
veel beter materiaal zoals (Michel no's) 261-270, block 7, 284-285, 286-288, block 8a, 9a etc 
Zeer mooie collectie, vrijwel alle zegels met 1 plakkerrestje 

9880 Dieren. Prijs: € 140,00 
Twee Importa verzamelalbums met een ongebruikte en gebruikte collectie dieren van de hele 
wereld Heel veel matenaal 
9773 Duitse Reich 1872-1945. Prijs: € 1.500,00 
Meest gebruikte collectie in meest mooie kwaliteit incl 1872 t/m Ikr, Michel 15 met eert, 1874 
sene gebruikt, 1900 t/m 3Rm, daarna vrijwel compleet met goede uitgaven jaren 20/30, 
Chicagofahrt serie gebruikt, blokken, dienst, in duur Leuchtturm album 
9901 Duitse Rijl< 1872-1932. Prijs: € 150,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Duitse Rijk 1872-1932 op Leuchtturm bladen in 
band 
9902 Duitse Rijk 1941-1945. Prijs: € 380,00 
Boek met postfnsse veldelen en complete vellen van Duitse Rijk 1941-1945 Heel leuk lot voor 
plaatfouten verzamelaars 
9818 Duitsland. Prijs: € 420,00 
Collectie Duitsland in 3 albums Collectie bevat leuk Duitse Rijk met o a (Michel no's) 453, 
539, block 4, 5*, 6*, 7*, Berlijn o a 88-9096,99,104,124**, Bund o a 111-112,113,116,117-
120, 150, 161, 200-203, 222-225 etc Ook DDR aanwezig 
9846 Engeland 1841-1880. Prijs: € 225,00 
Map met een stockblad met ca 140 zegels van 1 en 2 penny van Engeland 1841-1880, waar
onder 16 ongetande 1 pennies Leuk voor stempels en platen verzamelaar 
9772 Engeland 1841-1993. Prijs: € 450,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Engeland 1841-1993 in twee Davo albums 
Collectie IS vanaf 1966 vrijwel compleet, voornamelijk postfris Ook wat leuk klassiek aanwezig 
9909 Engeland 1850-1980. Prijs: € 190,00 
Twee insteekboeken met postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van Engeland 1850-1980 
Veel klassiek matenaal met ook kopstaande watermerken, plaatnummers etc Helaas erg ge
mengde kwaliteit 
9849 Engeland 1855-1887. Prijs: € 155,00 
Map met Davobladen met daarop een kleine verzameling Engeland 1855-1887 Zeer gemeng
de kwaliteit met o a Yvert no 88 (10 shilling blauw) 
9844 Engeland 1865. Prijs: € 450,00 
Map met albumbladen met daarop 10 bneven met 4 penny rood 1865 van Engeland Zegels 
met diverse plaatnummers, waaronder 7, 8, 9,10 Leuk lot voor specialist 
9845 Engeland 1865. Prijs: € 450,00 
Map met albumbladen met 5 bneven van Engeland met uitgifte 1865, 3 penny rose Bevat o a 
2 paren, 1 strip van 3 en diverse mengfrankenngen leuk lot voor de specialist 
9865 Europese landen. Prijs: € 245,00 
Insteekboek met postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van diverse Europese landen 
Bevat o a Griekenland, Zwitserland, Joegoslavië etc Leuke partij 
9887 Europese landen. Prijs: € 225,00 
Leuke oude collectie in zelfgemaakt plakboek met o a aardig Duitse Reich met betere uitga
ven, Monaco, Griekenland, Oostenrijk en Hongarije 
9804 Filippijnen 1932-1998. Prijs: € 400,00 
Postfnsse en ongebruikte partij Filippijnen 1932-1998 in twee dikke insteekboeken Heel 
veel matenaal, waaronder ook veel blokken Bevat ook wat gebruikte zegels Hoge cat waarde' 
9889 Finland 1875-1994. Prijs: € 475,00 
**/*/0 collectie, vanaf 1917 overcompleet incl extra's en blokken (geen luchtpost), in zeer 
goedgevuld Davo de luxe album 
9802 Frankrijk 1849-1898. Prijs: € 820,00 
Kleine klassieke collectie Frankrijk 1849-1898 in stockboek Collectie bevat veel beter maten
aal zoals (Yvert no's) 1, 9, 11,12,47,48(*), 53(*), 62, 76, 81, 95,216 etc Leuke collectie, ho
ge cat waarde' 
9800 Frankrijk 1849-1983. Prijs: € 300,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk 1849-1983 in Davo album Leuke starterscollectie 
met ook wat betere senes zoals (Yvert no's) 576-580*, 867-872*, 960-965* 
9799 Frankrijk 1849-1990. Prijs: € 380,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte stock Frankrijk 1849 tot ca 1990 Veel gebruikt klassiek 
matenaal en ook modern postfns Ook ongebruikt en gebruikt matenaal van diverse Franse ko
lomen aanwezig Leuk snuffelkavel in dik insteekboek 
9810 Frankrijk 1849-1995. Prijs: € 420,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk 1849-1995 in twee Davo albums 
Collectie bevat heel veel materiaal waaronder wat beter 
9870 Frankrijk 1849-1996. Prijs: € 700,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk 1849-1996 in 4 Davo albums Collectie 
IS redelijk goed gevuld en vanaf 1958 vrijwel compleet en voornamelijk postfns Collectie bevat 
verder o a luchtpost 30-33*, 22 rode kruis boekjes etc 
9811 Frankrijk 1849-2001. Prijs: € 400,00 
Ongebruikte en gebruikte (iets postfns) collectie Frankrijk 1849-2001 in twee Davo albums 
Collectie bevat zeer veel materiaal waaronder ook beter zoals (Yvert no's) 162-169 ongebruikt 
zonder gom, 262, 264a, 330-333*, 580A**, 945-950*, 990-993*, 1066-1071* etc Leuke collec
tie, enorm veel matenaal' 
9812 Frankrijk 1849-2005. Prijs: € 1.100,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk 1849-2005 in 4 Davo albums Collectie bevat zeer 
veel matenaal, in het begin gebruikt, later voornamelijk ongebruikt In het moderne deel ook 
wat postfns matenaal aanwezig Collectie is zeer goed gevuld, hoge cat waarde' 
9798 Frankrijk 1940-2000. Prijs: € 250,00 
Postfnsse stock Frankrijk 1940-2000 in dik Importa winkelboek Veel matenaal, voornamelijk 
jaren 60 en 70 Ook wat blokken aanwezig 
9881 Indonesië 1948-1988. Prijs: € 780,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Indonesië 1948-1988 in twee Davo cnstal 
albums Collectie is vrijwel compleet en vanaf 1954 postfns, inclusief de blokken Verder 
opdruksene 1949 gebruikt en Ris ongebruikt aanwezig Mooie collectie, zeer hoge cat waarde' 
9766 Israël 1955-1986. Prijs: € 225,00 
Vrijwel complete postfnsse, fulltab collectie Israel 1955-1986 in 2 luxe dure Leuchtturm al
bums Collectie bevat ook blokken, tete-beches vellen etc Koopje' 

http://WWW.SIillMPSONTHEWEB.COM
http://WWW.FILATELIE.NET


9770 Italië 1870-1966. Prijs: € 800,00 
Zeer uitgebreide postfrisse, ongebruikte en gebruikte stock Italië 1870-1966 in 4 insteekboe-
ken Stock bevat zeer veel nnateriaal waaronder ook betere zegels Iets toning aanwezig 
9904 Jordanië. Prijs: € 500,00 
Insteekboek met 25 veilingkavels van Jordanië Voornamelijk afwijkingen zoals kopstaande 
opdrukken, ongetand etc Stanley Gibbons 1450 pond (ca 2000 euro) nnaar veel items met ge
prijsd Heel leuk lot, zelden zo gezien 
9817 Kanaaleiianden 1969-1980. Prijs: € 225,00 
Postfnsse collectie Kanaaleilanden 1969-1980 in twee Safe albums Collectie bevat Guernsey, 
Jersey en Man en is compleet, inclusief wat doubletten Koopjei 
9875 Kunst en religie. Prijs: € 130,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Kunst en religie m dne Importa verzamelbanden Heel veel 
materiaal van de hele wereld 
9806 Liechtenstein 1912-2000. Prijs: € 450,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Liechtenstein 1912-2000 in drie Lindner albums 
Collectie IS grotendeels dubbel verzameld (ongebruikt en gebruikt) en bevat veel beter materi
aal zoals (Michel no's) 1-3*, 11-16*, 46B-52B*, 59, 60, 61A*, 64*, 72-74, 78-81*, 93, 104, 
122* 185**, 186-191**, 281-283**, 326-328**, 333, 371-373**, 398** etc. Mooie collectie, ho
ge cat waarde' 
9776 iVlonaco 1885-1998. Prijs: € 2.000,00 
Mooie "l'IO collectie, op een paar beginsenes na compleet (v/a 1923 op 1 sene na compleet) 
met veel dure uitgaven, luchtposten compleet, blokken bijna compleet, boekjes, port, in 3 dure 
Davo albums Cat w 11 500+ euro' 
9821 IVIotief dieren. Prijs: € 1.400,00 
"l'IO collectie landen A-Z incl veel goede dure uitgaven, van oud tot nieuw, incl Engelse kolo
men met langlopende senes, Azie incl goed China, Franse Kolomen, opgezet in 6 blanco 
Victoria albums Enorme cat w 
9771 Nederland 1852-2000. Prijs: € 475,00 
Gebruikte, zeer goed gevulde collectie Nederland 1852-2000 in 2 luxe Unie albums Collectie 
bevat veel matenaal waaronder 1-12, 14, 16, 19, 29, veel zegels uit de jaren 30, jaren 50 vrij
wel compleet etc Hoge cat waarde' 
9823 Nederland 1876. Prijs: € 500,00 
Nummer 33 (2,5 cent) in veldeel van 12 met aan de rechter kant nog 3 extra exemplaren (met 
plakkertjes eraan gezet) De eerste twee kolommen zijn tanding D en C samenhangend 
Combinatie is 650 euro per stuk, blok bevat 3 combinaties Wat gebreken, maar totale cat 
waarde 3200 euro 
9872 Nederland 1945-1995. Prijs: € 600,00 
Voornamelijk postfrisse, complete collectie Nederland 1945-1995 in twee luxe Leuchtturm al
bums En Face sene en luchtpost 12/13 zijn gebruikt en een paar senes zijn met plakker Bevat 
ook de Amphilex vellen 1967 gebruikt op speciale enveloppen en tevens wat gebruikte dou
bletten Koopje' 
9827 Nederland en overzeese gebieden. Prijs: € 250,00 
Doos met ruim 40 rondzendboekjes met postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van 
Nederland en overzeese gebieden 
9814 Nederland firmaperforaties. Prijs: € 400,00 
Twee insteekboeken met firmaperforaties Nederland. Bevat veel doubletten en veel NBV per
foraties 
9893 Nederland jaren 50. Prijs: € 210,00 
Leuke partij bneven met alle goede senes (22 senes op bnef) met o a 550/555(7x), 
556/560(6x), 563/567(3x) etc Zegelwaarde reeds 930 euro 
9784 Nederland plaatfouten. Prijs: € 210,00 
Map met stockblad met plaatfouten en druktoevalligheden van Nederland Bevat o a port 29fb 
postfns in paar Leuke samenstelling 
9894 Nederland postzegelboekjes. Prijs: € 135,00 
Boek met 77 postzegelboekjes van Nederland Bevat o a 5 boekjes no 6 en 4 boekjes no 9 
waaronder 9f Cat waarde ruim 700 euro 
9786 Nederland speciaalverzameling cijfer 1876. Prijs: € 250,00 
Speciaalcollectie Nederland emissie cijfer 1876 op albumbladen in map Collectie bevat speci
alisatie in papierdiktes en kleur Tevens wat Willem III 1872 aanwezig 
9813 Nederlands Indie 1864-1949. Prijs: € 950,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Nederlands Indie 1864-1949 op albumbladen in band 
Collectie bevat veel beter materiaal zoals (NVPH no's) 5*, 61, 63-80*, 98*, 149-159*, 160-
166*, 289 346*, 351-361* Ook NNG compleet ongebruikt (zonder Untea) 
9787 Nederlands Indië. Prijs: € 300,00 
Brandkastserie Nederlands Indie postfns op stockblad in map 
9888 Nederlandse Antillen 1949-1997. Prijs: € 320,00 
Complete **/* collectie (tot 76*, daarna**) incl En Face serie, blokken en Aruba, in album 
Cat w circa 2500 euro 
9896 Oostenrijk 1850-1992. Prijs: € 665,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk 1850-1992 Collectie bevat leuk klas
siek materiaal, gebieden zoals Levant en Bosnië en is vanaf 1960 tot en met 1992 zo goed als 
compleet postfns In twee Davo albums 

9795 Oostenrijk 1850-1994. Prijs: € 380,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk 1850-1994 in twee stockboeken 
Leuke collectie met ook beter matenaal zoals (Michel no's) 156, 418-424* 433-441* 447-
467", 491 II**, 494-497*, 512-517*, 591-596* etc Zeer leuke collectie, zeer hoge cat waarde' 
9791 Portugal 1945-1980. Prijs: € 210,00 
Gebruikte collectie Portugal 1945-1980 op Schaubek bladen m Importa band Veel matenaal, 
waaronder beter zoals (Michel no's) 706-713, 730-737, 748-751, 752-757, 778-779, 784-787, 
788-791,831-834, 856-859 etc Mooie collectie, hoge cat waarde 
9797 San Marino 1942-1969. Prijs: € 300,00 
**/* collectie incl beter jaren 50, in duur Leuchtturm album 
9789 Spanje 1944-1996. Prijs: € 300,00 
Zeer goed gevulde, gebruikte collectie Spanje 1944-1996 in Schaubek album Collectie bevat 
heel veel zegels en ook vele doubletten. 
9777 Syrië 1919-1968. Prijs: € 1.000,00 
Mooie en uitgebreide ongebruikte collectie met veel betere beginjaren t/m hoge waarden 1924 
beide Olympische spelen senes, goede luchtposten en dure blokken, op zelfgemaakte al
bumbladen Zeer hoge cat w 
9839 Tunesië 1888-1978. Prijs: € 495,00 
Map met albumbladen met een ongebruikte collectie Tunesië 1888-1978 Collectie bevat zeer 
veel matenaal, waaronder beter zoals (Yvert no's) 1, 2, 3, 6, 7,9-21 (zonder 18), 22-26, 29-41, 
110-119, 180, 185-204, 444-446, 471-496, luchtpost 22-25, 28-33, Colis postaux 1-10, 11-25 
etc Mooie collectie, hoge cat waarde' 
9808 Turkije 1949-1977. Prijs: € 225,00 
Postfnsse collectie Turkije 1949-1977 in insteekboek Collectie bevat veel zegels, waaronder 
ook betere zoals (Michel no's) blok 4, rode kruis zegels 1-4, 51-60 83-92, 148-155 etc 
9801 Turkije. Prijs: € 285,00 
Dik insteekboek met een postfnsse, ongebruikte en gebruikte stock Turkije Heel veel zegels, 
met o a (Michel no's) blok 4*, 1769-1773** compleet vel etc 
9793 Vaticaan 1852-1977. Prijs: € 380,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Vaticaan 1852-1977 in 2 Davo albums en 1 
stockboek Heel veel matenaal waaronder doubletten Collectie bevat betere zegels zoals 
(Michel no's) 12,13, 18, 19, 33, 34, 50, 55, 72,174-177* etc 
9794 Vaticaan 1929-1989. Prijs: € 230,00 
Voornamelijk postfrisse collectie Vaticaan 1929-1989 in Davo cnstal album Collectie bevat 
ook beter materiaal zoals (Michel no's) 1-15* 73-79*, 161-162* 174-177" etc Zeer veel 
zegels' 
9790 Vaticaan 1943-1989. Prijs: € 230,00 
Voornamelijk postfnsse collectie Vaticaan 1943-1989 in Davo album Collectie is vrijwel com
pleet en bevat ook blokken 
9826 Verenigde Naties. Prijs: € 750,00 
Grote doos met een zeer uitgebreide voorraad Verenigde Naties Bevat New York, Geneve en 
Wenen Vooral New York zeer goed aanwezig Ook heel veel boekjes blokken, FDC's etc 
Zeer hoge aanschafprijs Matenaal tot ca 2000 
9874 Vogels. Prijs: € 130,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Vogels in twee Importa verzamelbanden Heel veel maten
aal van de hele wereld 
9892 Wereld. Prijs: € 225,00 
Restantverzameling met nog heel veel zegels in beetje diverse kwaliteit, landen G t/m Y, veelal 
Europese landen, in oud zelfgemaakt album 
9778 Zuid Afrika 1810-1993. Prijs: € 850,00 
Frisse ongebruikte collectie met ook veel paren, met o a 1913/20 t/m lOsh*, rolzegels in vert 
paren, 1927/40 t/m 5sh(2x) en 10sh in paren, 1935 in paren, 1954 t/m 10sh, 1960 t/m Ir, bete
re port en dienst, op albumbladen, Yvert cat w 3900+ euro' 
9841 Zuid Afrika en gebieden. Prijs: € 110,00 
Map met een dun stockboek met daann ongebruikt en gebruikt matenaal van Zuid Afnka en 
gebieden Bevat o a Transvaal, Oranje Vrijstaat, Bechuanaland etc 
9828 Zweden 1872-1967. Prijs: € 200,00 
**/*/(*) betere zegels en senes in ietwat diverse kwaliteit WO 1872 3 4 6 en 24 ore, beter ja
ren 20/30, samenhangende paren, cat w 2400+ euro, minder dan 10% cat w' 
9867 Zwitserland 1850-1965. Prijs: € 1.300,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zwitserland 1850-1965 in Schaubek album 
Collectie IS zeer goed gevuld en bevat zeer veel beter matenaal zoals (Michel no's) 8, 9, 
10, 11, 12, 14-17, 27, 28, Pax sene compleet gebruikt, dienst sociee des nations 70-90**, 
BIT 62-82**, 83-93*, BIE 1-21* Ook leuk luchtpost, port etc Mooie collectie, zeer hoge cat 
waarde' 
9882 Zwitserland 1850-1965. Prijs: € 320,00 
**/*/0 zeer goedgevulde collectie incl veel betere uitgaven, ook VN 1969-1993**, in 2 goedge
vulde Davo albums 
9774 Zwitserland 1858-1996. Prijs: € 1.550,00 
Leuke O/*/" collectie met veel betere uitgaven, in de hoofdnummers vanaf 1907 compleet met 
natuurlijk de pax serie, blokken vanaf nr 2 compleet Pro Patria en Juventute compleet incl 
1912 voorloper (Frans en Duits), luchtposten compleet, in 2 hele dure Leuchtturm albums 

Onze openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur 

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

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

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 
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BELGISCHE MAXIMUM-
KAARTEN VAN 2007 

De Belgen en Fransen 
weten voor de jeugd aan
trekkelijke onderwerpen 
voor postzegels te vinden. 
Lafm du timbre, de Dag 
van de postzegel, werd 
afgelopen maart in Frank
rijk opgeluisterd met 
postzegels van creaties uit 
de Amerikaanse teken
films van Tex Avery. Hij 
werkte onder meer aan de 
cartoons van het konijn 
Bû s Bunny. Kaart [i] 
toont zijn belangrijkste 
character, de flegmatieke 
hond Droopy, met in de 
bijrollen steevast de hit
sige Wolfen de sexy vrouw 
[2]. Belgiè had voor zijn 
Dag van de postzegel in 
oktober ook cartoonach
tige postzegels, waarop 
oude schrijfmachines 
centraal stonden. Kaart 
[3] toont een Olympia uit 
de jaren vijftig. Onbetwist 
hoogtepunt van het jaar 
vormde de uitgave van 
een blok met maar liefst 
25 postzegels gewijd aan 
Kuifje. Dit ter herden
king van de honderdste 
geboortedag van de gees
telijke vader van de strip, 
Her̂ e' (Georges Remi). 
Op de postzegels staan 
de meteen herkenbare 
omslagen van zijn stripal-
bums. De vermelde titels 
zijn geschreven in alle 
talen van de wereld om 
te tonen hoe wijd de strip 
verbreid is. De postzegel 
op kaart [4] heeft als titel 
Tititm au Congo; het album 
is bij ons bekend als Kuifje 
inA^ika. 

De langlopende serie van 
koning Albert verscheen 
met een cijferaanduiding; 
na een tariefverhoging 
behoeven er geen nieuwe 
zegels te worden gedrukt. 
Op [5] is Albert afgebeeld 
met de aanduiding '5' op 
de zegel. 
Liefhebbers van muziek 
komen aan hun trekken 
met [6], een kaart met een 
accordeon, die verwijst 
naar Belgische gezellig
heid van een dansfeest. 
Op de kaart een van de vijf 
zegels uit de Belgische 
accordeon-serie. In de 
rokerige cafés van voor 
de Tweede Wereldoorlog 
werden de wereldkam
pioenschappen biljarten 
gehouden. Hiervan ver
scheen een serie van ne

gen zegels. Op kaart [7] 
is Theo Moons afgebeeld, 
die in de jaren twintig 
maar liefst vijf keer de 
wereldtitel behaalde in de 
discipline kader 45/2. 
Mateloos populair zijn in 
België de 'vogeltjes' van 
André Buzin. De eerste 
postzegels van deze 
ontwerper verschenen 
in 1985, terwijl in 1990 
al een gespecialiseerde 
postzegelvereniging 
ontstond die zich toelegt 

op zijn ontwerpen. Van 
hem de nieuw verschenen 
ruigpootuil [8], gesig
neerd met zijn initialen 
AB. Hij is ook bekend 
van zijn ontwerpen van 
bloemen. Op [g] de tulp, 
nu gesigneerd met zijn 
volledige naam. 
Moderne bouwkunst is 
vertegenwoordigd op 
[10], waarvan de zegel uit 
een serie van twee zegels 
komt over het honderd 
jaar oude Brusselse 

Jugendstil-pand van de 
industrieel Stoclet, dat 
naar een ontwerp van 
de Tsjechische architect 
Hoffman werd gebouwd. 
Het beroemde, in strakke 
lijnen vormgegeven pand 
verscheen in 1965 al op 
een serie van drie postze
gels, waar [11] er een van 
toont. 
De moderne maximum-
kaarten zijn gemaakt 
door de Belgian Maxima-
philes, een vereniging die 

de maximafilie-traditie 
voortzet van de oudere, 
in 2001 wegens gebrek 
aan kader opgeheven 
vereniging De Belgi
sche Maximajielen. Met 
moderne middelen geeft 
eerstgenoemde vereni
ging nu goede maximum-
kaarten en een elektro
nisch tijdschrift uit. Voor 
informatie hierover kunt 
u het best hun website 
uiu;u).belgianmaximaphiles.be 
raadplegen. 



BRIEFMARKENMESSE ESSEN: GOED 
VOOR EEN FILATELISTISCH UITJE 
Opnieuw Niederlande-Salon op Internationale postzegelbeurs 

Net als in 2007 zorgt de ArGe Niederlande er voor dat 

Nederlandse filatelisten een mooi excuus hebben om de 

Internafionale Briefmarken-Messe in Essen(Düitsland) 

te bezoeken. De ArGe vult namelijk zo'n vijftig kaders 

die een mooi overzicht geven van het brede verzamel-

spectrum van de studiegroep. Niet alleen gevorderden, 

maar ook beginners kunnen er hun hart ophalen. 

Een vertrouwd beeld op de achtereenvolgende edities van de Internationale Briefinarken-Me Een vertrouwd beeld op de achtereenvolgende edities van de Internationale Briefmarken-Messe, drukte tussen de handelarenstands. 

Twee jaar geleden had de Inter
nationale Briefmarken-Messe een 
primeur De Duitsers organiseer
den toen in Essen voor het eerst 
in de geschiedenis de Euro
pese Kampioenschappen voor 
Thematische Filatelie. I-Het werd 
een groot succes, zodat het geen 
verwondering wekt dat die kam
pioenschappen ook nu weer in 
Essen zullen worden gehouden. 
Er wordt hiervoor samengewerkt 
met het Verband der Philatelis
ten in Nordrhein-Westfalen; het 
geheel staat onder leiding van de 
voorzitter van de Fl P-commissie 
voor thematische filatelie, prof. 
dr Damian Läge. Alle landen die 
lid zijn van de Europese filatelis-
tische koepel FEPA mogen in elk 
van de acht tentoonstelTingsklas-
sen maximaal tien kaders vullen. 

De klassen zijn: 
Kunsten cultuur 
Geschiedenis en organisaties 
Mensen en de dagelijkse dingen 
Sporten vrije tijd 
Transport en techniek 
Geneeskunst en natuurweten
schappen 
Wilde dieren en planten 
Landbouw en huisdieren 

In elke klasse worden drie 
bekroningen (goud, zilver en 
brons) toegekend. Daarmee is 
het prijzenfestival nog niet ten 
einde, want er is ook een Klasse 
der Champions ingericht. Deelne
mers aan deze kampioensklasse 
zijn een aantal winnaars uit 
2006 en 2007 plus de acht van 
dit jaar. De beste van hen krijgt 
uiteindelijk de Grand Prix van de 

IBM ESSEN 2007 IN 
ÉÉN OOGOPSUG 

De Internationale Bnejmarken-Messe 
in Essen wordt gehouden op 
donderdag 8 mei 
vrijdag 9 mei en 
zaterdag 10 mei. 

De beurs is geopend van 10 tot 18 
uur (zaterdag: 10 tot 17 uur). 
U vindt de IBM in Hal lA van de 
Messe Essen, Messehaus Süd aan 
de Norbertstraße. 

Een dagkaart kost 7.50 euro. 
Personen tot 21 jaar gratis. NBVF-
leden l<rijgen Icorting op vertoon 
van een lidmaatschapskaartvan 
hun club: zij betalen slechts vijf 
euro voor een dagkaart. 

Nadere informatie over de beurs: 
mJo(3)bncfmarkcnmesse-essen.(ie of 
uiiDUJ.bn^arkenmcsse-essen.de 

Europese Kampioenschappen 
voor Thematische Filatelie in 
handen. 
Over belangstelling heeft de 
beursorganisatie niette klagen: 
eind maart waren al zevenen-
veertig aanmeldingen van ver
zamelaars, afkomstig uit zestien 
verschillende landen, in Essen 
binnen. 

Natuurlijk draait het in Essen 
niet uitsluitend om tentoonstel
len. De Internationale Briefmar
ken-Messe, die op donderdag 8, 
vrijdag 9 en zaterdag 10 mei 
wordt gehouden, zou zijn naam 
geen eer aan doen als er niet ook 
veel handelaren en postadmini-
straties bezocht zouden kunnen 
worden. Zo'n honderdvijftig 
vertegenwoordigers van deze 
branche zijn met een stand 
vertegenwoordigd: het gaat 
om professionele handelaren, 
veilinghuizen, leveranciers van 
accessoires, uitgevers van cata

logi, albumfabrikanten, software
leveranciers en ga zo maar door. 
Uiteraard ligt de nadruk vooral 

op Duitse handelaren, maar een 
derde deel van de standhouders 
komt toch 'van buiten'. Van de 
landen die sterk vertegenwoor
digd zijn, kunnen we Denemar
ken, Frankrijk, Groot-Brittannië 
en Nederland noemen. Maar 
ook landen als België, Oostenrijk 
en Zweden zijn prominent aan
wezig. Er is zelfs een handelaar 
uit de Verenigde Staten in Essen 
te vinden! 

Voor landenverzamelaars en 
thematici is de aanwezigheid 
van een groot aantal postad-
ministraties van belang; veel 
postzegel uitgevende landen zijn 
rechtstreeks of via een agent in 
Essen vertegenwoordigd. 
Verzamelaars die al eens eerder 
in Essen zijn geweest zullen zich 
ongetwijfeld herinneren dat de 
Duitse posterijen er altijd flink 
weten uit te pakken. Ook nu 
is dat weer het geval. Daartoe 

wordt een forse stand ingericht. 
Meteen al op de eerste dag van 
de tentoonstelling is het raak: 
dan verschijnen er drie nieuwe 
Duitse zegels van 55 cent op 
de thema's 'Europa - brieven', 
'Post' en 'Honderd jaar Christof-
fel Blindenmissie'. Ér komt ook 
een zogenoemde Maxiset uit, 
bestemd voor het verzenden 
van 'groeten van welke aard dan 
ook'. Vijf gelegenheidsstempels 
en een speciale beursenvelop 
maken het aanbod compleet. 

En er is nog meer in Essen te 
doen. Op alle dagen zijn er 
presentaties die bezocht kunnen 
worden en activiteiten waaraan 
deelgenomen kan worden. 
Wie behoefte heeft aan uitvoe
rige informatie over het evene
ment in Essen kan het beste een 
bezoekje brengen aan de speci
ale website van de Internationale 
Briefmarken-Messe; het adres is 
www.briefmarkenmesse-essen.de. 

http://www.briefmarkenmesse-essen.de


WELKOM IN DRENTHE! 
Een avond bij de Filatelistenvereniging Roden-Leek e.o. 

TEKST EN F O T O ' S : M R . X 

Waar zullen we deze maand 
eens een bezoek brengen? Och, 
waarom pakken we niet twee 
provincies tegelijk? Kunnen we 
eens kijken of er provinciaal ver-
zamelgedrag bestaat. Roden ligt 
in Drenthe en Leek in Groningen, 
dus één vereniging voor allebei 
deze gemeenten biedt kansen. 
Loopt u even mee? 

Net voor we Roden binnenrijden 
staat er een bord langs de weg: 
Welkom in Drenthe. Laten we 
het hopen. Een ruime hal van 
een kerk annex zalencentrum 
is gevuld met tafeltjes zonder 
kleedjes. Aan een kant van de 
zaal een bescheiden bar. De 
prijslijst vermeldt koffie voor 
een euro, alcoholica en andere 
versnaperingen. Zelfs een portie 
bitterballen is hier te krijgen, 
maar gelukkig blijft de frituurgeur 
ons bespaard. 
Aan de andere kant van de 
ruimte een bestuurstafel met 
vier belangrijke meneren. We 
zijn blijkbaar aan de late kant 
want één van de heren is zojuist 
begonnen met mededelingen. 
ZaTwel een voorzitter zijn, die 
schijnen die gewoonte te heb
ben. Er wordt gemeld wie zich 
allemaal hebben afgemeld voor 
vanavond. En wie in het zieken
huis ligt. Waar gebeurt dat nog? 
Welkom in Drenthe! 
Ik vermoed dat in deze vereni
ging het bestuur onderling ruzie 
heeft gehad. Waarom altijd de 
voorzitter met de microfoon? 
Is de rest minder belangrijk 
soms? Nee, natuurlijk niet. Nou, 
weet je wat, dan doen we toch 
allemaal mededelingen? Weer 
een probleem opgelost. Hoe ik 
dat zo vermoed? Observeren en 
deduceren. Want wat gebeurt er? 
De voorzitter is klaar en geeft de 
microfoon nu aan de secretaris. 

Die gaat vervolgens ook mede
delingen doen. Hij vertelt dat de 
vereniging zich heeft aangemeld 
voor een bezoek van Mr. X. En 
dat de leden hun uiterste best 
moeten doen om aardig te zijn, 
als een onbekende aanwezig 
blijkt te zijn. Want ze willen graag 
een hoge score ontvangen. Ik 
kijk onschuldig voor me uit. 
Niemand van de 45 aanwezigen 
die me een blik waardig keurt. Er 
zijn blijkbaar elke keer voldoende 
onbekenden aanwezig om deze 
mededeling niet serieus te hoe
ven nemen. Mijn tafelgenoten 
kijken me even aan met een blik 
van ons kent ons. Onverstoor
baar gaat de secretaris de notu
len van de vorige bijeenkomst 
voorlezen. Geen commentaar. 
Daarna wordt de microfoon weer 
een bestuurslid verder gegeven. 
Ook deze meneer heeft wat 
mededelingen te doen - 'tuurlijk. 
Over instuiven, ruilbeurzen en 

zo. Daarna gaat hij door met 
'filatelistisch allerlei'. Ik ben be
nieuwd; dit is nu een onderdeel 
dat werkelijk van alles kan zijn. 
Het blijkt om een soort dialezing 
te gaan. Nee.'Gelukkig wel met 
een beamer, allemaal neel mo
dern. De presentator maakt de 
indruk dat hij traint voor het we
reldrecord monotoon praten - en 
toch is het niet onprettig om er 
naar te luisteren. Hij vertelt welke 
nieuwe uitgiften in Nederland 
verschenen zijn, laat ze ook zien 
en doet er en passant een heel 
verhaal met illustraties bij van de 
geschiedenis van de persoonlijke 
postzegels. Op zich leuk om zo 
de nieuwtjes eens langs te lopen. 
Toch stoort me iets: het com
mentaar dat erbij geleverd wordt. 
Er klopt natuurlijk helemaal 
niets van het uitgiftebeleid van 
TNTPost, met al die persoonlijke 
postzegels die het bedrijf op de 
markt brengt. Schandalig. Maar 

ondertussen vertoont de beamer 
ook persoonlijke zegels van 
Filatelistenvereniging Roden-
Leek, omliggende verenigingen 
en de NBFV. Ik moet zeggen dat 
ik niet onder de indruk ben van 
de ontwerpen van die zegels: 
meestal gaat het om niet meer 
dan de naam van de vereniging. 
Geef me dan toch maar de 
ontwerpen van TNTPost, En het 
is nogal wat: eerst klagen dat het 
beleid van de persoonlijke zegels 
schandalig is en vervolgens vol 
trots zelf onzinnige zegels laten 
maken waar niemand buiten de 
eigen club op zit te wachten... 
Tenwijl ik dit bedenk, merk ik dat 
de vierde bestuursman geen en
kele behoefte voelt om medede
lingen te doen; die zit genoeglijk 
om zich heen zit te kijken. Ik voel 
een steeds sterkere sympathie 
opkomen voor deze njnctionaris. 
Hij zal het wel zijn die de opko
mende ruzie gesmoord heeft. 
De voorzitter neeft inmiddels 
de microfoon alweer gepakt 
en maakt de oplossing van 
een kerstpuzzel bekend. Uit 
de massale inzendingen (acht 
stuks) worden twee winnaars 
getroKken en uiteraard valt een 
tafelgenoot van mij daarbij in de 
prijzen. Deze man blijkt multi-
inzetbaarte zijn, want hij is ook 
veilingmeester Dat gaat op z'n 
Drents: alle negentien kavels 
worden in de juiste volgorde op 
de beomer getoond. Niemand 
heeft een biednummer, maar er 
wordt massaal geboden. Zelfs 
simpele series Nederland gaan 
voor topprijzen (50-80% van de 
cataloguswaarde) van de hand. 
De bieder is bij naam gekend 
en ontvangt ook meteen zijn 
aankoop. Betalen hoeft nu niet, 
dat komt later wel een keertje. 
Welkom in Drenthe! Ik zie niet 
eens of iemand de aankopen wel 
bijhoudt. Aan de bestuurstafel 
wordt wel geschreven maar ik 
verdenk de heren er van dat ze 
kruiswoordpuzzels zitten op te 
lossen. Dit in afwachting van het 
hoofdonderdeel van de avond. U 
mag één keer raden. Inderdaad: 
een dialezing. 

Maar eerst is het pauze. Een 
enkeling vindt het wel voldoende 
en verlaat het pand. De meeste 
mensen blijven lekker zitten of 
kijken bij de tafel waar allerlei 
binnen- en buitenlandse post-
zegelbladen liggen en er staat 
zelfs een heel aantal mensen 
te kijken bij de twee kaders die 
zijn opgezet. Dat zie je zelden. 
Tijd om ook even door de zaal 



te wandelen en hier en daar 
mensen aan te spreken. Checken 
of ze inderdaad aardig zijn voor 
onbekenden. Niemand blijkt 
onraad te ruiken. Men zegt soms 
zelfs onaardige dingen over de 
vereniging. Opvallend detail: 
ook bij eerdere verenigingen heb 
ik wel eens gevraagd waarom 
iemand eigenlijk lid is. Meestal 
kwam daar niet meer uit dan 
dat het zo gezellig was. Maar 
hier wordt van alles genoemd, 
behalve juist gezelligheid. Echt 
door niemand! Meestal is men 
lid omdat men geen andere ma
nier weet om aan postzegels te 
komen, maareen ander reageert 
daarop door te zeggen dat er 
toch bijna alleen maar Neder
land wordt aangeboden en dat 
de prijzen veel te hoog liggen. 
Op internet is alles goedkoper 
en veel meer beschiKbaar. Lijkt 
me helemaal juist. Waarom dan 
toch naarde verenigingsavond? 
Daarmee zet ik hem wel aan het 
denken. Of wat dacht u hiervan: 
'Waarom lid? Tja, je verzamelt 
postzegels. Wat moet je dan 
anders?' Het komt er bijna wan
hopig uit. Een tafelgenoot van 
mij vertelt dat hij de dialezingen 
meestal wel interessant vindt. 
Merkwaardig. Wat ook een leuk 
argument is: er wordt zo lekker 
veel georganiseerd en alles is 
geregeld. Je hoeft alleen maar 

achterover te gaan zitten. Dat 
lijkt verdacht veel op een avondje 
tvkiiken, lijkt me  maar ruzie 
zal ik vanavond niet maken, het 
zijn immers allemaal aardige, 
onschuldige mensen. En tussen 
Drenten en Groningers zie ik 
geen verschil. 
Dan maar naar de bestuurstafel, 
kijken of ze een verenigingsblad 
voor me hebben, ja hoor, krijg 
ik keurig. Weliswaar een maand 
oud, maar blijkbaar maken ze 
niet elke maand een blad. Verder 
krijg ik geen informatie of vra
gen. Onbekende? Gewoon door 
laten lopen. Best bestuur: als u 
uw leden vraagt vooral aardig 
te zijn voor onbekenden, wilt u 
dan zelf het goede voorbeeld 
geven? 'Tuurlijk, het zal wel net 
het verkeerde moment geweest 
zijn, maar onbekenden weten 
doorgaans niet wat dan wèl het 
juiste moment is. Daar zijn ze 
onbekend voor. Bij de tafel met 
twee dames die van de nieuw
tjesdienst blijken te zijn, gaat het 
een stuk beter. Meteen de vraag 
of ik hiervoor het eerst ben. De 
dames stellen zich netjes voor. 
Kijk: vrouwen doen dat een stuk 
beter. Het beste advies dat ik 
kan geven is onmiddellijk enkele 
vrouwen in het bestuur te benoe
men. Die hoeven waarschijnlijk 
ook niet zoveel mededelingen 
voor een microfoon te doen. 

1 '* .\ ,\ .\ ,\ i\ l\ .\ i\ f^^'Èg^^j^ \ \ V / 
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beoordeling Filatelistenvereniging PödenLeeK e.o. 

C'erotbt op U februari ZOOi 
Aantal leden: ii5 
Aantal aanvtezigen: i 46 

Positief: 
Vol programma 
Uitsteicend gebruiK moderne hulpmiddelen 
Z*lfs een uitgebreide en actuele website 
Veel animo voor veiling 
Mie f bestuur 

Negatief: 
Mededelingen, mededelingen en mededelingen 
Ondefinieerbare geielligheid ontbreeW 
6ieen vieltcomstgevoel 
6ieen handelaar, vieinig ruiltegels aanviezig 
Hoge veilingprijien 

beoordeling: 
Accommodatie 
Programma 
Postzegelgehalte 
Sfeer 
Kom \Y nog eens terug? 4>4̂  

De dialezing gaat vanavond over 
uilen en een prettige verrassing 
is dat het geen standaardlezing 
is, maar een verhaal dat door 
de maker, een genode gast van 
buiten de vereniging, persoonlijk 
wordt verteld en toegelicht. En 
met verve, dat moet gezegd. 
Dit lijkt me een mooi moment 
om foto's te gaan maken. Nu 
durft toch niemand me aan te 
spreken. En inderdaad, men kijkt 
wel, maar hooguit wat vrouwen 
hebben me door. 

Wat moeten we met deze 
vereniging? Alles lijkt te kloppen. 
Goede opkomst, afwisselend 
programma, moderne hulpmid
delen, een 'winkeltje', actief be
stuur, goed gevulde bar. En toch. 
Er ontbreekt iets, iets essentieels, 
een ongrijpbaar element dat een 

avond leuk en gezellig maakt. 
Dat er gevoel aan geeft. Het ligt 
waarscnijnlijk niet eens aan het 
bestuur, dat doet z'n best. OK, 
ze kunnen misschien wat alerter 
zijn op nieuwe belangstellenden, 
maar verder is er weinig op 
aan te merken. Komt het dan 
door de leden? Of ligt het aan 
de misschien wat weerbarstige 
noordelijke volksaard? Dan zou 
ik ook wel eens een Brabantse 
avond willen meemaken. Welke 
zuidelijke vereniging durft? 

De uilenlezing is nog bezig als 
ik naar buiten loop. Na twintig 
meter schrik ik me rot. Er scheert 
iets vlak over me heen. Een uil. 
üVe! Welkom in Drenthe. 

Benieuwd wat we volgende 
maand weer zullen meemaken. 

OOK ZO DAPPER? 

Kan uw vereniging tegen een 
stootje? Is uw club net zo dap
per als de IMatelisten« "* ■ 
ging 'RodenLeek. 
u hetoordeelig^ 
kritiscli^ipj^lHtO^, over uw 
vereiucMj^tJrioepen? Zo ja: 

j ^ j ^ ' ^ j n ' tJubbestuurders 
"* n van harte uitgeno

:,,i contact op te nemen 
met de redactie van liiatelle, 
Klipper 2,1276 Bl> Huizen. U 
ontvangt dan een deelname
fornuilier. U kunt ook mailen: 
pliilateließ)tip.nl 
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HOLLANDFILA 
NTERNATIONALE FILATELIEBEURS 
vrijdag 6 en zaterdag 7 juni 2008 van 10.0017.00 uur 

Locatie: VELUWEHAL 
Nieuwe Markt 6, 
3771 CB B ARNE VELD, NL 
HANDELAREN: Ca. 80 stands 
waaronder semihandel en gespe
cialiseerde verenigingen in één 
van de gezelligste hallen van 
Nederland. Ruim voldoende 
stoelen en een sfeervol rcstauran 

sar̂  

AJi 
TOPFE.ATELIE 
neven en nnsthistorie 3 

* Wereldwijd klassiekmodern 
* Groot aanbod modern gestempeld 
«I» Kilo waar, landenstocks 
* Catalogi/Literatuur ' ^ 
* Plaatfouten / rariteiten 
* Motieven en toebehoren 
* Partijen / restanten 
* Taxaties, verkoopbemiddeling 
* Grote 5 cent bakken / bergen 

 : äiS^M^i^'''^
■ •_. li/'ir  A 

^ . ^ ■ ' < ^ : ^ / : 
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GrP 1 Meer informatie altijd op: 
WWW. EINDEJAARSBEURS, NL 

5 Eisen vervoer Al: Afrit 16 
I Voorthuizen/Harselaar 
[ volg Bameveldcentrum. 

Dcnbaarvervoer 
)0 meter vanaf station 
ameveld centraal. 

P|=Giatis pariieic% 
'Veluwehal 

Noteer alvast: EEVDEJAARSBEURS 2008 
maandag 29 en dinsdag 30 december 

Info: V.O.V.V. Tienwoningenweg53, 7312 DL APELDOORN 
(0031 H0)553558600 email: oiganisatie(»eindejaaisbeurs.nl 

http://jaai-sbeurs.nl


JEUGDPROGRAMMA 
HOLLANDFILA «k, 

SVlRkJf 

> * ^ 

Uitslutend voor leucd tot en met 16 laar 
* Welkomstpakket van Hollandfila / Eindejaarsbeurs 
* 50 grootformaat postzegels helewereld gratis uitzoeken 
* 50 postzegels van Nederland gratis uitzoeken j ^ ' 
' 25 december postzegels van Nederland (e»^ met speciale albumbladen]^ 
* Natuurlijk nieuwe albumbladen van België en Frankrijk. 

Dt keer bijzondere aandacht voor de postzegels van Zweden met mooie bladen 
* Natuurlijk is er ook nog keus uit vorige en nieuwe albumbladen van andere landen 
* Het spel Hoger en Lager een uitdaging met leuke prijzen 
* Rostzakspel in nieuwe uitgebreide vorm met wereldkaart 
* Toverdoos - altijd een verassing 
* Rad van avontuur 
* Om goed te leren afweken krijg je een grote hand oefenmateriaal mee 
* Presentje van jeugdvereniging Cte Postduif uit Wijk bij Duurstede voor de jeugd 

Als dt nog niet genoeg is kun je ook heel veel leute dingen kopen tegen een speciaal jeugdtanef 

14) '^Bn 

Kooniescoiner 
Deze stand is een 
onderdeel van de 
jengdhock waar 
volwassenen ook 
goedkoop terecht 
knnnen. In een ruime 

ostzakspel opstelling wordt een 
1 enorme hoeveelheid 

filatelistisch materiaal 
aangeboden tegen zeer 
redelijke prijzen. Het 
batig saldo wordt 
aangewend ten gunste 
van het jeugdwerk. 

SVtRIGC 

ITH-rw 

^ ^ 
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Deze keer meer 
dan It) nieuwe 
albumbladen 

Voorlopige zaalplattegrond 
Wijzigingen voorbehouden 

Organisatie en standhouders 
heten u van harte we lkom, 

in de Veluwehal. 

postzegels 

^ " 
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lëugdhoek I koopjescorner 

Agenda 2008 
6 en 7 juni Hollandfila / Barneveld, nl 

13 en 14 september Antwerpfila / Antwerpen | 
^ 9 en 30 december Eindejaarsbeurs / Barneveldl 

w ae 10 
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^agCe Stamps 
Zeer scherp geprijsd Nederland Postfris zonder plakker 
50-55 
61b 
82-83 
84-86 + Cert. 
87-89 
102-103 
106 
107-109 
110-113 
114-120 
121-131+Cert 
132-133 
134-135 
136-138 

€29,-
€67,50 
€14,-
€520,-
€20,-
€ 125,-
€3,-
€ 145,-
€9,-
€36,-
€760,-
€ 135,-
€45,-
€ 150,-

139-140 
141-143 
149-162 + Cert. 
163-165 +Cert. 
166-168 
177-198 +Cert. 
199-202 
203-207 
208-211 
212-219 
220-223 
224 
225-228 
229-231 

€11,-
€15,-
€ 975,-
€425,-
€9,-
€ 520,-
€18,-
€36,-
€18,-
€90,-
€25,-
€26,-
€36,-
€34,-

232-235 
236-237 + Cert. 
238-239 
240-243 
244-247 
248-251 
252-255 
256 
257-260 
261-264 
265-266 
267-268 
269 
270-273 

€34,-
€295,-
€49,-
€67,-
€ 120,-
€60,-
€35,-
€16,-
€75,-
€55,-
€37,-
€40,-
€15,-
€55,-

274-277 
278 
279-282 
283-286 
287-288 
289-292 
293-295 
296-299 
300-304 
305-309 
310-312 
313-317 
318-322 
323-324 

€58,-
€34,-
€67,-
€39,-
€9,-
€29,-
€6,-
€25,-
€22,-
€20,-
€7,-
€23,-
€20,-
€7,-

325-326 
327-331 
332-345 
346-349 +Cert. 
356-373 
374-378 
474486 
487-489 
518-537 +Cert. 

€11,-
€20,-
€15,-
€ 285,-
€80,-
€7,-
€37,-
€21,-
€ 650,-

Roltanding 
19-31 
33-56 
57-70 

€ 240,-
€315,-
€ 150,-

71-73 
74-77 
78-81 
82-85 
86-89 
90-93 
94-97 
98-101 

€ 195,-
€85,-
€ 50,-
€ 55,-
€50,-
€90,-
€80,-
€75,-

Luchtpost 
1-3 
12-13 +Cert 

€ 145,-
€ 325,-

Zeer voordelig postfris periode 1950 - 2006 
Alle nrs. en series zijn apart te bestellen vanaf 538 t/m 756 ä 30% cat.w. b.v. 556-560 € 36,-. 

Alle nrs. en series zijn apart te bestellen vanaf 757 t/m 1063 è 25% cat.w. b.v. Amphilex blokken (1967) 886-888 € 37,50. 

Vanaf 1064 t/m 2033,10% onder postkantoorprijs ook dit is apart te bestellen, b.v. verhuisvelletje (nr. 1672) € 5,75. 

Vanaf 2002 t/m 2006 voor postkantoorprijs ook hier alles apart te bestellen - b.v. provincievelletjes € 55,-. 

Postzegelmapjes Nederland 
De mapjes 1 t/m 255b los verkrijgbaar, 20% onder de postkantoorprijs. 

De nrs. 256 t/m 356 los verkrijgbaar, 10% onder de postkantoorprijs. 

Mooi gebruikt Nederland 
1 t/m 331 zijn alle nrs. los te bestellen ä 30% cat.w., uitgezonderd nr. 48 + Cert. € 275,- / 61 b+ c + Cert. € 425,- / 
80 + Cert. € 425,- /101+ Cert. € 450,- /130 € 125,- /131 € 120,- /136-138 € 75,-. 

346 t/m 742 zijn allen los te bestellen ä 20% cat.w., uitgezonderd 370-373 € 55,-. 

Roltanding, alleen series ä 45% cat.w., los leverbaar (indien voorradig) nr. 32 prijs op aanvraag. 

Port alles los verkrijgbaar uitgezonderd 67 a + b, 68 a + b € 225,- / Dienst 1-7 + Cert. € 110,-, volgende nrs. 30 %. 

Postpakket verreken 1-2 € 25,- / Postbewijs 1-7 € 160,-. Luchtpost alle nrs. 30% bv. nr. 12 € 45,-, nr. 13 € 45,-. 

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

1976 € 35,-

1977 €10,-

1978 €8,-

1979 €6,-

1980 €10,-

1981 € 9,-

1982 € 8,-

1983 € 8,-

1984 € 8,-

1985 € 10,-

1986 €11,-

1987 €11,50 

1988 € 10,-

1989 € 7,75 

1990 € 12,50 

1991 € 10,-

1992 € 14,-

1993 € 14,-

1994 € 16,-

1995 €21,-

1996 €24,-

1997 € 25,-

1998 €26,-

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

€28,-

€29,-

€44,-

€41,-

€40,-

€39,-

2005 

2006 

2007 

€39,-

€46,-

€47,50 

Automaatboekjes Nederland 
1h€3,50/1mx€12, - /1my€11,25/1mz€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,- /6f fp€3,- /6f 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,- /9ff€52,- /9g€16,- /9gf€18,- /9h€8,- /9hf€4,- /10a€5,-
10 af € 6,75 /10bf € 11,-/11 a € 6,- /11 b € 7,- /12a € 7,- /13a € 9,- / Vanaf nr. 14 alles tegen postkantoorprijs. 



Voordelige verzamelingen en betere series 
-'i^p* 

145 

146 
147 
148 
149 

150 

151 

152 
153 
154 

155 
156 
157 

158 

159 

160 

161 

162 
163 

164 
166 
167 
175 

176 

177 

178 

België, 1849-1957 ongebr engebr Gebr Yvertnr 37 
Ongebr Yvert nr 74-80 enz in een stockboek Cat w € 5900,-

Belgie 1980 t/m 2001 postfns 

België 1932 Yvert 342-350 (Mercier), zeer luxe ongebruikt 

België 1933 Yvert 364-374 (Madonna), zeer luxe ongebruikt 

Berlijn 1948-1990, begin gebr rode opdruk ongebr, blok 1 

zonder gom, vanaf 1957, dubbel verzameld postfr en gebr 

hoge cat w 
B.R.D. vanaf 1945-1993postfr ongebr engebr vanaf 1979 

geheel postfr Michel cat w € 3800,- in twee albums 
B.R.D. postfr nr 140 2x, 141-142 2 x, 200-203 3 x, 209 1 x, 

210 2 X , 211 1 X, 214 1 x, cat w € 728,50 in stockboek 

Cura9ao postfns 68c, 69b, 69d 70b 

Curasao postfns 75-81 

Diversen ca 1600 pr fr senes / blokken West Europa, 

Engelse Kolomen enz geen Oostblok In ca 400 pergamijn zakjes 

Gigantische cat w Veel snuffelplezier 
D.D.R. Karl Marx blokken 8a + b, 9a + b postfns 

D.D.R. Karl Marx blokken 8a + b, 9a + b gebruikt 

Duitse Rijk, 1872 t/m 1934 ongebr en gebr op albumbladen 

in stockboek, vele goede nrs o a blok 2 gebruikt, alleen losse 

perforatie aan Imkeren bovenzijde en boven een heel klem 

gerepareerd scheurtje, hoge cat w 
Duitse Staten en Duitse Rijk, o a 496-498 Ostropa blok 

enz Kwaliteit van minder tot zeer goed, cat w ca € 5500,-

Duitse Rijk, postfr cat w € 1128,- o a blok 10, 909-910 

2 X enz in stockboek 
Engelse Kolonien meest klassiek, hoge waarde en betere senes 

t/m pound, postfr, ongebr en gebr ietwat Japan en China 

Cat w ca € 6500,-, kwaliteit netjes tot zeer goed 
Engelse Kolonien postfr 50-er en 60-er jaren , vele goede 

langlopende senes t/m 1 pound, cat w ruim € 4000,-
Far. Oer. postfr 1975-1994, + Aland postfr 1984 t/m 1994 

Frankrijk 1849-1965 postfr ongebr +gebr veel goede zegels 

en series 0 a Orphelins Yvert 162-169 enz vanaf 1938 compleet 

catw Yvert €5200,-
Alderney, Guernsey, Yersey en Man, postfns 1969-2001 

Liechtenstein, luxe en echt gebruikt Yvert 82-89 + Cert 

Liechtenstein, luxe en echt gebruikt Yvert 94-107 

Monaco blokken 1315 getand en ongetand, nrs 1415/1418 -

1419-1420 m blok catw Michel € 1070,-

Motief 240 dierenseries / blokken, schepen, tremen, vliegtuigen 

185 senes / blokken, bloemen 65 senes / blokken, sport 

46 senes / blokken, In totaal 546 senes / blokken, geheel postfr 

in 4 luxe albums 
Motief dieren postfr m twee stockboeken, 492 complete 

senes / blokken, o a Eng Kol ook langlopende dure senes USA, 

West Europa enz 
Motief bloemen 635 postfr complete senes / blokken, ook veel 

langlopende senes Eng Kol enz in dne stockboeken 

€ 550,-

€250,-
€150,-

€195,-

€375,-

€300,-

€125,-

€ 145,-

€285,-

€800,-

€95,-

€ 125,-

€185,-

€295,-

€165,-

€750,-

€450,-

€ 145,-

€450,-

€775,-

€ 195,-

€115,-

€95,-

€775,-

€725,-

€875,-

179 

183 
184 
185 
186 
187 

188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 

198 
199 
200 
201 
202 

203 

205 

206 
207 
208 

211 

212 
213 
214 

215 

216 

220 

Motief sport 291 postfr series / blokken Veel USA, West Europa 

enz in Davo Kosmos Album 
Nederland 1934 t/m 1959, postfr catw €3066,30 

Nederland 1946t/m 1976 postfr catw €2229,80 

Nederland 1940 t/m 1964, postfr cat w € 3280,70 

Nederland 1852-1960, ongebr engebr catw €4100,-

€445,-

€400,-

€275,-

€400,-

€325,-

Nederland automaat boekjes gestempeld nr 1 t/m 49, 78 stuks 

ook sommige dure teksten 
Nederland verz onbeschreven env nrs 295-535 

Ned. El 3, onbeschreven, open klep, embleem ingekleurd 

Ned. El 7, onbeschreven, embleem geel ingekleurd 

Ned. E81, onbeschreven met het hele kinderblok op cover 

Ned. E93, onbeschreven met hele kinderblok op cover 

Ned. E100, onbeschreven met hele kinderblok op cover 

Ned E109, onbeschr kinderbl zonder de randen op cover 

Ned. El 14, onbeschreven met hele kinderblok op cover 

Ned E122, onbeschreven met hele kinderblok op cover 

Ned. E4, prachtige envelop, mets op te zien, maar wil 

hem met verkopen als nooit beschreven 
Ned. E5, zo goed als onbeschreven 

Ned. E10, praktisch onbeschreven 

Ned. E16, praktisch onbeschreven 

Ned. El , keung getypt, nette cover, dicht geplakt 

Nederland verz beschr eerste dag env nrs 1 t/m 171 

veel env met klem naamstempeltje, nette verzameling 
Nederland verz postfr gebr en ongebr Veel topnummers 

0 a 48, 80,101 Ook veel roltandmg enz Catalogus waarde 

€11500,-
Oldtimer Amerikaans Scott wereld album, 1840-1940 

goed gevuld, voor veel postzegelavontuur 
Oostenrijk postfns, 1967 t/m 2001 

Oostenrijk ongebr engebr 1925-1935, catw €2637,-

Scandinavic, Finland 70-92, Far. Oer. 70-92, 

Noorwegen 70-92, IJsland 70-82, Groenland 70-82 

Zweden 70-82 Alles postfr m 5 zelfgemaakte albums 

en 4 stock boeken en 1 boekjes album 
Zuid Afrika m stockboek met o a goede zegels Stellaland 

ongebr en gebr, hoge cat w 
Zweden ongebr Yvertnrs 163-177(Stockholm 1924) 

Zweden ongebr Yvertnrs 178-192 (Unie Postale 1924) 

Zwitserland, 1854 t/m 1980 gebr t/m 1945 Pax alleen de 

vier hoogste waarden Alle blokken aanw behalve blok 194C 

Nagenoeg alle luchtpost ongebr ook nr 1 en 2 Vele dure 

dienstsenes enz Hoge cat w In twee Davo Albums 
Zwitserland, F D C 1951 t/m 2002 vanaf Pro Juventute 

1957 onbeschreven 
Zwitserland, Verenigde Naties Geneve 1969 t/m 2004 

postfns 
West Europa postfr o a Saarland, Spanje 

Frankrijk, Ierland, België, Luxemburg catw ca € 3100,-

€65,-

€ 150,-

€ 375,-
€150,-
€85,-

€70,-

€65,-

€25,-

€65,-

€75,-

€ 275,-

€ 175,-

€50,-

€50,-

€ 550,-

€1175,-

€ 1875,-

€ 300,-

€225,-

€250,-

€ 375,-

€ 125,-

€175,-

€ 185,-

€725,-

€ 250,-

€150,-

€ 275,-

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. 



MOOIE SEIZOENSAFSLUITING: 
HOLLANDFILA '08 IN BARNEVELD 

Jong en oud kunnen hun hart ophalen in de Veluwehal 

m 

J P ^ 
% 

weer een speciaal jeugdthema: 
Zweden. 
HollandFila is voor jeugdigen tot 
en met zestien jaar gratis toegan
kelijk (volwassenen betalen 3.50 
euro per persoon per dag; lezers 
van Filatelie krijgen korting; zie 
de bon hiernaast) en het park
eren bij de Veluwehal kost niets. 
Met de trein komen is een 
aantrekkelijk alternatief, want 
de afstand van Bameveld-Cen-
traal naar de hal is slechts zo'n 
vierhonderd meter. 
Het gaat bij HollandFila om 
een echte handelsbeurs; er is 
dus geen tentoonstelling en u 
kunt er dus ook niet onderlin: 

Kortingsbon Holiandfila 2008 
I )l> \ eitixtii x-in üezc korlmgsKin 
Bclaall II ̂ lcv.hts 12 - allree i p \ t l 

Maximaal 2 Df rsonen per bon 

HollandFila; voor iedereen ieuk, maann het bijzonder mor jeugdige verzamelaars' 

Wie altijd al vond dat het filatelis-
tisch seizoen in Nederland veel 
te vroeg eindigt, die kan tevreden 
zijn: op vrijdag 6 en zaterdag 7 
juni van dit jaar wordt een grote 
internationale postzegel beurs ge
houden in de Veluwehal in Barn-
eveld: HollandFila. Het gaat om 
een evenement dat een afgeleide 
is van een beurs die op een wat 
langere geschiedenis kan bogen: 
de Eindejaarsbeurs. 
Het moment waarop Hol
landFila wordt gehouden lijkt 
misschien wat typisch: laat in 
het seizoen. Maar dat is bewust 
gedaan. De organisatie, VOW, 
wil filatelisten de kans bieden om 
in een rustige sfeer en een ruime 
opzet hun hobby te beoefenen. 
Zo'n tachtig standhouders uit 
binnen- en Duitenland zullen er 
voor zorgen dat het beschikbare 
assortiment aan filatelistisch ma
teriaal niet alleen 'breed', maar 
ook 'diep' zal zijn. Vorig jaar trok 
de beurs zo'n tweeduizend be
zoekers en de organisatie hoopt 
dat het dit jaar ook weer lukt om 
op z'n minst zo'n zelfde aantal 
naar Barneveld te lokken. 
De organisatoren beroemen zich 
erop dat hun beurs vooral op 
het comfort van de bezoekers 
IS gericht: ze wijzen er op dat er 
op HollandFila veel zitruimte is, 
vooral in het midden van de hal, 
waar ook de gespecialiseerde 
verenigingen met hun stands te 
vinden zijn. 

Het aantal kinderen dat de beurs 
bezoekt is in de loop van de 
jaren toegenomen en in verband 
daarmee heeft de organisatie een 
aantrekkelijk jeugdprogramma 
op poten gezet. Jonge verzame

laars die dat programma in zijn 
geheel willen doorlopen, zijn al 
gauw zo'n twee uur bezig. Alle 
jeugdige bezoekers tot en met 
16 jaar krijgen bij binnenkomst 
een formulier waarmee ze zich 
voor het jeugdprogramma kun
nen opgeven. De spellen zijn op 
postzegels en brieven gericht en 
ze proberen zoveel mogelijk de 
belangstelling voor het verzame
len te wekken. Ook dit jaar is er 

ruilen. Daar staat tegenover dat 
u bij standhouders uw hart kunt 
ophalen; de daar aanwezige 
handelaren komen niet alleen 
uit Nederland, maar ook uit 
Duitsland, België, Frankrijk 
en een aantal Scandinavische 
landen. Wat nemen ze mee? 
Veel filatelistisch materiaal, zoals 
postzegels, poststukken, echt 
gelopen ansichtkaarten, kilowaar, 
stockboeken, albums en toebe
horen, landenstocks van klassiek 
tot modern en postfris zowel als 
gestempeld, uitzoekboeken en 
thematisch materiaal. 
Alle ingrediënten zijn dus 

Alleen voor lezers van Filatelie: knip deze 
bon uit (of maak er een fotokopie van); u 
krijgt dan 150 euro kassakorting! 

aanwezig voor twee leuke 
postzegeldagen. Noteer de 
Veluwenal in Barneveld (adres: 
Nieuwe Markt 6) dus als 
reisdoel in uw agenda, want het 
wordt vrijdag 7 en zaterdag 8 
juni volop genieten! De deuren 
van de hal zin op beide dagen 
van i o t o t i 7 uur geopend. 
Mocht u meer informatie willen 
hebben: u kunt de organisatoren 
bellen (telefoon 055-3558600, na 
18 uur) of een kijkje nemen op 
de website www.eindejaarsbeurs. 
nl; daar vindt u ook het e-
mailadres van de organisatie en 
- vanaf medio deze maand - ook 
de zaalindeling en een stand-
houderslijst.Op de beurs-zelf 
wordt bij de ingang een platte
grond uitgereikt met daarop alle 
namen van de standhouders. 

HollandFila: voor iedereen leuk, maann het bijzonder voor jeugdige veaamelaarsl 

http://www.eindejaarsbeurs


SUCCESVOLLE STAMPPASSION 
IN 'S-HERTOGENBOSCH 

We zouden er een flink aantal 
tekstkolommen aan kunnen 
besteden, maar foto's zeggen nu 
eenmaal veel meer dan woorden 
Uit het beeldmatenaal op deze 
pagina wordt m ieder geval dui
delijk dat het nationale postze

gelevenement StainpPassion '08 
m Den Bosch in alle opzichten 
geslaagd mag worden genoemd 
Opvnjdagi i apnl stond er al 
ver voor de opening een flinke nj 
voor de BrabanthalTen en toen 
de deuren eenmaal open waren, 

raakte de evenementenhal al 
snel enigszins overbevolkt De 
bezoekers genoten van het aan
geboden programma en waren 
volop in de weer met postzegels, 
postzegels en nog eens post
zegels De jubilerende NVPH 

mag terugkijken op een uiterst 
geslaagd feest, met dank aan 
de vele tientallen medewerkers 
die het - in veel gevallen geheel 
belangeloos - mogelijk maakten 
dat duizenden verzamelaars drie 
dagen lang plezier hadden 



DE DRIEHONDERD PUNTSTEMPELS 
VAN NEDERLAND (VERVOLG) 

Verrassingen nog steeds mogelijk, tellen gestaakt 
DOOR D R S . H . W . J . M . J A N S , Z A L T B O M M E L 

Eerst nog even een korte 
terugblik op het vorige artikeP. 
Ik maakte al melding van de drie 
puntstempeltypen van Amers
foort, maar u had de afbeelding 
van het derde type, dat met 
alleen een punt rechts, nog van 
mij te goed. Deze variant is naar 
alle w/aarschijnlijkheid het gevolg 
van een beschadiging. 

Derde type met 
alteen een punt 
rechts. 

In het eerste artikel werd de 9 
met punt onder het cijfer al be
sproken, die voor het verschijnen 
van de puntstempelbijlage in de 
Speciale Catalogus van de NVPH 
1993^ alleen in het prijsoverzicht 
van de catalogus van Koopman' 
werd genoemd. Opvallend is dat 
de punt met precies recht onder 
de 9 te vinden is, maar iets naar 
links staat. De hier afgebeelde 
zegel is de enige die bekend is 
met een afdruk van de 9 met 
punt op NVPHnummer 6. 

Puntstempel 9 
met punt onder 
het cijfer. 

Ik ontving naar aanleiding van 
het vorige artikel diverse opmer
kingen die er op neer kwamen 
dat men het 'scheve' en 'haakse' 
type moeilijk van elkaar te onder
scheiden vond. Daarom beeld 
ik die typen nogmaals af'* (zie 

«, hieronder), maar nu voorzien 
° van haarlijnen om de hoek van 
■̂  de punten duidelijker zichtbaar 
Zl te maken. De vier punten links 
^ van de kruising vormen bij het 
^ 'haakse' type vrijwel een vierkant. 

In Filatelie van mei 2004 schreef Harrie Jans over de 

driehonderd puntstempels van Nederland. Naar aanlei

ding van dat artikel ontving hij een aantal reacties. De 

verschijning van het Handboek Nederlandse Poststempels 

leverde bovendien een aantal nieuwe stempels op. De 

auteur maakt hieronder de balans op. Waarom hij gestopt 

is met tellen van het aantal verschillende stempels wordt 

duidelijk als u zijn bijdrage leest. 

terwijl dit bij het 'scheve' type 
meer een ruitvorm is. Van alle 
verstrekte puntstempels is een 
kwart van het 'scheve' type en de 
rest van het 'haakse'. 
In het artikel van mei 2004 was 
een afbeelding opgenomen 
van het puntstempel 96 op een 
zegel met NVPHnummer 2. Bij 
die afbeelding wil ik nogmaals 
kort stilstaan. Er is een aantal 
gespecialiseerde verzamelaars 
dat zich toegelegd heeft op 
puntstempels op de eerste en/of 
tweede emissie van Nederland. 
Van een aantal van hen ontving 
ik bijzonder aardige reacties. 
Zo stelde de heer A. Cabriëlse 
uit Monte Carlo (Monaco) mij 
de vraag hoe het toch komt dat 
de zegels van de eerste emissie 
waarop puntstempels worden 
aangetroffen, vaakzo'n slechte 
kwaliteit hebben. Ik vermoed dat 
dit te maken heeft met het feit 
dat het restanten uit de voor
raad van de kantoren waren die, 
omdat zij toch nog altijd een 
bepaalde geldwaarde vertegen
woordigden, alsnog opgemaakt 
werden. Dit dus ondanks het feit 
dat de zegels (zoals ook NVPH
nummer 2 met het stempel 
96) slecht gerand of soms zelfs 
duidelijk aangesneden waren. 
Daarnaast wH ik ook het uitvoe
rige overzicht vermelden met 
veilingresultaten en afdrukken 
van de eerste en tweede emissie 
dat ik van de heer P. van Alteren 

uit Apeldoorn heb ontvangen. 

Meteen na het uitkomen van 
het artikel in het meinummer 
2004 werd op De Brievenbeurs 
in Gouda de cdrom met daarop 
het Handboek Nederlandse 
Poststempels^ (MNP) van Cees 
Janssen ten doop gehouden. 
Het gaat om een bijzonder 
gedegen en lijvige opsomming 
van alle poststempels uit de 
periode 18651902, waaronder 
ook alle hoofdnummers van 
de puntstempels en een groot 
aantal varianten daarvan. Ik was 
(en ben nog steeds) diep onder 
de indruk van deze publicatie en 
ben er meteen in gaan studeren. 
In het HNP stonden maar liefst 
vijf (of zes?) mij nog onbekende 
puntstempels afgebeeld, die ik 
hierna zal bespreken. 
Behalve het hierboven getoonde 
type van Assen staat in het HNP 
ook een puntstempel van de 9, 
waarbij een kleinere derde punt 
(naast de twee standaardpunten 
links en rechts van het cijfer) 
rechts onder aan de voet van de 
9 te zien is. Dit stempel werd 
op 30 september 1890 verstrekt. 
De auteur van het HNP, de heer 
Janssen, heeft hierover navraag 
gedaan bij het Museum voor 
Communicatie in Den Haag; de 
extra punt lijkt deel uit te maken 
van het stempel en is dus geen 
druktoevalligheid. Het stempel is 
volgens de heer H. Vleeming, die 
ik hiernaar gevraagd heb, nog 
niet op een zegel aangetroffen. 
De in de volgende kolom ge
toonde afbeelding is beschikbaar 
gesteld door de heer Janssen. 

Extra onverklaarbare 'punten' 
zijn mij ook bekend van de 
puntstempels 43 en 79. Bij deze 

twee stempels is een extra 'punt' 
aangetroffen tussen de twee 
cijfers. Het is niet duidelijk in 
hoeverre hier wel sprake is van 
een druktoevalligheid. Zo kan 
mogelijk ook het puntstempel 
9.9 verklaard worden dat in Kor
teweg^ afgebeeld is als het vierde 
type van Sneek. Als er lezers zijn 
die mij puntstempel 9 met een 
derde punt kunnen melden op 
een poststuk dat na 30 septem
ber 1890 werd verzonden, dan 
zou ik dat bijzonder op prijs 
stellen. Op een poststuk in mijn 
collectie dat werd verzonden op 
4 mei 1891 komt de extra punt 
niet (meer) voor 

Een volgende grote verrassing 
diende zich aan bij nummer 
35 (Enkhuizen). Behalve de 
normale 35 van het scheve type 
blijkt op 6 februari 1893 ook een 
puntstempel van het haakse type 
aan Enkhuizen te zijn verstrekt. 
Daarmee is deze stempel vijf 
dagen korter gebruikt dan de 150 
van Valkenswaard. Zoals u ziet 
gaat het om een haarscherpe 
afdruk, wat niet zo vreemd is 
gezien de korte gebruiksperiode 
(minder dan viereneenhalve 
maand!). Ik heb het stempel ook 
op een zegel met NVPHnum
mer 40. 

^S scheef type 35 haaks type 

Een vergelijkbare situatie bleek 
Gorinchem te zijn. Hier is er 
behalve het bekende haakse type 
ook een scheef type in gebruik 
geweest. De gebruiksperiode 



was echter veel langer (tussen 
14 april 1882 en 31 december 
1891), waardoor dit stempel 
als vrij algemeen voorkomend 
beschouwd mag worden; het 
was echter nog niet bekend bij 
Pekelharing'. 

41 haaks type 41 scheef type 

Maar hiermee kwam er nog geen 
einde aan de 'nieuwe' stempels 
die in het HNP stonden. Ook bij 
de nummers boven de 100 ble
ken er drie nieuwe typen te zijn. 
Enigszins vergelijkbaar met het 
puntstempel 35 is het afwij
kende type van puntstempel 106 
(Tilburg). Op 31 maart 1892 ging 
het bijkantoor TilburgCoirke 
open; er werd aan dit kantoor 
een puntstempel van het scheve 
type verstrekt, terwijl aan Tilburg 
verder steeds stempels van 
het haakse type zijn verstrekt. 
Daarmee is TilburgGoirke 
ongeveer even lang gebruikt als 
144 Bruinisse. 

7o6 haaks type 106 scheef type 

Maar ook het treinstempel 137 
blijkt in beide varianten voor te 
komen. Nadat er drie puntstem
pels van het haakse type waren 
gebruikt, werden er vanaf 26 juli 
1878 met tussenpozen nog drie 
stempels verstrekt, maar nu van 
het scheve type. 

737 haaks type 737 scheef type 

Ook 152 Scheveningen is er in 
een scheve en een haakse vari
ant. De twee haakse puntstem
pels zijn voor Scheveningen en 
Scheveningen Sporttentoonstel
ling gebruikt en kunnen van 
elkaar worden onderscheiden 
door de vlag van de '1 ' en de 
vorm van de '2'. Het scheve 

puntstempel is volgens het HNP 
verstrekt aan Scheveningen 
Badhuis, maar is niet exclusief 
op bijkantoor Badhuis gebruikt. 
Ik ben in het bezit van twee post
stukken met het scheve stempel: 
één met het kleinrondstempel 
ScheweningiBadk, het andere 
stuk met Scheveningen. 

Tot slot van deze opsomming 
scheef/haaks nog een eigen
aardigneid met betrekking tot 
Scheemda. In het HNP (pagina 
842) is puntstempel 191 afge
beeld met een duidelijk haaks 

m^il 
^ fe • • • 

|»c f«#vrj, , 1 

Humstempei 797 
in het scheve 
type. 

type; de zegels die ik tot nog 
toe heb gezien in de vele, soms 
zeer omvangrijke collecties, zijn 
echter alle van het scheve type. 
Ook in de stempelboeken heb ik 
slechts één (haaks) stempel 191 
aangetroffen. Ik heb vooralsnog 
geen verklaring voor dit merk
waardige feit. Mocht u een haaks 
stempel 191 op zegel of poststuk 
kunnen melden, dan houd ik me 
daarvoor aanbevolen. 
I n tabel A vindt u de aantallen 
verstrekte stempels per type, 
althans voor zover het om plaat
sen gaat waarvan mij bekend is 
dat beide typen er in gebruik zijn 
geweest. 

Nummer 14 in het haakse type 
wordt wel door Pekelharing' 
genoemd, maar ik heb er geen 
exemplaar van kunnen vinden. 
Mogelijk is hier sprake van een 
afgesleten 44, die namelijk wél 
haaks bestaat. Ook in dit geval 
worden meldingen aan de auteur 
bijzonder op prijs gesteld, liefst 
met een duidelijke afdruk van 
nummer 14 haaks. 

752 haaks type 752 scheef type 
Scheveningen Scheveningen Badhuis 

Tabel A 

Nr. Plaats 

10 Bergen op Zoom 
14 Boxmeer 
16 Breda 
33 Emdhoven 
35 Enkhuizen 
41 Gorinchem 
42 Gouda 
44 'sGravenhage 
45 Groningen 
47 Haarlemmermeer 
51 Heerenveen 
67 Leeuwarden 
68 Leiden 
90 Roermond 
gi Rotterdam 

106 Tilburg 
107 Uttecht 
116 Vlissingen 
137 AmhemOldenzaal 
152 Scheveningen 
159 Kamp bij Miliigen 
159 Kamp bij Rijen 
191 Scheemda [?] 
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In het artikel uit 2004 besteedde 
ik ook ruime aandacht aan 
verschillende 'klein cijfer'punt
stempels. Ik kreeg van de heer 
R. Schippers uit Baarn een 
afbeelding van een stempel 40 
(Goor) in klein cijfer toegestuurd. 
De stempel 40 klein cijfer is niet 
afgebeeld in het HNP. 

Maar was ik er daarmee? Een 
zoektocht in het HNP bracht 
nog een flink aantal andere 'klein 
cijrer'puntstempels aan het licht, 
waarbij het opviel dat het bij de 
'klein cijfer'varianten meestal 
om de eerste verstrekking van 
het desbetreffende stempel ging. 
Ik heb de volgende 'klein cijfer'
varianten gevonden: 4, 5, 8, 25 
(Dirksland), 26, 29, 39,42,45, 
47 (scheef), 49, 55, 57, 72, 95, 97, 
107 (scheef), 107 (haaks), 113 en 
116. Ook hiervan kan ik weereen 
aantal zegels afbeelden. 

daarmee wil ik een oproep 
doen aan de lezers van Filatelie 
om afwijkende puntstempels 
die nog niet in dit of het vorige 
artikel genoemd zijn bij mij 
te melden; daardoor kan het 
overzicht verder gecomple
teerd worden. 

In het kader van mijn zoek
tocht ben ik tweemaal naar het 
Museum voor Communicatie 
in Den Haag geweest, om daar 
zelf in de stempelboeken de 
antwoorden te zoeken op de 
vragen die ik nog had. Er kwam 
een aantal bijzonder interes
sante punten naar voren. 
Zoals ik al schreef bestond het 
vermoeden dat  ondanks alle 
zorgvuldigheid die in de loop 
van de jaren is betracht  de 
stempelboeken niet compleet 
zijn en dat er stempels zijn 
die niet in de stempelboeken 

5 normaal 5 klein cijfer 25 Dirksland nonnaal 2$ Dirksland klein cijfer 
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26 normaal 26 klem cijfer 
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29 normaal 
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45 klem cijfer 

h mr. 
57 normaal 57 klein cijfer 

En dan nu de hamvraag: is het 
dit nu, of kunnen we nog meer 
verwachten? Op basis van een 
aantal duidelijke aanwijzingen 
kan de onweerlegbare conclusie 
worden getrokken dat de stem
pelboeken niet compleet zijn. Zo 
is in de stempelboeken alleen het 
haakse type Leeuwarden te vin
den, tenA/ijl ook het scheve type 
voorkomt. Behalve de eerder 
vermelde 'klein cijfer'stempels 
heb ik in mijn vorige artikel de 
'klein cijfer'stempels 54, 56 en 
64 genoemd. Geen van deze dne 
komt voor in de stempelboeken. 
Ook het hierboven genoemde 
scheve type van stempel 191 
wijst op het incompleet zijn van 
de stempelboeken. In verband 

707 haaks normaal 707 haaks klem cijfer 

afgebeeld staan. Beginnend met 
mijn zoektocht bij nummen, 
vond ik in een van de stempel
boeken al bij stempel nummer 
8 het bewijs dat dit vermoeden 
juist was. Er zijn op 9 februari 
1878 'vier nommerstempels', 17 
bestellerstempels en vier sets 
van de letters A tot en met G 
voor de bestellerstempels ver
strekt aan postkantoor Arnhem. 
Van geen van de vier genoemde 
puntstempels is een afbeelding 
in de stempelboeken aanwezig. 
De volgende verstrekking was op 
2 maart 1878, met weer wel een 
afdruk van het puntstempel. 

Ji3 

Maar er was nog meer. Nadat ik 
op een veiling het boekje van Van 
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Ondanks de nauwgezetheid van destijds 
zijn de stempelboeken in het Museum 
voor Communicatie niet compleet. 

der Vlist^ met de opsommingen 
van de uitgegeven puntstempels 
had gekocht, vergeleek ik die 
opsomming met de in het HNP 
vermelde puntstempels. Daarbij 
stuitte ik op een aantal verschil
len: stempels die wel bij Van 
derVlist, maar niet in het HNP 
vermeld stonden en andersom. 
Van elk van die verschillen heb ik 
aan de hand van de stempelboe
ken kunnen verifiëren welke van 
beide juist was in zijn informatie. 
Ik zal u de details besparen, 
maar de conclusie is dat het 
aantal puntstempels dat bij Van 
derVlist op 633 uitkomt, in de 
gecorrigeerde telling uitkomt op 
631. Daarbij moeten dan in elk 
geval nog de vier stempels van 
Arnhem geteld worden, want die 
zijn met zekerheid verstrekt. Ook 
het scheve stempel 191 hoort 
er nog bij, plus de talloze 'klein 
cijfer'-stempels die wel verstrekt 
zijn, maar niet in de stempelboe
ken voorkomen. 
Bij het verifiëren van de verschil
len heb ik ook nog een haaks 
type 51 (Heerenveen) gevon
den, dat niet m het HNP staat, 
maar wel bij Van der Vlist wordt 
genoemd. 

Dit haakse type is verstrekt op no 
april 1878 en het werd gebruikt 
tot aan de verstrekking van 
het scheve type stempel 51 op 
22 mei 1882. 
De conclusie van dit alles is dat 

het onmogelijk lijkt om met 
enige zekerheid vast te stellen 
hoeveel puntstempels er nu 
eigenlijk verstrekt zijn. En nu 
weet u ook waarom ik met tellen 
ben gestopt. 

De opmerking in de NVPH 
Specialiteitencatalogus^° dat 
het puntstempel 64 'klein cijfer' 
verstrekt is op 4 juni 1880 heb 
ik niet kunnen bevestigen aan 
de hand van de stempelboeken. 
De afbeelding in het stempel-
boek van die datum betreft een 
stempel met cijfers van nor
male grootte. Als er een 'klein 
cijfer'-stempel rond die datum 
verstrekt is, dan is ook dit niet 
in de stempelboeken afgebeeld. 
Maar ook op een latere datum 
komt er geen stempel 64 'klein 
cijfer' in de stempelboeken voor. 
Daarnaast heb ik vier poststuk
ken met het stempel 64 'klein 
cijfer' waarvan de datering ligt 
tussen 29 oktober 1891 en 9 juni 
1892, dus elf è twaalf jaar later 
Om de datering beter vast te 
kunnen stellen, zouden meldin
gen van het stempel 64 'klein 
cijfer' op poststukken van voor of 
na de door mij genoemde data 
bijzonder nuttig zijn. 

De puntstempels waaraan ik nog 
geen aandacht aan heb besteed, 
zijn de zogenaamde 'stomme' 
puntstempels zonder nummer. 
De bekendste hiervan is het 
stempel dat bekend staat als 
dat van Herveld, genoemd naar 
het enige poststuK dat met dit 

Stomme stempel 
van Herveld. 

stomme puntstempel bekend 
is en in Herveld afgestempeld 
werd. Van dit stempel heb ik een 
afdruk op een zegel met NVPH-
nummer 32. Dit stempel was 
volgens informatie van de heer 
P. van Alteren op deze zegel nog 
niet bekend. 

Daarnaast wordt een derde 
type stom puntstempel in de 
NVPH Specialiteitencatalogus'" 
beschreven. Navraag naar dit 
stempel bij een aantal puntstem-
pelverzamelaars leert dat het 
alleen aangetrofl^en is op de lage 
waarden van de tweede emissie 
van de portzegels. Het blijft een 
raadsel waar en met welk doel 
dit stempel gebruikt is. 

Stom stempel, 
tot dusver alleen 
aangetroffen op 
de lage waarden 
van tweede 
emissie van de 
portzegels. 

Net als in 2004 wil ik ook dit 
artikel afsluiten met een filate-
listische vondst, die zeker niet 
minder spectaculair is dan die in 
het vorige artikel. 
Op een cijferzegel met NVPH-
nummer 33F, afkomstig uit een 
grote partij, heb ik een punt
stempel 258 aangetrofl^en, dat bij 
keuring ook nog eens echt bleek 
te zijn. Het aantal zegels waarop 
een stempel 258 bekend is, is 
daarmee opgelopen tot tien. 

Een mooie vondst: puntstempel 258. 

Geraadpleegde literatuur: 
I: De driehonderd puntstempels van 
Nederland door H.J.W.M. Jans; 
Filatelie, mei 2004, nummer 927, 
pagina's. 448 en 449. 
2: Introductie tot de puntstempels 
Dan Nederland door Ir. B. Kuyt; 
Speciale Catalogus Nederland 
en Overzeese Rijksdelen, 1993; 
NVPH, Den Haag, pagi'a's 517 
tot en met 557. 
3: Cataloflus der Puntstempels van 
Nederland door H. Koopman; 
1975; Van Dieten Boeken Import, 
Den Haag; vijfde geheel herziene 
druk. 
4: De Poststempels uan Nederland 
1676-1915 door O.M. Vellinga; 
Haarlem, 1932, pagina 4 van het 
stempeloverzicht (door auteur 
aangepaste afbeeldingen). 
5: Handboek Nederlandse Poststem
pels door Cees Janssen; 2004; 
René Hillesum Filatelie, Roosen
daal, pagina 84 e.v. 
6; 300 Jaar aanwijzingen, postmer-
ken & poststempels m Nederland 
(1570 -1870) door P.C. Korteweg; 
Rietdijk, 's-Gravenhage, herdruk 
1985, pagina 139. 
7: Nieuu) spel met oud spul -
hoekajujijkingen bij de Nederlandse 
puntstempels (1869-1893) door 
A.J. Pekelharing; 'De Postzak' 
(Nederlandse Vereniging van 
Poststukken- en Poststempelver
zamelaars), juni 1986, nummer 
148, pagina 162. 
8: Verzonden Stempels en Cachetten 
Mei 1865-1890, Inventarisnum
mer 19767, Bibliotheek van het 
Museum voor Communicatie, 
Den Haag. 

9: De Nommer- o/Puntstempels uan 
Nederland door H.W. van der Vlist; 
1997, genummerd exemplaar 
(nummer 15); privé-uitgave, As-
sendelft. 
10: Puntstempels uan Nederland door 
H. Vleeming; NVPH Specialitei
tencatalogus 2006-2011, 2005; 
NVPH, Den Haag, pagina 197, 
respectievelijk pagina 196. 

Reacties en/of aanvullingen op dit 
artikel kunt u sturen aan de auteur 
(harrie.jans@planet.ni) of aan de 
redactie van dit blad (Filatelie, 
Klipper 2,1276 BP Huizen). 
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ELKE WERKDAG EEN 
FILATELISTISCH NIEUWTJE: 

ww.filatelie.w^ 
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Postzegelveiling Friesland 
H. Zondervan, beëdigd taxateur filatelie 
Mr. P.J. Troelstraweg 89 
8916 CN Leeuwarden 
tel.: 058 2122096 
fax.: 058 2129180 

Onze 114* veiling zal worden gehouden op: 

zaterdag 31 mei 2008 
in zalencentrum Intermezzo aan de Stationsweg 6 te 
Leeuwarden t.o.v. deunwaarder J. Venema. 

Voor deze veiling mochten wij vele interessante 
nalatenschappen ontvangen, w.o zeer veel Duitsland. Onze 
befaamde afdeling dozen is deze keer zeer uitgebreid. 
Deze veiling is het bezoeken waardl 

Kijkgelegenheid op: 
donderdag 29 mei van 13.00- 18.00 uur 
vrijdag 30 mei van 10.00-18.00 uur 
zaterdag 31 mei van 08.00 - 11.30 uur 

Nadere inlichtingen: tel. 058 -2122096 
fax. 058-2129180 
Email adres: pzvfries(S)xs4all.nl 
Website: www.pzv-friesland.nl 

Onze volgende veiling zal worden gehouden 13 september 
2008. 
Inzendingen zijn dagelijks mogelijk ten kantore en ook tijdens 
onze kijk- en veilingdagen. 
Voor grotere objecten komen wij graag bij u thuis. 
Renteloze voorschotten zijn tot elk bedrag mogelijk. 

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

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 ) 3" 
Tel.: 0346 - 56 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-Adam) 

http://www.pzv-friesland.nl


Opgaven voor deze rubriek 
in het juli/augustusnummer 
2008 van Filatelie (verschijnt 
begin juli 2008) moeten 
uiterlijk op i juli 2008 in het 
bezit zijn van de redactie 
van 'Filatelie', p/a Klipper 2, 
1276 BP Huizen of per email 
(philatelie(3)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 

23 en 24 mei: 
Kampen. Hanzcpost 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, 
il 8266 CV Kampen, tele
2 foon 0383315968, email: 
■1. b.u.d.i)e3te@)kpnplanet.nl. 

6 en 7 juni: 

3f fl Barneveld. HolIandFila, 
I V postzegelevenement, ge

organiseerd door de VOW. 
Veluwehal, Nieuwe Markt 6. 
Jeugdthema: Zweden. Ope
ningstijden: op beide dagen 
van 10 tot 17 uur. Entree 

3.50 per dag (jeugd tot en 
met 16 jaar gratis); zie ook 
de kortingsbon elders in dit 
nummer. Informatie: VOW, 
telefoon 0553558600 of 
op de website van de VOW 
(vwvw.eindejaarsbeurs.nl). 
20 tot en met 28 juni: 
Boekarest (Roemenië). EFIRO 
2008, wereldtentoonstelling 
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. 
15,16 en 17 augustus: 
Erfurt (Duitsland). Thubria 
'08. Kaisersaal, Futterstraße 
1516. Nadere gegevens 
ontbreken. Informatie: Dr. 
Eckart Bergmann, Postfach 
1308, 99303 Arnsstadt 
(Duitsland). 

i8 tot en met 21 september: 
Wenen (Oostenrijk). 
WIPA 08, wereldtentoonstel
ling georganiseerd door het 
Verband Ocstcrreichischer Phila
tclistenuercine. Austria Center 
Vienna, BrunoKreiskyPlatz 
I. Openingstijden: op 18/9 
van 10 tot 19 uur, op 19/9 van 
9 tot 19 uur, op 20/9 van 9 tot 
18 uur en op 21/9 van 9 tot 15 
uur. Landscommissaris voor 
Nederland: drs. H. Buiten
kamp, Van Beresteijnstraat 
26a, 9641 AB Veendam, 
telefoon 0598636165. 
25 tot en met 28 september: 
MarcheenFamenne (Bel
gië). Luxphila 2008, nationale 
wedstrijdtentoonstelling en 
nationale jeugdtentoonstel
ling met competitie Junex 
2008. Halles d'exposition 
WEX, rue des Deux Provinces 
I. Inlichtingen: Francis 
Kinard, rue du Calvaire 17, 
B6791 Guerlange, telefoon 
+3263388308. 
26, 27 en 28 september: 
Oosterhout (NB). Bojilex 
2008, tentoonstelling 
(propaganda en klasse 3) ter 
gelegenheid van het 115jarig 
bestaan van Postzegelvereni
ging Breda, het eeuwfeest 
van de Nederlandse Bond 
van FilatelistenVerenigingen 
en het 35jarig bestaan van 
de Oosterhoutse Vereniging 

van Postzegelverzamelaars, 
onder het motto z^o jaar fila
telie. De Vliegende Hollander 
organiseert tijdens de ten
toonstelling de 47ste Dag uan 
de Aerojilatelie (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 email (ceespijpers@ 
casemo.nl) of D.G.M. Touw, 
telefoon 0765418419 of per 
email (dgmtouu;@hetnet.nl). 
26,27 en 28 september: 
Oosterhout (NB). 47ste Dag 
van de Aerojilatelie, luchtpost
tentoonstelling (thema 
'vijftig jaar luchtpost via de 
Noordpool naar Tokio en 
Biak' tijdens Bojilex 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. 
dcvheflendehollander.com. 
24, 25 en 26 oktober: 
Sindelfingen (Duitsland). 
Bilaterale tentoonstelling Duits
landSpanje (Ran^ 1). Mahden
talstraße. Nadere informatie 
ontbreekt. Informatie: Wal
ter Marchert, Porschestraße 
9, 71706 Markgröningen 
(Duitsland) 
15 en 16 november: 
Heemstede. Heemstede 2008, 
postzegelevenement ter ge
legenheid van het eeuwfeest 
van de NBFV. Sportcomplex 
Groenendaal, Sportparklaan 
16. Handel aanwezig, 
jeugdboek en andere evene
menten. Openingstijden: op 
zaterdag 15 november van 10 
tot 17 uur en op zondag 16 
november van 10 tot 16 uur. 
Informatie: J. van der Bijl, 
telefoon 0204974024 of per 
email (jont)dbi(l@xs4all.nl). 
Speciale website: heem
stede2008.bloflspot.com. 
II, 13 en 14 december: 
Veendam. Veendamphila 5, 
tentoonstelling georgani
seerd door de FV Veendam 
en Omstreken. Sorghvliethal. 
Categorieën i, 2, eenkader (i 
of 2), promotieklasse, open 
klasse, literatuur. Openings
tijden: op 12/12 van 18.30 tot 
22 uur, op 13/12 van 10 tot 17 
uur en op 14/12 van 10 tot 16 
uur. Aanmelding sluit op i 
oktober 2008. Inlichtingen: 
Henk Buitenkamp, Van 
Beresteijnstraat 26a, 9641 
AB Veendam, telefoon 0598
636165. 
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6,7 en 8 februari 2009: 
LichtenvoordeZieuwent 
(gemeente Oost Gelre). 

Achterhoek 2009, tentoonstel
ling ter gelegenheid van 
het 25jarig bestaan van de 
Tentoonstellingscommis
sie 'Achterhoek'. Sourcy 
Center, Zegendijk 3a. Ca. 450 
kaders. Inzendingen in de 
klassen 2 en 3 en verder in de 
klassen jeugd, propaganda, 
eenkader en tweekader. 
Jeugdactiviteiten, ruilbeurs. 
Openingstijden onbekend. 
Informatie: W. Wassink, 
telefoon 0315241540, email 
j.u)assinki(5)chello.nl. 
5,6 en 7 maart 2009: 
München (Duitsland). 
AlpenAdnaAussteliunfl 
München 200g. MOC Center, 
Lilienthalallee 40. Nadere 
gegevens ontbreken. In
formatie: Wolfgang Rüder, 
Wintersteinstraße 7, 80933 
München (Duitsland) of per 
email (ausstellunflsleitcr®) 
alpenadrioaussteilunfl. eu). 
18,19 en 20 september: 
Soest (Duitsland). Rhein Ruhr 
Posta 'og. Stadthalle, Dassel
wall I. Nadere gegevens ont
breken. Informatie: Franz
Josef Lindauer, Thomästraße 
59, Soest (Duitsland). 

27 tot en met 31 oktober: 
Johannesburg (ZuidAfiika). 
joburfl 2010, internationale 
postzegel tentoonstelling 
annex 23"' Asion International 
Stomp Exhibition. Holl 1 van 
het Sandton Convention 
Centre. Ca. 1.500 kaders, 
Erehof expositie van mate
riaal uit de archieven van de 
ZuidAfrikaanse posterijen, 
ca. 100 handelarenstands. 
Openingstijden: nog onbe
kend. Informatie: P.O. Box 
412505, Craighall, 20024 
(ZuidAfrika), email inJo(g) 
joburg20iostampshou).co.za of 
via de website (u)U)U).joburfl
20iostampshou).co.20). 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

g mei: 
Rotterdam. Activiteitencen
trum Zjaa, Maria Wesse
lingstraat 8,1217. Telefoon 
0102668777. 
10 mei: 
Dronten. Open Hof Coper
nicuslaan (t.o. busstation), 
13.3016.30. Telefoon 0321
314305. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
1016. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Hoogkarspel. Verenigings
gebouw (achter RK kerk), 
12.3016.30. Telefoon 0228
582298. 
Leusden. De Til, Hamers
veldseweg 30,1316.30. 
Zeist. CSG, Graaf Adolflaan 
(nabij WC Kerckenbosch), 
1015.30. Telefoon 06
54344840. 
11 mei: 
Anna Paulowna. OC Veer

brug, Sportlaan 21, 9.3013. 
Telefoon 0223531518. 
Boxtel. Vmbo College, 
Baanderherenweg 2,1013. 
Telefoon 0411673775. 
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. 
16 mei: 
Leiden. Het Spoortje, 
Bernhardkade 10,1921.30. 
Telefoon 0715611719. 
Oegstgeest. Heemwijck, 
hoek Rozenlaan/Narcis
senlaan, 1416. Telefoon 
0715156534. 
17 mei: 
Boskoop. De Stek, Puttelaan 
148,1317. Telefoon 0182
615136. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 39ga, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304354. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1316.30. Tele
foon 0332863510. 
18 mei: 
Echt. St. Joris, Cypresstraat 
58, 9.3013. Telefoon 0475
541786. 
KerkradeHolz. Catharina
hoes, Lambertistraat 12,10
13. Telefoon 0455415088. 
Rotterdam. Golden Tulip 
Airporthotel, Vliegveldweg 
59,1016. Telefoon 030
6o63g44. 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat i6i, 1012.30. 
Telefoon 0224298416. 
Veghel. De Golfstroom, Van 
Diemenstraat ia, g.3012.30. 
Telefoon 0413367786. 
Venlo. LimianZ, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
0773517700. 
24 mei: 
Brielle. Zalencentrum, 
Langestraat 76,12.3015.30. 
Telefoon 0181415640. 
Enkhuizen. WC IJsselzand, 
Anjerstraat 1,1317. Telefoon 
0228513450. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304354. 
Woerden. AlBond, ƒ latelis-
tische contoctgroep Islamitische 
Wereld. Singel 45a (Excel
sior), 9.30-15. Telefoon 
0348-481070. 
25 mei: 
Alkmaar. Sporthal Noord, 
Arubastraat 6, 9-12. Telefoon 
0227-542286. 
Amsterdam. Marcanti-Col-
lege. Jan van Galenstraat 
31,10-16. Telefoon 030-
6063g44. 
Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46a, 10-16. 
Telefoon 020-6942002. 
Huissen. De Brink, Brink 8, 
10-15. Telefoon 026-3271979. 
Wijk bij Duurstede. 
Vikinghal, Karolingerweg 
234,11-15.30. Telefoon 06-
22650760. 
26 mei: 
Nijmegen. Thema Oostenrijk/ 
ZiDitscrIand. De Klokketoren, 
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Burg. Slotemaker de Bruïne
weg272,19.30onbekend. 
Telefoon 0243974654. 
30 mei: 
Onderdijk. Dorpshuis, 
Sportlaan, 1117. Telefoon 
0228581769. 
31 mei: 
AlmereHaven. OSG De 
Meergronden, Marktgracht 
65,1016. Telefoon 036

5341427
Amersfoort. Nederlandse 
Vereniflinfl mor Thematische 
Filatelie. De Open Hof, 
Vogelplein i, 1016. Telefoon 
0334943265
HardinxveldGiessendam. 
Hervormd Centrum, Talm
astraat 9,1016. Telefoon 
0620111834. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304354. 
Noordwijk Binnen. Vinken
laankerk, hoek Vinken
laan/Achterzeeweg, 1016. 
Telefoon 0713614198. 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 1316. 
Telefoon 0475321179. 
Rozenburg (ZH). Adventst
kerk, Laan van Nieuw Blan
kenburg 5,1016. Telefoon 
0181214224. 
7 juni: 
Bodegraven. Rjjngaarde, 
Rijngaarde i, 9.3016.30. 
Telefoon 0653260579. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 3993, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304354. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43, 1015. Telefoon 
0529432746. 
Oosterhout. De Bunthoef, 
Bloemhof 2,1316. Telefoon 
0162432738. 
Uithoorn. Wijksteunpunt, 
Bilderdijkhof 1,1015. Tele
foon 0297525556. 

Waalwijk. Ouwe Toren, 
Loeffstraat 107, g15. Tele
foon 0416561593. 
8 juni: 
Boxtel. Vmbo College, 
Baanderherenweg 2,1013. 
Telefoon 0411673775. 
Venlo. LimianZ, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
0773517700
Wijchen. OZO, Urnenveld
weg 10, 1013. 
13 juni: 
Onderdijk. Dorpshuis, 
Sportlaan, 1117. Telefoon 
0228581769. 
14 juni: 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
1016. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Leusden. De Til, Hamers
veldseweg3o, 1316.30. 
Zeist. CSG, Graaf Adolflaan 
(nabij WC Kerckenbosch), 
1015.30. Telefoon 06
54344840. 
15 juni: 
KerkradeHolz. Catharina
hoes, Lambertistraat 12,10
13. Telefoon 0455415088. 
19 juni: 
Welberg (Steenbergen). 
De Vaert, Kap. Kockstraat 
54,1922. Telefoon 0167
563887. 
21 juni: 
Boskoop. De Stek, Puttelaan 
148,1317. Telefoon 0182
615136. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304354. 
Woudenberg. De Camp, 
De Bosrand 15,1316.30. 
Telefoon 0332863510. 
23 juni: 
Nijmegen. Thema Engeland 
enflebicden. De Klokketoren, 

Burg. Slotemaker de Bruïne
weg272,19.30onbekend. 
Telefoon 0243974654. 
27 juni: 
Onderdijk. Dorpshuis, 
Sportlaan, 1117. Telefoon 
0228581769. 
28 juni: 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304354. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43, 1015. Telefoon 
0529432746. 

POSTZEGELVEILINGEN 

3 en 4 oktober: 
Malmö (Zweden). Postiljo
nen, P.O. Box 537, SE20125 
Malmö (Zweden), email 
stampaurtions@postiljonen.se, 
website u)u;u).postiljonen.com 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

2008 

20 mei 
Europapostze^cl: 'De brief'; vel 
met tien identieke postzegels 
van 75 cent. 
20 mei 
Jubilea: vel met tien post
zegels van 44 cent in vijf 
verschillende versies: '10 jaar 
euro'; '25 jaar AEX'; '125 jaar 
ANWB'; '140 jaar Bruna' en 
'200 jaar Koninklijke Acade
mie voor Wetenschappen'. 
3 juni 
MOOI Nederland (Zoetermeer): 
velletje met vijf identieke 
postzegels van 44 cent. 
12 juni 
Verzamelvel Mooi Nederland; 
velletje met vijf verschillende 
postzegels van 44 cent. 

12 jum 
Vereniging Rembrandt; velletje 
met een postzegel van 6.65 
euro. 

Onder voorbehoud van eventuele 
wyzyinflcn 

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, zater
dag, zondag en feestdagen 
1217 uur. Het museum is 
gesloten op maandagen en 
verder op tweede paasdag, 
tweede pinksterdag, Konin
ginnedag, 25 december en i 
januari. 
Toegangsprijzen: volwas
senen 7.50 euro, 65pIussers 
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 postwaar
den te bestuderen. De eerst
volgende datum waarop u 
voor onderzoek terecht kunt 
is 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 merkclcns(a)muscom.nl of 
hvdueen@muscom.nl. 

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

BONDSBIBLIOTHEEK 

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

SAMENSTELLING: KEES VERHULST, POSTBUS 24013 
2490 AA DEN HAAG, EMAIL k.verhulstcBorange.nl 

Deze maand kan ik u weer 
wat aftjeeldingen laten zien 
van bijzondere poststempels 
die zijn verschenen. 
Veel lezers van deze rubriek 
mailen mij met de vraag hoe 
ze aan een stempelafdruk 
kunnen komen. Tegenwoor
dig is het zo dat er voor de 
stempels die door postzegel
verenigingen worden aan
gevraagd, contact op moet 
worden genomen met de 
desbetreffende vereniging. 
Zij kunnen u helpen aan de 
informatie voor het bestellen 
van een gelegenheidsenvelop 
met een afdruk van het stem
pel. Stempelafdrukken van 
beursstempels van TNTPost 
kunt u verkrijgen op de des
betreffende postzegelbeurs. 
De beurzen waar stempels 
worden gebruikt, zal ik van 
te voren aankondigen in deze 
rubriek. Afteeldingen kan 
ik echter vaak pas achteraf 
laten zien. 

Vergeet me niet 
Heel symbolisch is het 

01 01 
■55

°&,onds Oüö^ 

bijzondere poststempel dat 
de Vereniging voor Kinder
postzegels en Maximafilie 
heeft aangevraagd voor de 
stempeling van hun speci
ale maximumkaarten die 
verschijnen ter gelegenheid 
van de uitgifte van de nieuwe 
Zomerzegels. De datum van 
het stempel is i april, maar 
het gaat hier zeker niet om 
een grap! In het stempel zien 
we een gedachtewolkje dat 
vergeetmenietjes toont, 
wat alles met de Zomerze
gels zelf te maken heeft. 
Zo zien we dat TNTPost de 
aandacht voor het bijzondere 
poststempel anno 2008 niet 
is vergeten. 

. fa apnv 

Antwerpfila 
Op 5 en 6 april werd tijdens 
Antiverpjila in Antwerpen 
(België) een bijzonder 
poststempel gebruikt met 
een afbeelding van een gesti
leerde hijskraan. Dit doet ons 
denken aan de kranen die bij 
de haven van Antwerpen te 
zien zijn. 

StampPassion '08 
Tijdens Stomppassion '08 
waren maar liefst drie 
verschillende poststempels 
in gebruik: voor elke dag 
een stempel met een ander 
ontwerp. Zo herkennen we 
een raam uit de Sint Jan en 
we denken nog even terug 

aan carnaval. Voor het car
navalstempel werd de naam 
'sHertogenbosch gewijzigd 
in Oeteldonk, wat uniek is voor 
een poststempel. 

^ ,̂yfl̂ P P^Ss/^ 

'sV^e' 

^^»flxp Pass,^ 

"'='* ^yse< 

PhilaVenlo 
Op PhilaVenlo (26 en 27 april 
in de Maaspoort) was het 
onderstaande gelegenheids
stempel in gebruik. 
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KERST EN NIEUWJAARSPOST 
2007: EEN TERUGBLIK 

DOOR F.S.J.G. HERMSE, SITTARD  LID NEDERLANDSE ACADEMIE VOOR FILATELIE 

In mijn artikel over de kerst en 
nieuwjaarspost (KNjpost) 
van 2006^ riep ik de lezers 
van Filatelie op om Klüssen
dorfstempels met de oude 
afkorting TPG POST bij me te 
melden. Hierop ontving ik zeven 
reacties, waarvoor aan allen 
mijn hartelijke dank. Ook mijn 
mederedacteur Pieter Houde
wind reageerde, maar dan op 
iets anders. De mij toegezonden 
stempelafdrukken waren niet van 
Klüssendorfs afkomstig, maar 
bijna allemaal correctiestempels. 
Interessant zijn de variaties in de 
tekst, bijvoorbeeld TNT POST, 
TNT Post en tnt post (zie apeel
ding i). Verder zijn verschillende 
lettertypen gebruikt. Ook werd 
nog een enkel 'oud' tpgpost
stempel aangetroffen {apeelding 
2). Een afwijkend machinestem
pel werd gebruikt in een of meer 

Sosma's (geen Klüssendorf) in 
het sorteercentrum Amsterdam 
(apeelding]). De tekst luidt 
TPC POST Amsterdam, wat 
afwijkt van de normale Sosma
stempels. Dit stempel werd in 
Amsterdam in ieder geval al op 
24 juli 2007 gebruikt [apeelding 
4). Verder dook er een king size 
correctiestempel op, waarmee in 
één klap vier zegels kunnen wor
den 'vernietigd' (apeelding^). 
Mijn collega Pieter Houdewind 
wees mi) er op dat het gebruik 
van een EasyStamp van 29 cent 
legaal was: het programma is in 
de maand december standaard 
op een briefporto van 29 cent 
ingesteld. Ik concludeerde hieruit 
dat TNTPost in december een 
algemene portoverlaging had 
ingevoerd. Om dit te testen 
stuurde ik Pieter post, gefran
keerd met twee cijferzegels van 

i o cent, een van 5 cent en twee 
van 2 cent. Deze brief werd 
niet beport en helaas werden 
de zegels met pen vernietigd. 
Ikzelf ontving een brief die was 
gefrankeerd met een loketstrook 
van 29 cent (datum  moeilijk 
leesbaar  1g.12.200y) en die 
eveneens niet werd Deport 
(apeelding 6). Ofwel: quod erat 
demonstrandum. 
Nu is het zo dat TNTPost voor 
normaal gefrankeerde zendingen 
in december een overkomstduur 
van 24 uur garandeert. Ze moe
ten dan wel in een postkantoor 
worden afgegeven (apeelding 7, 
uit de brochure 'Er is post!'). 

De postzegels 
Van mijn postzegelvriend mocht 
ik ook dit jaar weer een brief met 
een afwijkende zegel ontvangen. 
Het betrof ditmaal een zegel met 

üip 

een misgeslittetand (apeelding 
S); de zegel bevindt zich op 
positie 18 in het vel. Om de 
steeds hoger oplaaiende goklust 
van het Nederlandse volk te 
bevredigen, gaf TNTPost voor 
het eerst kraszegels uit in plaats 
van de gebruikelijke goededoe
lenzegels. Ikzelf mocnt één brief 
ontvangen die met zo'n zegel 
was gefrankeerd (apeelding 9). 
Om filatelistische redenen heb 
ik de kraslaag intact gelaten, 
waardoor mij wellicht een fortuin 
langs de neus is gegaan. De po
pulariteit van de kraszegels bleek 
statistisch gezien niet erg groot. 
Op 637 brieven vond ik slechts 11 
kraszegels (1.7 procent): 

Decemberzegels '07 81.0 % 
Decemberzegels '06 en eerder 17.0 % 
Kraszegels 1.7 % 

Wel werden nog veel decem
berzegels uit voorgaande jaren 
gebruikt: zeventien procent van 
enveloppen was met 'oude' 
zegels gefrankeerd. De prijs voor 
de gouwe ouwe werd gewonnen 
door een zegel uit 1989 van 50 
(oude) centen (apeelding TO). De 
envelop werd niet beport. Dit ge
beurde wél met een brief die na 
4 januari 2008 werd verstuurd. 

È 
3 
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Post met een postzegel van 
€ 0,44 bezorgen wij de volgen

de werkdag. Doe deze post 
tussen 7 en 27 december niet 
in de oranje brievenbus, maar 
in het special« maubel in 
het Postkantoor of geef deze af 
bij TNT Post in een winkel. 
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De ontvanger moest voor het 
ontbrekende port (15 cent) een 
bedrag van €0.88 betalen {ajbeel
ding 11). De beportingsstaffel die 
ik eerder publiceerde is blijkbaar 
sinds de portoverhoging van i 
januari 2007 veranderd: 

Staffel serviceport 

Onderfiankering in eurocenten 
van 

2 
4S 
8q 

i?^ 
177 
221 
265 
309 
W 
441 
485 
■î q 
S7^ 
617 
66i 
705 

tot en met 

88 
132 
176 
220 
264 
308 
35^ 
440 
484 
528 
572 
616 
660 
704 
748 

serviceport 

88(2x44) 
132(3x44) 
176(4x44) 
220 (etc.) 
264 
308 
352 
396 
484 
528 
572 
616 
660 
704 
748 
792 

Organisatorische aanpak 
Om de organisatie in de KNJ
periode te begrijpen moet men 
weten dat het postvolume bij 
TNTPost elk jaar met enkele pro
centen krimpt. Gemakkelijk zat, 
zult u denken: dan kan de KNj

vloed ook gemakkelijker worden 
verwerkt. TNTPost is echter al 
geruime tijd bezig de bezetting 
aan het kleinere volume aan te 
passen, vooral in de zes sorteer
centra. Medewerkers worden 
gestimuleerd en geholpen om 
een andere baan te vinden. Een 
groot aantal van hen is inmid
dels al vertrokken, waardoor de 
bezetting is gekrompen. 
Voor de jaanwisseling 2007/2008 
moesten daarom bijzondere 
maatregelen worden getroffen. 
Die gingen al op 1 november 
2007 in en duurden tot 31 janu
ari 2008. Hierbij speelden de 
businessbalies' een belangrijke 
rol. Met postzegels gefranKeerde 
post werd in deze periode in 
de businessbalies opgezet en 
gestempeld om de Sosma's in 
de sorteercentra te ontlasten. 
Om de sorteercentra nog verder 
te ontlasten werd van l o tot en 
met 28 december de KNJpost 
decentraal handmatig gesorteerd 
(en gestempeld). Hierbij werden 
oudmedewerkers, familieleden 
en bekenden ingezet. Hierdoor 
werden de zes sorteercentra 
ontlast [ajbeeiding 12). Toch werd 
gemiddeld slechts 20 procent 
van de KNJpost buiten de 

sorteercentra gestempeld (aantal 
onderzochte poststukken: 637). 
Dit percentage lag dus nog iets 
lager dan in 2006 (22%). 

Stempelafdrukken 
Of de poststukken al dan niet 
buiten de sorteercentra werden 
gestempeld is te zien aan de 
afdrukken van de Klüssen
dorfmachines en aan eventu
ele handstempels. Het lijkt mij 
ondoenlijk om na te gaan welke 
stempelnummers op welke 
plaatsen werden toegepast, 
temeer omdat op de meeste 
enveloppen geen adres van 
de afzender is vermeld. In het 
gebied 'Area Zuidoost' werd in 
de volgende plaatsen decentraal 
gewerkt: Heerlen, Helmond, 
Maastricht, Roermond, Sittard, 
Tilburg Noord, Venio en Weert. 
Van Maastricht en Sittard heb 
ik met enige zekerheid de 
nummers van de TNT POST
stempels kunnen vaststellen. 
In Sittard werden de stempels 
TNT POST 87 en TNT POST 765 
gebruikt (afieelding 13) en in 
Maastricht TNT POST78 en 
TNT POST i6c) {afieelding 14). 
Bovendien werd er een vlagstem
pel met de tekst POSTCODE, 

gewoon even doen gebruikt 
[ajbeeiding 15). Ook werden er 
weer handstempels gebruikt: 
in Rotterdam als vanouds het 
ciiinderbalkstempel 21 en in Ro
denWijnbergstraat het nieuwe, 
zelfinktende stempel met vervor
mingen [ajbeeiding 16). 
Zoals ieder jaar bleef een aantal 
enveloppen ongestempeld. Met 
name vierkante enveloppen 
worden door de machines slecht 
verwerkt, maar de grootste pro
blemen worden toch veroorzaakt 
door minienvelopjes. Niet bij 
iedereen is bekenci dat TNTPost 
een minimumformaat voor
schrijft, namelijk 14 bij 9 centi
meter. Een envelopje van 91 bij 
82 millimeter werd niet gezien, 
maar de zegel werd wel achteraf 
met de pen vernietigd [ajbeeldins 
Tj). In een ander geval faalde ook 
het menselijk oog [ajbeeiding 18). 

Noten: 
I: Filatelie 2007/12, pagina 826. 
2: Zie voor de methode van bepor
ting Filatelie 2002/9, pagina 689. 
3: Zie voor faciliteiten zoals de 
businessbalie Filatelie 2005/1, 
pagina's 62 tot en met 64. 

381 



mM^ m ■ NEDi 

William H. Seuiard kocht Alaska, uecl Amcnkancn za^en er niets in 

BUITENLANDSE BLADEN 

Naamgeving van een stad 
Op i8 oktober 1867 
ondertekende de Ameri
kaanse minister van Bui
tenlandse Zaken William 
H. Seward het verdrag 
waarbij de Verenigde 
Staten , voor 7.2 miljoen 
dollar van Rusland het 
grondgebied van Alaska 
kochten. Velen vonden 
het weggegooid geld 
voor zo'n stuk onher
bergzaam, bevroren land. 
Alaska's vroege bijnaam 
was dan ook Seward's Folly 
('Sewards dwaasheid' 
ofwel kostbaar maar nut
teloos). Het Amerikaanse 
leger kreeg er voorlopig 
het toezicht tot 1877. 
Toen nam de marine de 
taak over, onder leiding 
van luitenantterzee C.H. 
Rockwell. 
Kort daarna vonden twee 
goudzoekers, Richard 
Harris en Joe Juneau, 
op aanwijzing van de 
Tlingithoofdman Chief 
Koujee, goud bij  wat later 
heette  Gold Creek. Snel 
nam het aantal goudzoe
kers toe. Vandaar dat men 
op zoek ging naar een 
goede plaatsnaam. Dat 
werd aanvankelijk Har
risburgh, naar genoemde 
goudzoeker. Anderen 
noemden het Rockwell, 
naar de hoogste marine
baas. Deze bedankte voor 
de eer. Zo werd het eerste 
poststempel Harnsburgh. 

"^Us^ 
Tuiee poststempels die de ontstaonsaeschicdenis uan een plaatsnaam m 
Alaska in beeld brengen, links Harnsburgh, rechts Juneau (nietgekapt). 
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in 1903 te Dawson. John 
Olds, goudzoeker van het 
eerste uur, bracht geld bij
een om het lichaam over 
te brengen naar Juneau. 
Joe Juneau rust nu naast 
Harris. ChiefKou;ee mocht, 
na zijn overlijden in 1902, 
met worden begraven. 
Zijn lichaam werd gecre
meerd, waarna de as werd 
begraven bij de ingang 
van genoemd kerkhof. 
Een bronzen plaquette 
herinnert aan de man, die 
de aanleiding vormde tot 
de zogenaamde 5old rush. 
Momenteel wordt er in 
Juneau nog op beschei
den schaal naar goud 
gezocht in drie mijnen. 
De oude baggermachine 
Gold Dredge # 8 is nu een 
monument. Tussen 1928 
en 1958 wist deze circa 
zeven miljoen ounces 
goud naar boven te halen. 
Ralph Swap: Harrisburcjh, 
Alaska 1881 in American 
Philatelist, december 
2007. 

Vredesduif van Daragnès 
Tussen 1870 en juh 1940 
trad de Franse regering 
108 keer af, waarvan een 
aantal malen gedwongen. 
Didier Michaud onder
zocht in de archieven van 
het Postmuseum of er in 
deze periode van grote 
instabiliteit toch sprake 
was van een emissie
beleid voor postzegels 
voor de middelbare en/of 
lange termijn. Hij stelde 
namelijk vast, dat be
paalde ministers geregeld 
terugl<wamen, zij het niet 
op dezelfde posten. Hij 
concentreerde zich op 
de radicaalsocialist Jean 
Mistier, die op 26 oktober 
1933 minister werd van 
PTT. Na precies één 
maand viel de regering, 
doch Mistier behield zijn 
functie in de volgende. 
Die tijd was lang genoeg 
om een aantal zaken op 
te starten. Twee maanden 
later werd hij minister 
van Handel en Industrie 
om  na één week  weer 
ambteloos burger te zijn. 
Hoe flikte hij het hem met 
de nieuwe postzegels? Hij 
gaf aan kunstenaars die 
als vooruitstrevende be
kend stonden de opdracht 
postzegels  in schets
vorm  te ontwikkelen die 
getuigden van esthetische 
originaliteit. Kranten 
verweten de minister, 

Het zou een uiterst zeld
zaam stempel worden. 
Kort daarna kwamen 67 
mijnwerkers bijeen om 
een nieuwe naam te kie
zen: het werd Juneau City, 
naar de andere goudzoe
ker. 42 kozen voor deze 
naam, 21 voor het hand
haven van Harrisburgh 
en vier voor Roclcwell. 
De 2ijarige Edward 
DeGroff was inmiddels 
aangetreden als 'direc
teur' van de post. Op 10 
januari 1882 arriveerde 
het nieuwe stempel met 
de naam Juneau City. Ook 
dat stempel was een kort 
leven beschoren. De 
pietiuttige mijnwerkers 
hadden intussen beslo
ten, dat het woord city uit 
de stadsnaam en uit het 
stempel mocht verdwij
nen. DeGroff zat daar niet 
mee en liet het woord city 
weghakken. Pas in 1887 
kon men beschikken over 
het nieuwe stempel Ju
neau. Juneau werd in 1900 
hoofdstad van Alaska; 
in 1959 trad Alaska toe 
tot de Unie. De stad telt 
thans slechts circa 31.000 
bewoners. 
Richard Harris viel 
later uit de gunst van de 
mijnwerkers en vertrok 
om elders zijn geluk te 
beproeven. Hij overleed in 
1907; hij werd begraven 
op het Evergreen Cemetery in 
Juneau. Joe Juneau zocht 
vanaf 1897 zijn geluk in 
Klondike. Hij overleed 
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dat de Franse postzegels 
getuigden van een onbe
twistbare armoede: 'De 
zaaister zaait al meer dan 
dertig jaar tegen de wind 
in,' schreef men. 
In januari 1934 versche
nen in de pers onverwacht 
schetsen van negen 
toekomstige postzegels 
(o.a. een Bretonse rivier, 
SaintRémyde Provence, 
Carcassonne, de Eiffel
toren en de Invalides en 
twee postzegels met sym
bolische voorstellingen, 
te weten de vredesduif en 
de Gallische haan). De 
ontwerpers hadden hun 
sporen al lang verdiend; 
het voltooien en uitgeven 
van de zegels zou slechts 

V. 

De duif van Daroflnès u)el oj 
niet door hem gegraueerd' 

een kwestie van dagen 
zijn geweest. Maar wat 
gebeurde er? Jaren later 
pas verschenen de zegels, 
vaak voltooid door geheel 
andere kunstenaars dan 
de ontwerpers (o.a. de 
Bretonse rivier in 1935, 
de vesting Carcassonne 
in 1938, de Eiffeltoren in 
1939, in mei 1947 de to
taal gewijzigde voorstel
ling van de hand van Jean
Gabriel Daragnès van l'Ile 
de la Cite'  500 f luchtpost 
 door Gandon en in 
1957 tenslotte een totaal 
gewijzigde voorstelling 
van SaintRémy. 
Slechts één ontwerp werd 
binnen de gestelde tijd 
gerealiseerd: de vredes
duifvan J.G. Daragnès. 
Op dat moment (6 fe
bruari 1934) balanceerde 
Frankrijk op de rand van 
een burgeroorlog. De 
politie schoot die dag 
op een protesterende 
menigte: zestien doden 
en 1.435 gewonden. De 
linksgematigde regering 
Daladier trad af Op 28 fe
bruari 1934 gaf de nieuwe 
minister van PTT, André 
Mallarmé, opdracht om 
geen gevolg te geven aan 
de emissieopdrachten 
van Mistier. Dat lukte niet 
meer voor de vredesduif, 
want op 27 januari had 
Mistier zijn handteke
ning daarvoor gezet; de 
verstrekking was al op 

20 februari begonnen. 
Mallarmé gaf daarom 
opdracht er slechts 
zóveel aan het publiek 
te verstrekken, dat de 
postzegel geen voorwerp 
kon worden van specu
latie. 'Vanwege techni
sche problemen blijft de 
productie helaas achter 
bij de vraag,' aldus de PTT 
 en dat terwijl de pers 
laaiend enthousiast was. 
Van de geproduceerde zes 
miljoen kwamen er uit
eindelijk maar weinig bij 
het publiek terecht. Tot 
op de dag van vandaag 
blijft onzeker of Daragnès 
de postzegel zelfheeft 
gegraveerd of niet. Docu
menten wijzen erop dat 
hij in 1933 waarschijnlijk 
een andere graveur heeft 
aangezocht. 
De duif die al vroeg 
in haar jonge leven de 
nodige veren moest laten, 
heeft de filatelisten geen 
windeieren gelegd. Een 
postfris exemplaar kost 
al gauw rond de honderd 
euro. (Didier Michaud: 
La Colombe de Daragnès, 
in Timbres magazine, 
januari 2008). 

Loftrompet 
Tijdens het doorwerken 
van de maandelijkse 
portie buitenlandse tijd
schriften die ik van de 
hoofdredacteur ontvang, 
wordt mijn aandacht 
meer dan eens getrof
fen door artikelen, die 
door (ex)Nederlanders 
worden gepubliceerd in 
genoemde tijdschriften. 
Daarnaast zijn er  zoals 

1 u wellicht bekend is  en
kele verenigingen in den 
vreemde, die de Neder
landse filatelie hebben ge
kozen tot grondslag van 
hun activiteiten, zoals bij
voorbeeld The Netherlands 
Philatelic Circle. De gehele 
novembereditie van hun 
lijfblad The Netherlands 
Philatelist wordt gevuld 
door Julian van Beueren met 
het aangrijpende verhaal 
A mail drop in the ocean, een 
posthistorisch verhaal 
van een Nederlandse 
koopvaardijfamilie tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. 
Het verhaal vormt tevens 
een eresaluut aan onze 
koopvaardij in oorlogs
tijd. De uitgever: 'Het 
enige dat ik eraan hoefde 
toe te voegen, waren de 
paginanummers.'  een 
fraai compliment. 
Graag wil ik dit keer 
enkele namen noemen 
van andere schrijvers die 
in deze categorie vallen. 
Zo is Kees Adema bijna niet 
meer weg te denken uit 



de (Amerikaanse) Col
lectors Club Philatelist. 
Ik noem een uitwerking 
over de Franse veldpost 
in het bezette Holland 
(1747-1748); daarnaast 
schrijft hij al maanden
lang op heel boeiende 
en originele wijze over 
de postgeschiedenis van 
Thurn en Taxis. De serie 
werd bekroond met The 
Collectors Club Philatelist 
Medal/or 2007. Bespre
kingen over Nederlandse 
publicaties gaat hij even
eens niet uit de weg. Zo 
schreef hij onlangs nog 
over het boek Postmerken 
en Postinrichtin^en in Neder
land tot 1871, dat bij ons in 
2007 werd uitgegeven. 
Ook schuwt men het 
schrijven niet over postac
tiviteiten in meer exoti
sche gebieden. Zo schrijft 
J. Schmitt uit Kerkrade 
grote delen vol van het 
zesmaal per jaar (in de 
Duitse taal) verschijnende 
tijdschrift The Papuan 
Villager. De inhoud 
daarvan heeft vooral be
trekking op de complete 
post- en postzegelge
schiedenis van Nieuw-
Guinea, het voormalig 
Nederlands deel daarbij 
inbegrepen. Zijn bijdrage 
in het decembernummer 
2007 staat geheel in het 

In The Papuan Villager' (bouen) 
besteedt J. Schmitt uit Kerkrade 
aandacht aan de postgeschiedenis 
van Herbertshohe. 

teken van de postgeschie
denis van Herbertshöhe 
(Kopoko), van 1899 tot 
1910 hoofdstad van de 
Duitse kolonie Deutsch-
Neuguinea. 
Kan men zijn verhaal niet 
rechtstreeks aanbieden 
in de gewenste taal, dan 
is er altijd wel een vriend 
te vinden, die voor de 
vertaling zorg draagt. Zo 
is het hoofdartikel van 
de Deutsche Briefmar
ken-Zeitung (nummer 4, 
februari 2008) van RA. 
de Fries: 1st alles Gold, was 
glanzf P. Struik stak hier 
de helpende hand toe en 
zorgde voor een prima 
vertaling. 
Op deze wijze genieten 
wereldwijd duizenden 
filatelisten van de kennis 
en van de collecties van 
bedoelde schrijvers. Ik 
dacht dat ik daarop - te
recht - eens uw aandacht 
mocht vestigen. Hun 
inbreng in den vreemde 
straalt mede af op onze 
filatelie! 

Ontdekking stratosfeer 
Met het oplaten van de 
heteluchtballon Mont-
golfiere in 1783 te Parijs 
kwam de oeroude droom 
van de mens om te kun
nen vliegen een grote stap 
dichterbij. Tussen 1806 en 
1810 werd in Berlijn al een 
hoogte bereikt van zes 
kilometer. De waaghalzen 
gebruikten daarbij reeds 
de eerste valschermen. 
Het militaire gebruik van 
luchtballonnen nam snel 
toe, onder andere tijdens 
de Amerikaanse Bur
geroorlog (1861/65) en 
de Frans-Duitse Oorlog 
(1870/71). Nog beroem
der werden de 66 Franse 
ballons montés, die post en 
passagiers vervoerden uit 
het belegerde Parijs. 
In 1885 werd, in de buurt 
van (het latere vliegveld) 
Tempelhof in Berlijn, een 
oefenterrein toegewezen 
aan het nieuw opgerichte, 
33 man sterke. Ballon-
beproevingsdetache
ment, dat in 1886 door 
keizer Wilhelm II werd 
omgezet in de Königliche 
Lujtschtfer-Abtheilun ,̂ 
met een sterkte van 140 
man. Het belang van de 

Stempel uan Konigl Preussische 
Lujtschrjcr-Abtedunfl 

ballonvaarten groeide 
enorm nadat wetenschap
pers (zoals meteorologen 
en artsen) zich ermee 
gingen bemoeien. Voor 
1899 werden 75 bemande 
ballonvaarten uitgevoerd, 
waarbij men langzaam 
achter de opbouw van de 
troposfeer kwam. Deze 
vluchten werden aan
gevuld met onbemande 
ballonnen, voorzien van 
instrumenten, waarbij 
hoogten werden bereikt 
van 17 kilometer. Met het 
beschikbaar komen van 
ballonnen van rubber 
(Continental) wilde men 
vaststellen, of de ge
dane metingen op grotere 
hoogte in de onbemande 
ballon op werkelijkheid 
berustten. De Preussen, 
met zijn inhoud van 8.400 
kubieke meter waterstof-
gas en uitgerust met een 
observatorium, moest 
uitkomst brengen. Tot nu 
toe waren ballonvaarders 
doorgaans dood aange
troffen, als zij boven een 
hoogte van zesduizend 
meter kwamen. Op 31 juli 
igoi steeg de Preussen op, 
met aan boord prof R. 
Süring en dr. A. Berson. 
Laatstgenoemde was al 
eens de Oostzee overge
stoken in een ballon. Na 
zo'n vier uur was men 
op negenduizend meter 
hoogte (temperatuur -32° 
Celsius, de ballon was 
nu kogelvormig); vanaf 
zesduizend meter had 
men zich van extra zuur
stof voorzien. De laatste 
metingen werden verricht 
en vastgelegd op 10.225 
meter. Daarna raakten 
beiden bewusteloos. De 
ballon bleef stijgen tot 
ca 10.80Q meter. Toen 
Berson zag, dat Süring 
bewusteloos was, had 
hij de tegenwoordigheid 

van geest het ventiel te 
openen. Dat redde hun 
beider leven. Op ca 2.500 
meter kregen ze de ballon 
weer onder controle. 
De instrumenten van de 
gelijktijdig opgelaten 
onbemande ballon
nen hadden dezelfde 
gegevens geregistreerd. 
In 1902 werd de weten
schappelijke ontdekking 
van de stratosfeer bekend 
gemaakt. (H.U. Schulz: 
Ballonjahrenue ;̂ eine neue 
Strasse erinnert an die Fruh-
zeit der deutschen Lujahrt in 
Die Luftpost (nummer 
4 /2007 ) . G.A.GEERTS 

NEDERLANDSTALIGE 
TIJDSCHRIFTEN 

Waar zijn zij gebleven? 
Al geruime tijd ontvangen 
we een aantal bladen 
niet meer ter bespreking. 
Zijn de bijbehorende 
verenigingen opgeheven, 
of heeft er een secretari
aatswisseling plaatsge
vonden? Het gaat om De 
Postwagen uit Hilversum, 
Collect van TNTPost, 
het blad van de Studie
groep Liechtenstein, de 
Nieuwsbrief van Roden/ 
Leek, Het tijdschrift van 
de vereniging Hooge-
zand-Sappemeer en De 
Postzegel uit Belgie.Als 
u het op prijs stelt dat 
uw magazine af en toe 
aandacht krijgt in deze 
rubriek, stuur dan regel
matig een exemplaar naar 
de hoofdredacteur! 

Handel met Riga 
André de Bruin en Ruud 
van Wijnen bekeken sa
men post, verzonden uit 
Riga uit de collectie van 
André. Hun opmerkingen 
en commentaar lazen we 
in Het Baltisch Gebied 

(blad van de gelijknamige 
vereniging). Het aardige 
van deze opzet is dat ook 
wordt ingegaan op de 
inhoud van de brieven. 
Zo bespreken de twee een 
brief uit 1786, verzonden 
aan J.B. de Loose in Gent. 
De Loose hield zich bezig 
met de handel in lijnzaad 
en vlas. Zijn handelsagent 
in Riga bericht hem over 
de prijzen (vlas is duur) 
en over het schip (de Nor
der) waarmee hem goede
ren worden toegezonden. 
De gebruikte stempels en 
de aantekeningen op de 
brief worden eveneens 
behandeld. Ook brieven 
uit het archief van een 
textielhandelaar worden 
besproken. Er is zelfs 
een brief bekend met 
een stukje stof verzon
den uit Riga. Veel van 
deze brieven werden 
niet toevertrouwd aan 
de Russische post, maar 
werden meegegeven aan 
de scheepskapiteins. 
De dienstpostbrieven die 
het duo in de collectie-De 
Bruin tegenkomt zijn zo 
goed als allemaal afkom
stig uit lokale kerkelijke 
archieven waarin pastoors 
de circulaires en missiven 
van hun superieuren 
bewaarden. Ze vragen 
zich af hoe die op de 
markt zijn gekomen. Een 
aantal brieven is gericht 
aan de firma Loopuijt 
in Schiedam. Dit bedrijf 
importeerde graan uit de 
omgeving van Riga, be
stemd voor de jeneversto
kerijen in Schiedam. Een 
van deze brieven dateert 
uit 1833. Zo zien we dat 
de Schicdamse Jon^e ouder 
is dan we denken! 

Zo werken veilingen 
China Filatelie bevat een 

R150; handelsstad onder de loep genomen aan de hond van een collectie. 

(advertentie) 

.vanlokven 
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instructief artikel over 
veilingen, van de hand 
van Ton van Doornen. 
Hij begint met vereni
gingsveilingen: meestal 
worden de kavels aange
leverd door de leden van 
de club en mogen ze ook 
uitsluitend aan leden van 
de vereniging worden 
verkocht; anders zou de 
vereniging btw-plichtig 
worden. Een voordeel 
van zulke veilingen is dat 
de leden weten wat de 
medeleden aan materiaal 
zoeken. De veilinglijst 
wordt meestal in het 
verenigingsblad afge
drukt of bij de convocatie 
gevoegd. Ton gaat verder 
met zaalveilingen, schrif
telijke- en internetveilin
gen. Onderwerpen als de 
prijs, de biedstappen, de 
kosten, de kijkgelegen-
heid enzovoort worden 
op een duidelijke manier 
uitgelegd. Het zou nuttig 
zijn deze publicatie voor 
een breder publiek be
schikbaar te stellen, want 
er is vast veel belangstel
ling voor dit onderwerp. 
Misschien heeft onze 
hoofdredacteur wel 
belangstelling. Er moeten 
alleen nog wat illustraties 
bij worden gezocht. 
Het blad bevat ook nog 
artikelen over de eerste 
Chinese zegel; het gele-
genheidsvelletje van Zheng 
He; post uit de Japanse 
bezetting in China (1932-
1945); nieuwtjes uit de 
Volksrepubliek China en 
uit Taiwan. Uit Filatelie is 
met toestemming over
genomen het artikel over 
de Chinese maximum-
kaarten. 

Zuidelijker kan niet 
Aan de zuidelijke kust van 
de Argentijnse provincie 
Vuurland ligt de stad 
Ushuaia. Dit is de meest 
zuidelijk gelegen stad ter 
wereld en daar bevindt 
zich dus uiteraard ook het 
zuidelijkst gelegen post
kantoor van onze aardbol, 
zo meldt Globe Koerier 
(filatelistenvereniging 
De Globe). Gert Radstaat 
vertelt dat de stad 50.000 
inwoners telt, afstamme
lingen van de gevangenen 
die in het verleden op 
het eiland Vuurland te 
werk waren gesteld in de 
houtwinningindustrie. De 
plaats is in trek bij toeris
ten: die maken er tochtjes 
op het nabijgelegen 
Beaglekanaal, op zoek 
naar de plaatselijke flora 
en fauna. Ook bezoeken 
ze het nationale park van 
Vuurland. En tenslotte 
verzenden ze ook hun 

Het postkantoor van UsKuaw. 

ansichtkaarten vanuit dat 
zuidelijkste postkantoor 
naar hun familieleden 
en kennissen in het 
thuisland. 
In hetzelfde blad vinden 
we een verslag over de 
uitreiking van de Van der 
V\filligen-medaille aan 
Bert van Marrewijk. De 
medaille moedigt auteurs 
aan om door te gaan met 
hun speurwerk, studie en 
publicaties. Ook van onze 
kant: van harte! 

Opnieuw op reis 
Ik schrijf het niet voor 
het eerst: je kunt het zo 
gek niet bedenken of er 
bestaan postzegels van. 
Het is ook de hartenkreet 
van Marijke Vos en die 
treffen we aan in De 
Sleutelpost (Leidsche 
Vereeniging van Postze
gelverzamelaars). Marijke 

Reisnostalflie: Pegg\j's Coue. 

vertelt dat ze in 2006 met 
manlief een rondreis 
maakte door Canada. 
Thuisgekomen ontdekte 
ze dat er van heel veel 
plekken die ze bezochten 
postzegels bestaan. Op 
een bootexcursie naar een 
vogeleiland keken ze hun 
ogen uit naar puffins of 
papegaaiduikers, die ze 
ook weer aantrof op een 
Canadese postzegel. Na
tuurlijk bezochten ze ook 
de meest gefotografeerde 
vuurtoren van Canada, 
Peggy's Coue, de enige 
vuurtoren ter wereld 
waarin een postkantoortje 
is gevestigd. En ja hoor, u 
begrijpt het al: dit bouw
werk is op een postzegel 

te vinden. Zelfs aan het 
onderkomen waar ze de 
laatste vier dagen verble
ven. Samt Mary's Uniwr-
sity in Halifax, bleek een 
postzegel te zijn gewijd. 
Leuk idee, om zo'n reis te 
herbeleven op postzegels. 

Tjoek Tjoek en Lik 
In Postzegel Mare (VPV 
Almere) was weer een bij
drage van opa Tjoek Tjoek 
en oma Lik te vinden. 
Behalve treinen verzamelt 
het echtpaar ook nog 
zegels met rolstoelen en 
Rode-Kruiszegels. De 
laatste twee - min of meer 
medische - onderwerpen 
brachten opa ertoe te 
vertellen over zijn verblijf 
in het ziekenhuis vorige 
zomer. Hij verheugde 
zich op de ontmoetingen 
met de aardige verpleeg
sters, die hij met zijn 
aangeboren charme zou 
versieren. Maar zijn enige 
ontmoeting met een zorg
zame zuster was in de 
nacht voor zijn operatie, 
toen hij plotseling werd 
gewekt door een struise 
dame, die hem verzocht 
niet zo te snurken, want 
de mensen op zaal en 
daarbuiten deden geen 
oog dicht. Hij snapte daar 
niets van, want thuis was 
het altijd oma Lik die 
snurkte en hij niet. 
Ook had hij zich ver
heugd op het heerlijke 
ziekenhuiseten. Maar 
oma had hem al gewaar
schuwd dat dit best eens 
kon tegenvallen. Toen 
werd het avonddiner 
opgediend. Opa eet echt 
alles behalve tuinbonen. 
Alleen de lucht al doet 
opa gruwen. En wat stond 
er op het menu? Tuinbo
nen dus! Alles is gelukkig 
goed afgelopen met Tjoek 
Tjoek. Nu zit hij weer blij 
thuis achter zijn treintjes 
en rolstoelen. 

Invaliden en driehoeken 
Onverwacht daalde een 
exemplaar van het Belgi
sche blad FNIP-Nieuws 
op mijn leestafel neer. 
In dit keurig verzorgde 
magazine van de Federatie 
van Nationale en Interna
tionale Postzeflelhandelaren 
is een grote variatie aan 
artikelen te vinden. Zo 
genoot ik van een artikel 
over twee niet-aange-
nomen ontwerpen van 
weldadigheidszegels, 
getekend door de kunst
schilder A. Massonet en 
gegraveerd door Maurice 
Poortman. Ze waren in 
staal gegraveerd, met als 
resultaat twee diepdruk
matrijzen. Het ontwerp 

toont twee invaliden: een 
blinde met een band voor 
de ogen en een stok in de 
hand, de tweede met een 
geamputeerd rechterbeen 
en twee krukken. Ik weet 
niet waarom het ontwerp 
niet werd aangenomen, 
maar de afbeeldingen ma
ken wel een heel tragische 
en enigszins overdreven 
indruk. 
Een ander artikel handelt 
over de driehoekige post-

Alleen voor de jeugd 
Wij hier in Nederland 
hebben onze Posthoorn die 
een prominente plaats 
inneemt in Filatelie en 
ijverig wordt gelezen 
door jeugdige ouderen en 
door oudere jeugdigen. 
Bij onze zuiderburen heet 
het blad voor de postze
geljongeren Stampilou. 
Onlangs was het blad 
geheel gewijd aan de 
Zuidpool. Opa Fons, een 

Kaaps« driehoek: bedoeld als hulpmiddel bij het voorsorteren uan post' 

zegels die in 1853 door 
Kaap de Goede Hoop 
werden uitgegeven, de 
zogenoemde Kaapse drie
hoeken. De auteur vraagt 
zich af waarom deze vorm 
werd gebruikt, in plaats 
van de gemakkelijker 
te hanteren traditionele 
rechthoek. Hij noemt de 
drie gangbare opvattin
gen. De eerste is dat de 
driehoek zou overeenko
men met de geografische 
vorm van Kaap de Goede 
Hoop. De tweede is dat 
de driehoeksvorm terug 
te vinden is in de vorm 
van de goudheuvels van 
de Kaapprovincie. En 
een derde verklaring is 
analfabete inboorlin
gen, die dienst deden op 
de Kaapse postkanto
ren, geen onderscheid 
konden maken tussen 
post bestemd voor het 
binnenland en brieven 
die naar het buitenland 
moesten. Zo kwam de 
ontwerper Charles Bell op 
het idee om de postzegels 
voor buitenlands gebruik 
driehoekig te maken. Wie 
van de drie? Als u het weet 
mag het zeggen. 

van de vaste medewer
kers, legt uit hoe je aan 
brieven kunt komen die 
afgestempeld zijn op de 
Zuidpool. Hij raadt zijn 
jonge lezers aan om hun 
spaarvarken te legen en 
zelf naar de Zuidpool te 
reizen. Een eenvoudiger 
manier is om een aan 
jezelf gerichte briefin een 
envelop te stoppen. Op 
de brief aan jezelf moet 
je dan een Amerikaanse 
postzegel plakken van go 
cent. Op de buitenbrief 
plakje een postzegel 
van je eigen land (op het 
postkantoor kun je vragen 
hoeveel erop moet). Dat 
alles stuur je dan aan: 
Philatelie Mail Clerk, 
Palmer Station, Antarc
tica, c/o AGUNSA, P.O. 
Box 60-D, Punta Arenas 
(Chile). Probeer het eens! 
Overigens staat er in het
zelfde Zuidpoolnummer 
ook een artikeltje over het 
postkantoor in Ushuaia 
(zie hiervoor). Ik hoop 
dat de oudere lezers van 
Filatelie mij dit uitstapje 
naar de jeugdafdeling niet 
kwalijk nemen. Zo ja, sla 
het dan maar over... 

Het Ijskoude Palmer Stotion, wellicht goed uoor een Zuidpoolstempel 



P.W.Meinhardt^ 
Piet Hemstraat 36 2518 CH Den Haag 

Yvert Frankrijk pocket 2008 12,00 

N i e u w e cata log i 
Gibbons speciale catalogus Japan & Korea 2008 in kleur 66 40 
Gibbons Concise GrootBrittannie 2008, in kleur 47 40 
Gibbons GrootBnttannie speciaal deel 4 Machin 19702007 66,40 
Gibbons Collect Channel Islands & Isle of Man 2008, in kleur 47 40 
GBPS Postwaardestukken GrootBnttannie 2007, in kleur 63,50 
Stoneham catalogus GrootBrittannie 14e editie 2008, in kleur36,50 
Karamitsos spec cat Gnekenland 2008 2 delen, in kleur 27,50 

Mlchel cata logi 
Nieuw: Catalogus EK 1 MiddenEuropa 2008 48,00] 
Catalogus Voetbalzegels EKdeelnemers 2008 9,901 
Catalogus Overzee deel 9 2 Japan, Mongolië & Korea 2008 59,001 
Aanbieding. Overzee deel 9 1 (China) & 9 2 2008 samen 89 001 

.Aanbieding: Brieven Duitsland 2005/06 23 9QJ 
^Ä""* fe'^F^ ^öt / 

Lollini Ruimtevaart 2008 49,00 

www.collectura.com 
Postgiro 125.34.14 FortisBank 80.70.90.077 
Orders + € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling Bij facturering 
werkelijke verzendkosten Prijswijzigingen voorbehouden 
Winkeltijden: dinsdag t/m vrijdag 10.0017.00 ■ zaterdag 10.0014.00 

ize hoofdsite met postzegels Onze gratis online wereldcatalogus 
en benodigdheden 

WWW Post3eeld.com 

Onze inkooplijsten per serie. 
Nergens ter wereld uitgebreidere 

inkooplijsten! 

Op land en thema. 
Absoluut uniek! 

is in Ons postzegelwarenhuis in 
Haarlem. 

200m'postzegelwinkel! 1 

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 met te slechte prijs kost u slechts 
een telefoontje 
Bel ons even vrijblijvend 
WIJ bezoeken door heel Nederland 
(en daarbuiten), vrijblijvende taxatie en 
bezoek aan huis 

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel 0346550618 
b g g 0651360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

SHPE Testapparatuur 

Signoscope Tl en T2 
de eerste optische electrische watermeri(
zoei(er + testapparatuur 
Bekijk uw postzegel eens onder de oppervlakte Met 
de Signoscope, het eerste optische electrische water

merkzoeker en onderzoeksapparaat 
Naast watermerken, kunt u papier

onregelmatigheden, reparaties, 
dunne plekken en dergelijke 
ontdekken. 

Signoscope 
adapter 
Signoscope 
adapter 

Tl 
Tl 
T2 
T2 

9886 
9887 
9875 
9876 

€ 172,50 
€ 15, 

€ 77,50 
€ 12,50 

sflFi PERFOtron/C 
het eerste precisie apparaat voor het meten 
van postzegeltanding 
De PERFOTRONIC geeft secondensnel via optisch 
electronische weg een absoluut zeker meetresultaat 
Voor de postzegels zonder een enkel gevaar, daar 
de zegel door het apparaat slechts optisch wordt 
bekeken 

peBfO tronie 

SAFE Nederland/Fa. M. v. Mastrigt 
Botersloot 62&64, 3011 HJ ROTTERDAM, 
tel. 0104143077 fax 0104149499 

Voor handel portvrij boven € 75, excl BTW, indien er geen post
zegelhandel in de nabijheid is, toezending aan particulieren, portvrij 
boven de € 25,. 

http://www.collectura.com
http://Post3eeld.com
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H.W. VAN DER VLIST AIEP, ASSENDELFT 
LID NEDERLANDSE ACADEMIE VOOR FILATELIE 

AFLEVERING 5 8  EBAY: WONDERMIDDEL 
BIJ DE AANKOOP VAN POSTZEGELS? 

Een bekende verzamelaar 
en filatelistisch publicist 
vestigde mijn aandacht 
op een aanbieding op de 
veilingsite eBay. Nu kijk 
ik vaak op websites, om 
informatie te zoeken over 
vervalste postzegels en 
stempels. Er zijn bekende 
en minder bekende web
sites, maar de moeilijk
heid is vaak dat men de 
sites niet altijd vernieuwt 
of aanvult. Logisch: het 
onderhouden van een site 
vergt veel tijd. Aan het 
eind van dit artikel zal ik 
enkele websites noemen 
waarop aardig wat in
formatie over filatelie en 
vervalsingen te vinden is. 
Terugkomend naar de 
inleidende zin van deze 
aflevering: bij die aan
bieding ging het om iets 
dat als 'een sensatie in 
de Nederlandse filatelie' 
werd gepresenteerd. De 
verkoper had (en heeft) 
namelijk gestempelde 
proefdrukken van de 
cijferzegels van 1894 in de 
aanbieding! 
De aanbieding werd bij 
het afsluiten van dit num
mer van Filatelie als volgt 
omschreven: 

Nederland  compleet uniek. 
Proefdrukken mochten nooit 
m roulatie komen en zeker 
niet ter jrankenn^ worden 
flebruikti[...]NVPH#53^ = 
PC107 Ongetand + gestem
peld. Het bijzondere uan deze 
zê cl IS dat het een gestempeld 
exemplaar is; niet uan een 
briefkaart aflwmstxg, zegel is 
papierdun' Stempel 'sGrauen
hage g October 1881. Als uer
geiijking heb ik een soortgelijk 
exemplaar in een ajiuijkende 
kleurstelling a_̂ ebeeld welke 
eveneens u;ordt aangeboden m 
mijn ujinkel, deze hoort dus 
niet bij deze aanbieding' 

De oorspronkelijke 
vraagprijs van de internet
aanbieder was 350 euro; 
later werd dit verlaagd tot 
250 euro (ajbeeldingen 1 
en 2). Verzamelaars van 
postzegels en postwaar
destukken kunnen weten 
dat het zegelbeeld van 
NVPHnummer 33 ook 
voorkomt op briefkaarten 
(Ten Geuzendam num
mers 8 en 12). In de Ten 
Geuzendamcatalogus 
worden twee verschil

lende soorten kaarten 
vermeld. De eerste 
(18771880) werd gedrukt 
in violet op, eenkleu
rig karton (met ander 
woorden: het karton is 
aan beide zijden gelijk). 
Voor de tweede soort 
(18811895) werd gebruik 
gemaakt van een voor die 
tijd bijzondere karton
soort. Men 'koetste' 
twee verschillende, nog 
vochtige kartonsoorten 
tegen elkaar. De voorkant 

kon hierdoor een andere 
kleur hebben en van een 
papiersoort zijn dan de 
achterzijde. Men heeft 
deze methode later veel 
gebruikt voor het maken 
van ansichtkaarten. 
Doordat de voorkant 
van de briefkaart een 
rozeachtige kleur kreeg 
en de achterkant van de 
briefkaart een 'witte' (die 
bleef dus eigenlijk onge
kleurd), was het mogelijk 
de twee delen van deze 
kartonsoort te splitsen 
in een voorkant met een 
rozeachtige kleur en een 

achterkant met een 'witte' 
kleur. Als de kartons 
lang genoeg nat worden 
gemaakt, kunnen ze heel 
gemakkelijk van elkaar 
gescheiden worden. 
Oudere verzamelaars 
herinneren zich wel
licht de albums waarin 
uitgeknipte zegelbeelden 
van postwaardestukken 
verzameld werden. In een 
aantal landen mochten 
uitgeknipte zegelbeel
den niet ter frankering 
gebruikt worden, andere 
verleenden (later) wèl 
toestemming om ze als 

postzegel te gebruiken. 
De op eBay aangeboden 
'ongetande proefdruk' 
('papierdun') is niets 
anders dan een uitge
knipt zegelbeeld van een 
briefkaart met gekoetst 
karton. Door het karton 
te splitsen werd een 
'papierdunne postzegel' 
verkregen. 
Zelf heb ik wel eens een 
postzegel van een zoge
noemde gestreken papier
soort (vroeger noemde 
men dat kunstdrukpapier, 
later machinecoated 
papier) veel te lang in het 
water laten liggen. Ik was 
het zegeltje eerlijk gezegd 
vergeten en een paar we
ken later had ik twee ver
schillende laagjes papier. 
Het ene verdween onder 
mijn handen  dat loste 

e b ' ^ , . 
1 i^*«^ 3.ÄKJ * 
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KOMPLEET 
*U*N*I*E*K 

PROEFDRUKKEN MOCHTEN NOOIT IN 
ROULATIE KOMEN EN ZEKER NIET 

TFR FRAMKERING WORDEN GEBRUIKTl 
I ir« absolutly nrt thi« proofMamp Iwt 

lM«n postmark«! 

NVPH*33'=PCi07 
lONGETAND+GESTEMPELDÜ 

HET BIJZONDERE VAN DEZE ZEGEL 
IS DAT HET EEN GESTEMPELD 

EXEMPLAAR IS, 

STEMPEL sGravenhage 
9 OCTOBER 1881 

| | N MUN WINKEL IS EEN VERGELIJKBAAR 
EXEMPLAAR TE KOOPII 

KIJKT U OOK EENS EEN 
IN ONZE WINKEL 

Boucn: ajbeeldrng 1  Een screendump uan een 
uiterst dubieuze aanbiedina op eBai). 

Hieronder afbeelding 2  'TA^A' uan i'\i cent, 
op eBay aangeboden als unicum 

^ ^ , , ■ ; 

Bouen links afbeel
ding 5 (uoorzijden 

uan briefkaarten met 
272 cent uioorden, Ten 

Geuzendam nummer 8 en 
12) en rechts afbeelding 4 
(achterzijden uan dezelfde 

briefkaarten). 

Hiernaast bouen afbeel
ding 5 (blauu) gekleurde 
uoorzijde uan een brief
kaart uan 5 cent, type 

Wilhelmina met hangend 
haar, emissie 18911894) 

en daaronder afbeelding 
6 (ujitte achterzijde uan 

dezelfde briejlcaart) 

Rechts, afbeelding 7 
 Uitknipsels uan kran

tenbandjes Frankrijk 
1 en 2 centimes type Sage 



als netware op  en het 
andere bleek een mooi 
watermerk te hebben. 
Om een voorbeeld te 
geven van de verschil
lende kartonsoorten van 
de briefkaart van 2'/2 cent 
heb ik vier exemplaren 
gescand. De bovenste 
twee zijn van de emissies 
18771880: zegelbeelden 
in violet en grijslila, op 
een enkelkleung karton. 
De onderste twee (emis
sies 18811895) zijn 
gedrukt op tweezijdig 
gekoetst karton in lila
violet en violet. Duidelijk 
is te zien dat de kleuren 
van beide zijden van 
elkaar verschillen. De 
tweede scan is van de 
achterkant, waarbij de 
verschillen waarneembaar 
zijn. (afbeeldingen 3 en 4) 

Bi] de emissie 18911894 
(prinses Wilhelmina 
met hangend haar) is 
eenzelfde soort gekoetst 
karton gebruikt; alleen 
is de voorkant van de 
briefkaart nu blauw 
(afbeeldingen 5 en 6). Ook 
van deze kaart zien we af 
en toe 'ongetande zegels' 
verschijnen. 
Omdat ik vele jaren de 
rondzendboekjes van de 
Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars gecontro
leerd heb, ben ik vele ma
len afgeknipte zegelbeel
den van krantenbandjes, 
briefkaarten en envelop
pen tegengekomen. Die 
werden dan aangeboden 
als ongetande postzegels 
van Frankrijk of van de 
zogenoemde algemene 
koloniale uitgiften. Na

tuurlijk kunnen verza
melaars het bedrog zelf 
herkennen: het papier 
waarop de zegelbeelden 
zijn afgedrukt is meestal 
houthoudend en dikker, 
c.q. kartonachtiger dan 
het normale zegelpapier. 
Zulke exemplaren werden 
steevast uit de rondzend
boekjes verwijderd, met 
de aantekening dat dit 
uitknipsels waren zonder 
enige waarde (ajbeeldin ên 
7, 8 en g). Op afbeelding 
10 ziet u een aantal voor
beelden van Zwitserse, 
Beierse en Finse uitknip
sels. 
Dat er een uitknipsel 
van een briefkaart of een 
ander postwaardestuk 
soms wel degelijk als 
postzegel gebruikt werd, 
laten de twee volgende 

voorbeelden zien. Op een 
briefstukje is een uitknip
sel van 20 pfennig van de 
DDR geplakt. Voor een 
nader onderzoek werd het 
uitknipsel losgemaakt; 
dit verklaart waarom het 
stempel niet meer geheel 
aansluit (ajbeelding 11). 
Op een briefkaart uit 
Acheren (Baden) werd 
een uitknipsel van een 
briefkaart van 50 pfennig 
geplakt en gebruikt voor 
verzending naar Am
sterdam. Maakwerk of 
filatelistisch beïnvloed? U 
mag het zeggen (ajbeel
dmg 12). 
Zoals u wellicht weet 
verzamel ik ook proeven. 
Op een bepaald moment 
kwam ik op eBay proeven 
van Hongkong tegen die 
ik al dacht te bezitten. En 

inderdaad: ik vond ze en 
kwam tot de conclusie 
dat het helemaal geen 
proeven waren, maar uit
knipsels uit een speciaal 
tentoonstellingsvelletje. 
Ordinaire uitknipsels dus 
en geen proeven, zoals 
op eBay werd verkondigd 
(ajbeeidin ên 13 en 14). 
Tot slot wat voorbeelden 
die ik bij een Nederlandse 
eBay'er aantrof Hoewel 
bij veel van deze voor
beelden werd vermeld 
dat het om vervalsingen 
ging, valt nog te bezien 
of de koper van dit soort 
rommel de verleiding kan 
weerstaan om het als echt 
te gaan verkopen: 
 velletjes met Hitlerkop
pen ('doodskopmasker'), 
staand en liggend, in 
diverse kleuren; ook 

Links afbeelding 8  Uitknipsels 
envelop Frankrijk. 5 en 15 centimes 
type Safle. 

Onder afbeelding g  Uitknipsel 
briefkaart Frankrijk 10 c type Safle 

Rechts afbeelding 10  Uitknipsels 
von postivaarden van Beieren, 

Finlond en Zivitserland. 

Links afbeelding 11  Een echt 
^ebruih uitknipsel (21e de 
opmerkingen in de tekst) 

Rechts afbeelding 12  Uitknipsel 
gebruikt op briefkaart, maakuierk 

of filatelistisch beïnvloed'' 
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r. Herbert fuliffflaiHi— 
FtonzXleirfeiS** aK84l/238(fl_ . 
.7590Achorn, Baden 

tDODD 

Postkarte 

jS/JL/lcot CC jtmM^cicuM 

DDOQ 

/ 

Bouen afbeelding i^ Zogenaamd proeven, maar m feite gaat het om 
uitknipsels uan het Stampex 1993ueIlrtje 

Rechts afbeelding 14  Het complete velletje met de kieur
qfdrukken van de deel of stadiadrukken van het uerorote zeaelbeeid 

Sixcolour separations of the $20 Hong Kong issue, 1962. The head of the 
Queen Is taken from 3 portrait by Pletro Annigoni Designs reproduced 
by permission of the PostmasterGeneral, Hong Kong and by courtesy of the \ ' ^ \ 
Crown Agents, to commemorate Britain's National Stamp Exhibition X*""^

S T A M P E X 1 9 6 3 MARCHIB23 
CENTRAL HALL, WESTMINSTER, LONDON, S.W.1 
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andere velletjes met 
Hitlerkoppen. Natuur
lijk alles voorzien van 
meegedrukte perforatie. 
Ik heb al uitgeknipte en 
'nagetande' exemplaren 
gezien (afbeelding 15); 
 Mozartzegels (1941), 
Wiener Messe (1941), 
SA en SSzegels (1945) 
in zogenoemde 'minis
terblolcjes'  zo noemde 
de vervalser ze althans 
(afbeelding 16); 
 een envelop met een 
speciaal velletje Wiener 
Messe (1941) met ver
valste stempels (zowel het 
zogenaamde poststempel 
als de andere zijn fanta
siestempels (ajbeel

dinfl 17); 
 Feldpostzegels, geplakt 
op omslagen of los, met 
natuurlijk vervalste stem

pels, (ajbeeldin^ 18); 
 FluflpostKarte met 
vervalst luchtpostvignet 
en Gelber Hundopdruk, 
voorzien van vervalste 
stempels (ajbeeldin^ ig); 
 Luchtpostansichtkaar
ten (ajbeeldmg 20), al
lemaal nagemaakt om de 
verzamelaar te beduvelen; 
 nagemaakte briefkaart, 
beplakt met het blok 
Thüringer Weihnachts
spende (1945) en vervalst 
adres en poststempel 
(ajbeeldinfl 21); 
 vervalste Franse legioen
blokken; ik heb vorig 
jaar nog een veiling er 
op moeten wijzen dat 
het om een vervalsing 
ging. Geplakt op diverse 
enveloppen van kraft
papier en met vervalste 
afstempelingen, zijn 

zulke blokken veelal 
zogenaamd gezonden 
aan Madome Deschampe in 
Parijs (ajbeeldmfl 22); 
 tot slot een insteekkaart 
met vervalste zegels. 
Behalve de zegels van 
I pfennig onderin (echt, 
maar met vervalste 
stempels) is alles vals (af
beelding 23). Makers van 
dit alles zijn de beruchte 
Peter Winter en Blüm. De 
eerste is momenteel van 
het toneel verdwenen, de 
tweede is veroordeeld. 
Maar de rommel existiert 
noch immer, zoals de Duit
sers zeggen. 
Andere zaken die 
eBayaanbieders willen 
verkopen zijn er volop: 
van gewone uitknipsels 
uit veilingcatalogussen 
tot kleurenkopieén van 

zegels  noemt u het maar 
op. Alles is te koop. 

Natuurlijk worden op in
ternet met uitsluitend dit 
soort zaken aangeboden. 
Ook echte postzegels en 
postwaarden of postwaar

destukken worden er ver
kocht. Soms hoor ik van 
medeverzamelaars dat zij 
er bijzondere zaken heb
ben aangekocht, meestal 
tegen behoorlijke prijzen. 
Goede spullen kosten nu 
eenmaal geld. 

Websites waar u nuttige informatie kunt vinden: 

lüiviD.Jilatelia.ji/forflhnks/index.html (G.Kock) 

u)U)U).sheri)l.net/Foraerics/Germani|/For3enes 
(Sheryll Oswald  wel wat oud, gedateerd 12/3/2005, maar 
toch behoorhjk uptodate) 

iDiDiD.seymourfamily/com/rfrajola 

UJUJiv.rfrajola.comiiournal.htm 

UJUJW.stamps.org 

lüUJU'.sheryll.net 

tüUJiu.marsliall.csu.au (DirkH. R, Spennemann) 

00 
IB 

Bouenste rij, uan links naar rechts ajbeelding 15  Verschillende zogenoemde mimsterdrukken uan de Hitler
zegels, ajbeelding 16  Zogenoemde 'mimsterdrukken' uan de Mozart, Wiener Messe, SA en SSzegels, ajbeel
ding 17  Enuelop met speciaal ucllctje Wiener Messe met uerualstc stempels en dito adres 

Onder ajbeeldmg 19  uerualstc Flugpost
Karte met uerualst uignct en Gelber Hund

opdruk en ualse stempels 

Bouen ajbeelding 18  Vcrualstc Feldpostzegels, 
o a op een nagemaakt/uerualst poststuk en 

uoorzien uan een uerualst stempel 

R| Bouen af
J beeldmg 20 

Nagemaakte 
luchtpost
kaarten 

mmmm 

■ & ( » \ 
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Links afbeelding 21  Een uerualst Thuringerblok 
en een uervalste briefkaort met datzelfde blok, uoorzien 
uan ualse stempels en dito adres 

Hieronder ajbeeldmg 22  Vervalst Frans legioenblok, 
o.a geplakt op enuelop en a^estempeld met een uals 

stempel en gefingeerd adres in Ponjs 

Rechts ajbeelding 25  Insteekkaart met uerualstc 
'postzegels', bijna al het ajgcbecide materiaal is 

afkomstig uan Peter Winter De (echte) zegels uan 
1 pfennig zijn uoorzien uan uerualste stempels 



openbare postzegelveilingen 

VAN O S S E L A E R 
volgende veiling 

zaterdag 17 mei 2008 om 13.00 uur 
in zaal RUGGEHOF, Frans Van Dijckstraat 46, 2100 DEURNE BELGIË 

kijkgelegenheid : vrijdag 16 mei van 17.00 tot 21.00 uur 
zaterdag 17 mei van 9.00 tot 12.30 uur 

GEEN kavelgeld en slechts 18 % commissie !!! 

veilingcatalogus online 

www.vanosselaer.com 
info@vanosselaer.com 

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

http://www.vanosselaer.com
mailto:info@vanosselaer.com


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

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

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 

ALAND 
9-5-'o8. Europa 2008, brie
ven schrijven. 
€ I.-. Detail brief uit 1896, 
schippersvrouw op kade, 
zeilschip. 

9-5-'o8. Olympische Spelen, 
Peking 2008. 
Världen (€ 0.90, driehoekig). 
Vrolijke gezichten in kleuren 
olympische ringen. 
iiiiiiiiii 

ALDERNEY 
a8-2- 'o8. Vlinders. 
34. 40, 48, 51.53. 74 P- Resp. 
Vanessa cardui, Hipparchia 
semele, Callophrys rubi, 
Pararge aegeria, Polyomma-
tus icarus, Melitaea cinxia. 
Ook velletje met de zes 
zegels. 

ANDORRA FRANS 
^ O f t i-3- 'o8. Wapenschild. 
J l W €0 ,65 . Wapenschild An

dorra. 
io-3- 'o8. Legende: de schat 
van de Manego-bron. 
€ 0.50. Toeschouwers en 
man met ton goudstukken. 

ANDORRA SPAANS 
i2-3- 'o8. Grondwet Andorra 
vijftien jaar. 
€ 0.31. Kunstwerk en vlag. 

0 .3 l€ 

29-2-'o8. Verdrag San Ste
fano en bevrijding Bulgarije 
honderddertig jaar geleden. 
0.55 L. Wapenschild. 

I—'~Qjf noma 

(1908-1974, industrieel 
bekend door hulp aan joden 
tijdens holocaust). 
€ 1.45. Tekst 'Der Bewahrer 
eines einzigen Lebens hat 
eine ganze Welt bewahrt', 
vertaling Hebreeuwse 
gravering in ring Schindler 
gekregen van geredde joden. 

CYPRUS 
2-5-'o8. Europa 2008, brie
ven schrijven. 
€ 0.51, 0.68 (£ 0.30, 0.40). 
Resp. envelop met briefen 
postzegel, brief bij brieven
bus. 

14. 

D«r B«wiibrBr »Ines einalgen ^" 
h«t «IM ganie Welt brwBhr-, 

io-4- 'o8. Honderd jaar inter
land-voetbal in Duitsland. 
€ 1.70. Spelerskeuze en ge
deelte affiche wedstrijd tegen 
Zwitserland 5 april 1908. 

PRINQPATD'ANDORRA 

AZERBEIDZJAN 
25-2-'o8. olympische Spelen 
Peking. 
0.20,0.30, 0.40, 0.60 m. 
Beeldmerk spelen en Olym
pisch comité met tekst en 
gestileerde sporters, resp. 
judo, gewichtheffen, worste
len, boksen. 

2-5-'o8. Vierde interna
tionale Cyprus-congres 
(archeologie, geschiedenis, 
taalkunde). 
Blok € 0.85 (£ 0.50). Kan in 
vorm dier en vaas, op achter
grond kaart Cyprus. 

BOSNIË-HERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
28-2-'o8. Postkantoor Samac 
honderdvijfentwintig jaar. 
1.40 KM. Gebouw. 

600M MXquiiroMma 
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io-4- 'o8. Milieubescher
ming. 
€ 0.55-1-0.25. Ijsbeer Knut. 

DUITSLAND 
io-4- 'o8. Vogelbescherming 
Seebach honderd jaar. 
€ 0.45. Waterburcht in 
Seebach en verschillende 
zang- en roofvogels. 

BULGARIJE 
25-2-'o8. olympische Spe
len, Peking 2008. 
Velletje met 0.55, i.- L. 
Olympische ringen en in 
doorlopend beeld speelscene 
volleybal. 

%^ 

\-$^ 

io-4- 'o8. Tweehonderdste 
geboortedag Johann Hinrich 
Wichern (1808-1881). 
€0 .55 . Portret theoloog op 
schilderij van Jacob Nöbbe 
(i86g) en grafisch kroon-
kruis (beeldmerk diaconaal 
werk Evangelische Kerk in 
Duitsland). 

8-5-'o8. Europa 2008, 
wenszegels II. 
Tweemaal € 0.55. Teke
ningen, resp. 'Herzliche 
Grüsse': zon en maan met 
'Europa', 'Danke': twee han
den met vogeltje en bloem. 

ZWOfA 

io-4- 'o8. Honderdste ge
boortedag Oskar Schindler 

ESTLAND 
6-3-'o8. Frankeerzegels. 
6.50 kr. (€ 0.42). Posthoorn. 
io-3- 'o8. Honderdste ge
boortedag Kristjan Palusalu 
(1908-1987). 
10.- kr. (€ 0.64). Portret 
zwaargewicht en worstel-
scène. 

io-4- 'o8. Honderdvijftigste 
geboortedag Max Planck 
(1858-1947). 
€ 0.55. Portret, handtekening 
en formules theoretisch 
fysicus (Nobelprijs rgiS). 

i5-3- 'o8. Hoogste onder
scheidingen in de Baltische 
staten, gezamenlijke uitgifte 
met Letland en Litouwen. 
5.50 kr. (€ 0.35); velletje met 
driemaal 10.- kr. (€ 0.64). 
Resp. Orde van het Nationale 
Wapenschild (Estland, 1936); 
Orde van het Nationale Wa
penschild, Orde van de Drie 
Sterren (Letland, sinds 1924); 
Orde van Vytautus de Grote 
met gouden keten (Litouwen, 
sinds 1930). 

27-3-'o8. Frankeerzegel, 
wapenschild. 
5.50 kr. (€ 0.35). Wapen
schild Viljandi. 

FAERÖER 
i9-5- 'o8. Nationale bloem, 
dotterbloem. 
30.- kr. Caltha palustris L. 

i9-5- 'o8. Culturele personen. 
Velletje met zesmaal 5.50 kr. 
Portretten van resp. Mads 
C. Winther (1822-1892, 
advocaat, parlementariër, 
uitgever krant), Susanna 
Helena Patursson (1864-
1916, toneelschrijfster en 
uitgeefster krant). Rasmus C. 
Effersoe (1857-1916, dichter, 
toneelschrijver, uitgever 
krant), Jogvan Poulsen (1854-
1941, schrijver, politicus), 
Fridrikur Petersen (1853-
1917, dominee en schrijver 



liederen), Andreas Christian 
Evensen (18741917, uitgever 
liederenboek, dominee, 
schrijver lesboeken Faeröers, 
politicus). 

door Kimmo Kaivanto, 'Luis
terend naar de stilte' (1955) 
door Juhani Linnovaara. 

SUOMI FINLAND 1 tï 

FRANKRIJK 
ij'oS. 'Marianne des 
Francais'. 
Zonder waardeaanduiding, 
€ 0.72, 0.88,1.25,1.33, 2.18. 

i95'o8. Europa 2008, brie
ven schrijven. 
5.50, 7.50 kr. Resp. hart, 
apenstaartje van posthoorn. 

H p ^ | M H p É ^ ^ ^ i V g p W | M H M V W V < ^ ^ ^ | | P 

Jfeii4lUlkiJkiJfeaJkAÉ4k>itkiMbAy 

GIBRALTAR 
i53'o8. RAF* negentig jaar 
(einde Eerste Wereldoorlog 
negentig jaar geleden). 
40,40, 42,42,49,49 p.; blok 
£ 2.. Vliegtuigen RAF, resp. 
Short 184 en Saro London, 
Spitfire IV en Hurricane lic, 
Beaufighter II en Lancas
ter TSIII, Hunter Mk6 en 
Shackleton MR2, Vulcan en 
Mosquito, Tornado GR4 en 
Jaguar GR3; Felixstone F3, 
op rand 265 squadron (anti
onderzeeër squadron RAF). 

FINLAND 
95'o8. Europa 2008, brie
ven schrijven. 
Tweemaal € 0.70 (samenhan
gend). Handschrift corres
pondentie tussen en gezicht 
van resp. Pekka Halonen 
(18651933, schilder), Maija 
Halonen (18731944). 
95'o8. Motten. 
Driemaal i KI. Arctia caja, 
Aglia tau, Deilephila elpenor. 

33'o8. Feest van de post
zegel, Frederick Bean (Tex) 
Avery (19081980), Ameri
kaans maker tekenfilms. 
Driemaal 'lettre prioritaire 
20g'; blok € 2.18. Tekenin
gen, resp. Droopy, Wolf, uit
dagend meisje; Droopy met 
tekstballon (tekst verschijnt 
na wrijven), op rand Wolfen 
Meisje. Ook boekje met tien 
zegels en velletjes met vijf 
dezelfde zegels en aanhang
sels met meer tekeningen 
karakters. 

i55'o8. Zeven moderne 
wereldwonderen (verkiezing 
2006). 
8, 8, 38, 38,40,40, 66 p. 
Resp. Christus de Verlosser 
in Rio de Janeiro in Brazilië, 
Colosseum in Rome (Italië), 
stad Petra (Jordanië), Chi
nese Muur, Incastad Machu 
Picchu (Peru), Mayastad 
Chichen Itza (Mexico), mau
soleum Taj Mahal in Agra 
(India). 

95'o8. Kvarkenarchipel, op 
lijst werelderfgoed Unesco*' 
sinds i27'o6. 
€ 1.40. Rots met waterpeil en 
19082008 (zonder gewicht 
gletsjers rijst land iedere 
eeuw een meter verder uit 
zee). 

i73'o8. Gesproken boek. 
€ 0.55. Gezicht met hand 
voor oor, cd en boek. GROOTBRITTANNIÊ 

i54'o8. Bedreigde insecten. 
Tienmaal i" (samenhan
gend). Lysandra bellargus, 
Coenagrion mercuriale. For
mica rufibarbis, Pareulype 
berberata, Lucanus cervus, 
Cryptocephalus coryli, Gryl
lus campestris, Hesperia 
comma, Pseudepipona her
richii, Gnorimus nobihs. 

95'o8. Laten we het vieren. 
Vijfmaal i KI. m boekje. Trol
len in bos, gitaren, vrolijk 
gezicht, rode laarzen in bos, 
ballonnen. 

95'o8. Kunst. 
Zesmaal i KI. in boekje. Mo
derne kunst, resp. 'Wacht op 
de komst van de lente' (1989) 
door Göran Augustson, 
'Blauw en Rood' (1968) door 
Sam Vanni (19081992), 'Ik' 
(2005) door Carolus Bnckell, 
'Tafel' (1981) door Reino Hie
tanen, 'Piratenschip' (1979) 

3i3'o8. Serie portretten 
van regio's, XI, Frankrijk om 
te zien. 
Tienmaal € 0.55. Kasteel 
d'Ussé (bij Tours), molen 
van Cugarel (Castelnaudary), 
kust met roze graniet tussen 
Trébeurden en PerrosGui
rec, bedevaartsdorp met 
abdijkerk Vézelay, huizen aan 
haven Honfleur (Norman
dië), gebouw in wijk Le 
Marais (Place de Vosges), 
vakwerkhuizen in Looiers
buurt (La Petite France) in 
Straatsburg, roeiboten in 
moerasgebied Le Marais 
Poitevin (Vendee), mid
deleeuwse stad Sarlatla 
Canéda (Dordogne), caldera 
van Mafate op Franse eiland 
Reunion. 

i35'o8. Kathedralen, 
l", 48, 50, 56, 72, 81 p.; 
velletje met tweemaal i", 
tweemaal 81 p. Interieur 
kathedraal van resp. Lich
field, Belfast, Gloucester, 
St. David, Westminster, St. 
Magnus; over de vier zegels 
in doorlopend beeld interieur 
St. Paul in Londen, op rand 
foto sir Christopher Wren 
(r632i723, architect St. 
Paul's) en tekst grafsteen 
Wren. 

GUERNSEY 
282'o8. Frankeerzegels, 
wilde bloemen. 
10, 20, 30, 40, 50 p., £i. , 2.. 
Foto's van Raymond Evison, 
resp. Silene dioica, Calyste
gia silvatica, Cirsium vulgare. 
Lotus pedunculatus, Jasione 
montana, Leucanthemum 
vulgare. Silene uniflora. 
282'o8. Ramsarwaterge
bied op Sark (overeenkomst 
milieubescherming inzake 
watergebieden en watervo
gels werd in 1971 te Ramsar, 
Iran getekend). 
34,40,48, 51, 53,74 p. Resp. 
Actinia equina, Romulea co
lumnae, Fulmarus glacialis, 
Jasione montana, Chelon 
labrosus, Clavelina lepa
diformis. Ook velletje met de 
zes zegels. 

73'o8. Honderdste ge
boortedag Anna Magnani 
(19081973). 
€ 0.60. Portret actrice. 

HONGARIJE 
272'o8. Pasen. 
70 Ft. Gedecoreerde eieren, 

73'o8. Casa Ricordi twee
honderd jaar. 
€ 0.60. Beeldmerk gelegen
heid en gebouw Scala in 
Milaan (historische zetel 
muziekuitgeverij). 
73'o8. Internationaal filate
liefestival 'Italia 2009'. 
€ 0.60, 0.65. Resp. congres
gebouw in Rome waar festi
val plaatsheeft, Colosseum. 
83'o8. Serie 'scholen en 
universiteiten', ex Liceo Carlo 
Combi in Capoditria (Koper, 
Slovenië). 
€ 0.60. Gestileerd gebouw. 

IERLAND 
ii2'o8. Nieuwe datum 
wenszegels, melding 3/217 
33'o8. Frankeerzegels, 
wilde bloemen. 
€ 0.20, 0.50, 0.82. Resp. 
Armeria maritima, Sedum 
acre. Aster tripolium. 
rw^rwvm ■■■■■■■ 

Rallldn Thrift 
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ii3'o8. Honderdste sterf
dag Edmondo De Amicis 
(18461908). 
€ 0.60. Portret schrijver en 
illustratie bij boek 'Cuore'. 

ITALIË 
232'o8. Serie 'sport', ma
rathonloper Dorando Pietri 
(18851942). 
€ 0.60. Pietri tijdens Olym
pische Spelen in Londen 
(1908). i4j'o8. Serie 'artistiek en 

cultureel erfgoed', Bernar
dino di Betto (Bernardino 
Pinturicchio, 14541513). 
€ 0.60. Zelfportret Italiaanse 
kunstschilder. 

252'o8. Lied 'Nel blu, 
dipinto di blu' (Volare), 
hit uit 1958 van Domenico 
Modugno (19281994). 
Blokt 0.60. Grammo
foonplaat en figuur vrij in 
de lucht, op rand zee en 
bloemen. 



i53'o8. Serie 'folklore', 
'La Madonna che scappa in 
piazza' in Sulmona. 
€ 0.60. Paasprocessie in 
Sulmona. 

3i3'o8. Italiaanse roeibond 
honderdtwintig jaar. 
€ 0.65. Vier met stuurman. 

»om, 
■kb. 

JERSEY 
i85'o8. Conferentie 'World 
Jersey Cattle Bureau' op 
Jersey. 
Blok £ 2.. Jerseystier 'Mer
maid's Warrior Count', op 
rand koeien in wei. 

205'o8. Orchideeën, VI. 
35>39.43. 5^, 58, 76p;blok 
£ 2.50. Resp. Cymbidium 
Avranches 'Victoria Village', 
Miltonia 'Tesson Mill', Angu
loa Victoire 'Trinity', Phrag
mipedium La Hougette, 
Phragmipedium Havre de 
Pas 'Jersey', Paphiopedilum 
Rolfei 'Trinity'; Paphiopedi
lum Rocco Tower. 
W W « « ^ V W W ^ W 1 ^ V « W V « W < 

h«AA**«w»i 

235'o8. Jersey gastheer 
World Cricket League Divi
sion 5 toernooi. 
Blok £ 2.. Bal slaat bails van 
de stumps; op rand vlaggen 
deelnemende landen, cricket
speler op cricketveld Victoria 
College, bal en beeldmerken. 

246'o8. Connecties met 
marine, II, bezoekende mari
neschepen. 
35>39, 43. 52,58,76 p.; blok 
£ 2.50. Schepen, resp. HMS 

Roebuck, HMS Monmouth, 
HMS Edinburgh, HMS 
Express, HMS Severn, HMS 
Cottesmore; HMY Britannia. 

KROATIË 
33'o8. Frankeerzegel, Kroa
tische steden. 
7.20 kn. Parochiekerk 
St. Nicolaas in Cavtat. 

ii3'o8. Olympische Spelen 
in Peking 2008. 
5. kn. Beeldmerk spelen, 
pictogrammen sporten en 
olympische ringen. 
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203'o8. Flora, inheemse 
planten. 
1.80, 2.80, 3.50 kn. Resp. 
Helleborus niger, Onosma 
stellulata, Lonicera gluti
nosa. 

LETLAND 
83'o8. Letse schilders. 
0.63 Lvl. Stilleven met fruit 
door Leo Svemps (1897

1975)

LA1"V1)AS RFPUBUKA 
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i53'o8. Hoogste onder
scheidingen in de Baltische 
staten, gezamenlijke uitgifte 
met Estland en Litouwen. 
0.31 Lvl.; velletje met drie
maal 0.31 Lvl. Resp. Orde 
van de Drie Sterren (Letland, 
sinds 1924); Orde van de Drie 
Sterren, Orde van Vytautus 
de Grote met gouden keten 
(Litouwen, sinds 1930), Orde 
van het Nationale Wapen
schild (Estland, sinds 1936). 

I AT\'liA 

LITOUWEN 
i53'o8. Hoogste onder
scheidingen in de Baltische 
staten, gezamenlijke uitgifte 
met Letland en Estland. 
Velletje met driemaal 5. Lt.; 
7. Lt. Resp. Orde van Vy
tautus de Grote met gouden 
keten (Litouwen, sinds 1930), 
Orde van het Nationale 
Wapenschild (Estland, sinds 
1936), Orde van de Drie 
Sterren (Letland, sinds 1924); 
Orde van Vytautus de Grote 
met gouden keten. 

MACEDONIË 
272'o8. Transportmid
delen. 
100 den. Supersnelle trein. 
283'o8. WWF*, hop. 
12, 24, 48, 60 den. Panda
beeldmerk WWF en vier 
verschillende afbeeldingen 
Upupa epops. 

MALTA 
292'o8. Deurkloppers. 
€ 0.26, 0.51, 0.63,1.77 (o.ii, 
0.22, 0.27, 0.76 c) . Deur
kloppers in Valletta van resp. 
ministerie van financiën, mu
seum van schone kunsten, 
departement van industrie 
en arbeidsverhoudingen, 
museum archeologie. 
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73'o8. Olympische Spelen, 
Peking 2008. 
€ 0.05, 0.12,1.57 (2, 5, 67 c). 
Beeldmerk spelen en gesti
leerde sporter, resp. schieten, 
zwemmen, hardlopen. 

€0.05 r 
^M XXUCOIImpllwtZC 

t^ 
099 

MOLDAVIË 
i92'o8. Putten. 
10, 75 b., I., 3. L. Verschil
lende putten. 
53'o8. Olympische Spelen, 
Peking 2008. 
I., 6.20,15. L. Beeldmerk 
spelen en resp. wielrenners, 
boksers, gewichtheffer. 

MONACO 
i83'o8. Internationale 
tentoonstelling 'Zaragoza 
2008', water en duurzame 
ontwikkeling. 
€ 0.65. Beeldmerk tentoon
stelling en waterdruppel. 

84'o8. Moederdag. 
€ 0.55. Twee kinderen in hart 
met bloemen. 
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84'o8. Tweehonderdvijf
entwintigste geboortedag 
Stendhal (Henri Beyle, 1783
1842). 
€ 1.33. Portret schrijver en 
scène met flauwgevallen 
vrouw en schietende man
nen. 
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84'o8. Olympische Spelen 
Peking. 
€ 0.55, 0.85 (samenhan
gend). Drie sportfiguren en 
olympische ringen met resp. 
pagode, beeldmerk spelen. 

84'o8. Vijftig jaar geleden 
kreeg Boris Pasternak (1890
1960) Nobelprijs literatuur. 
€ 2.18. Portret schrijver en 
scène uit Dokter Zjivago. 

rmmmtmm 
PASTEKNAK (IBM 19113) 

^JMbOi^ LüteniuR 1958 
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84'o8. Cap d'Ail honderd 
jaar. 
€ 0.55. Kaartje stad en wa
penschild. 

25'o8. Aanleg Exotische 
Tuin vijfenzeventig jaar 
geleden. 
€ 0.50. Tuin met cactussen 
en succulenten. 

NOORWEGEN 
i43'o8. Noorse skifederatie 
honderd jaar. 
Viermaal A Innland (7. kr.). 
Langlaufer Thorleif Haug, 
schansspringer Espen 
Bredesen, kinderen op ski's, 
slalommer Kjetil André 
Aamodt. 

273'o8. Noordse mytholo
gie, mythische plaatsen. 
Velletje A Innland, A Europa 
(9.0 kr,). Resp. Harald Fair
hair en Snofrid, besneeuwde 
bergen van Dovre. 

OEKRAÏNE 
2i3'o8. Tweehonderdste 
geboortedag schrijver Nikolaj 
Gogol (18091852). 
1.52, 2.47 Hr. (samenhan
gend). Resp. portretje met 
geweren en ganzenveer 
in inktpot, ruiters (Taras 
Baulba). 

OOSTENRIJK 
24'o8. Europees kampioen
schap voetbal, kinderteke
ning. 
€ 1.25. Lintworm (symbool 
Klagenflirt) op voetbal, op 



94'o8. Werelderfgoed 
Unesco*, Wachau. 
€ I.. Plaats Dürnstein aan de 
Donau. 
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i84'o8. Europees kampi
oenschap voetbal, kinderte
kening. 
€ 0.55. Samentrekking vlag
gen Oostenrijk en Zwitser
land met sneeuw Gross
glockner en gras. 

ig4'o8. Europees kampi
oenschap voetbal, kinderte
kening. 
€ I.. Voetbal gekleed in 
lederhose en Tiroler hoed. 

UEFAEURO2008" 

POLEN 
72'o8. Valentijnsdag. 
1.35 Zl. Tuinpoort in vorm 
hart. 
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292'o8. Geschiedenis 
Poolse fotografie, honderd
negentigste geboortedag 
Karol Beyer (18181877). 
Viermaal 1.35 Zl. Zelfportret 
(1858), boeren uitWilanow 
(1866), kerk en wagen in 
Warschau (1858), Russisch 
leger op plein in Warschau 
(1861). 

<J)»äka i3sd 

292'o8. Pasen. 
1.35, 2.40 Zl. (samenhan
gend). Gedecoreerde eieren. 

POLSKA 2,4<\K 
Wl E L K A N O C ; 

PORTUGAL 
i23'o8. Onvruchtbaarheid. 
€ 0.30. Man en vrouw en 
silhouet kind. 

253'o8. Internationaal jaar 
planeet aarde. 
€ 0.30, 0.45, 0.61, 0.75. 
Resp. bos, wolken, vuur, 
onderwaterleven. 
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ROEMENIË 
i23'o8. Pasen. 
I. L. Icoon uit Scaunekerk 
in Boekarest. 

2i3'o8. Roemeens aarde
werk, Icannen. 
2., 2.40, 6., 7.60 L. Aar
dewerk gemaakt in resp. 
Cosesti (Arges), Radauti 
(Suceava), Baia Mare (Mara
mures), Vladesti (Valcea). 

RUSLAND 
i73'o8. Honderdste 
geboortedag V.P. Glushko 
(19081989). 
8. r. Portret ingenieur ruim
tevaart, tekening en raket. 

SLOWAKIJE 
2o3'o8. Flora, met aan
hangsel voor persoonlijke 
boodschap. 
T2 50g. Dahha. 

""SLOVËNSKÖ 

253'o8. Archeologisch 
erfgoed. 
Velletje met driemaal 12. r. 
Bronzen plaat met fanta
siedier, bronzen plaat met 
ossen, hert. 
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SANiWARINO 
84'o8. Concetto Marchesi 
(18781957). 
€ I.. Portret geleerde (litera
tuur) en voorvechter vrijheid 
met gezicht en tekst Seneca, 
op achtergrond inscriptie. 
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84'o8. Europees jaar inter
culturele dialoog. 
€ 0.65 in velletje van drie. 
Aarde voor continentale ver
schuivingen (Pangea) binnen 
spiraal. 
84'o8. Verschijning Maria 
aan Benadette Soubirous 
(18441879) in Lourdes hon
derdvijftig jaar geleden. 
€0.36, 0.60, 2.. Resp. 
Bernadette en eerste wonder: 
vrouw kan arm weer gebrui
ken, processie naar grot en 
basiliek Lourdes, verschij
ning Maria aan Bernadette. 

SLOVENIË 
8io'o7. Verplichte toeslag
zegel, week brandpreventie 
(813 oktober). 
€ o.ii. Brandweerlieden met 
gereedschapswagen. 
iii'o7. Verplichte toeslag
zegel, Rode Kruis, week 
solidariteit (17 november). 
Viermaal € o.io. In vier ver
schillende kleuren: mensen 
beelden cirkel uit. 

^ ^ tiiT 
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34'o8. Constitutioneel hof 
vijftien jaar. 
25. Sk. Vrouwe Justitia met 
weegschaal. 

SLOVENSKO 
252. 

SPANJE 
33'o8. Archeologie. 
Tweemaal € 0.31. 'Bicha van 
Balazote' (beeld met twee 
hoofden  mens en stier  uit 
ó"*' eeuw V.C.), marmeren urn 
van Farao Apep I (17''° eeuw 
v.C). 

io3'o8. Natuur. 
Tweemaal € 0.31. Panora
mablik op resp. natuurpark 
'Hoces del rio Duraton', 
bergen van Toledo. 

i23'o8. Redding op zee. 
€ 0.31. Reddingsschepen en 
helikopter. 

Espana . j ^ r ' ^ ■ 
o,3i€ < ï ^ : ^ * ^ g 

i43'o8. Universiteit Oviedo 
vierhonderd jaar. 
€ 0.31. Beeldmerk gelegen
heid en hoek universiteits
gebouw. 

i93'o8. Europees parlement 
vijftig jaar. 
€ 0.60. Beeldmerk parlement 
en Europese vlag. 

0,60 £ 

PARUMENTO EUROPEO 

TSJECHIË 
53'o8. Pasen. 
10. Kc. Detail 'Rouw om 
dood Christus' (rond 1350). 

53'o8. Mondiale postzegel
tentoonstelling Praag. 
10. Kc. Beeldmerk tentoon
stelling en muurschildering 
'Dienares Zuzana roeit 
koning Wenceslas IV over 
Vltavarivier' van J. Navratil 
(17981865). 

53'o8. Schoonheid bloemen. 
21. Kc. Gerbera. 

ig3'o8. Werk 'Orbis Pictus' 
van J.A. Komensky (1592
1670) driehonderdvijftig jaar. 
10. Kc. Globe met letters 
en plaatjes (Orbis Pictus 
wereld in plaatjes  woorden
boek en encyclopedie voor 
kinderen, 1658). 

vmmmmmmm 
\ CESKAREPUBUKA: 

i93'o8. Schoonheid van 
ons land. 
12., 15. Kc. Resp. uitzicht
punt met tvtoren en hotel 
op berg Jested, kathedraal en 
Mariazuil met witte toren in 
Hradec Krolove (Koninginne
burcht). 
(zie uolflendc pagina) 
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igj'oS. Schoonheid 
bloemen. 
3.Kc. Azalea. 
24'o8. President Vaclav 
Klaus (1941). 
IC Kc. Portret. 

TURKIJE 
3ii'o8. TRTtelevisie veertig 
jaar. 
0.65, 0.80 NTL. Resp. beeld
merk, gebouw. 
72'o8. Nasreddin Hodja 
(Islamgeestelijke uit de 
middeleeuwen, filosoof en 
bekend om zijn verhalen en 
anekdoten) achthonderd jaar. 
0.25, 0.65, 0.80, 0.85 NTL. 
Resp. drie man rond tafel, 
ezeltje rijden, met twee ke
tels, aan de kust met persoon 
in boot. 
i42'o8. Valentijnsdag. 
0.65, 0.80 NTL. Resp. stel 
met rozen en harten, pen en 
papier met bloemen. 

VATICAAN 
63'o8. Europa 2008, brie
ven schrijven. 
€ 0.60, 0.85. Resp. envelop 
met afstempeling en blauw 
prioritylabel, briefen schrij
vende paus. 

63'o8. Frankeerzegels, 
Sixtijnse kapel. 
€ 0.05, o.10, 0.25, 0.60, 
0.65,0,85, 2., 5.. Acht 
afbeeldingen uit bijbelse ver
halen, resp. Libische Sibylle, 
Eritrese Sibylle, Delphische 
Sibylle, Sibylle van Cumae, 
profeet Daniël, profeet Jona, 
profeet Ezechiël, profeet 
Zacharia. 

j 'P' lUl l l lL' 

WITRUSLAND 
i33'o8. Vogel van het jaar, 
reiger. 
1.050 r. Egretta alba en 
beeldmerken Birdlife en 
Witrussische bescherming 
inheemse vogels. 

IJSLAND 
85'o8. IJslands industrieel 
ontwerp. 
65., 120., 155., 200. kr. 
Resp. intelligente kunstvoet, 
machine om vlees (optimaal) 

van bot af te snijden (Marel 
OptiCut), reel voor vliegvis
sen (WISH), autonoom 
onderwater voertuig (Gavia). 

85'o8. Honderd jaar 
geothermische verwarming 
in IJsland. 
75. kr. Bewerkte radiator. 

Pt 

i 
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ISLAND 

7s\ 
85'o8. Stad Hafnarfjördur 
honderd jaar stadsrechten. 
80. kr. Huizen en vuurtoren. 

Hafnarfjöróur 
100 ära 

85'o8. Europa 2008, brie
ven schrijven. 
85., iio. kr. Van brief 
gevouwen, resp. bootje, 
vliegtuig. 

85'o8. Persoonlijke zegels. 
50g binnenland. Meisje met 
springtouw. 

ISÜVND 50g 

ZWEDEN 
273'o8. Europa 2008, 
brieven schrijven. 
Tweemaal 11. kr. in boekje 
van vier. Leestekens, resp. 
komma, puntkomma. 

A SVERIGE : 
V iiKR : 

SVERIGE ' 
iiKR : 

SVERIGE : 
11 KR : 

*> n 
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w t l KR : 
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273'o8. Noordse mytholo
gie, mythische plaatsen. 
Velletje met tweemaal 11. kr. 
Bläkulla, de plaats waar 
heksen achterwaarts heen 
vlogen om sabbat te vieren 
met het Kwade, resp. vrouw 
achterstevoren op geit, duivel 
in gedaante vleermuis; op 
rand duivel, kikker, schedels. 

NonOISK MYTOLOCI 

273'o8. Wil je zien? 
Viermaal 'inrikes' in mapje 
van tien. Vier verschillende 
schilderijen van ogen door 
Pärra Andreasson. 

.^ËË.!!1!¥ 
273'o8. Zweedse bomen, 
jeneverbes en berk. 
Tweemaal i.; tweemaal 
2. kr. (per waarde samen
hangend). Resp.Juniperus 
communis, besjes jenever
bes; Betuia pendula, zaadjes 
berk. 

BUITEN EUROPA 

ALGERIJE 
223'o8. Postzegeltentoon
stelling Zaragoza 2008, water 
en duurzame ontwikkeling. 
10., 15., 20., 38. Dh. 
Watergebied Issakarassen 
(Tamanrasset), watergebied 
Reghaia (Algiers), water
gebied Guerbes (Skikda), 
beeldmerk tentoonstelling. 

ARUBA 
3ii'o8. Zeventigste verjaar
dag koningin Beatrix. 
75,125, 250, 300 c. Koningin 
Beatrix resp. als éénjarige, 
met prins Claus en baby 
prins WillemAlexander, in
auguratie in 1980, met prins 
WillemAlexander en prinses 
Maxima en kleinkinderen. 

ASCENSION 
i43'o8. Haaien. 
35, 40, 50 p., £ 1.25; blok 
£ 1.50. Resp. Hexanchus 
griseus, Sphyrna lewini, Isu
rus oxyrinchus, Rhincodon 
typus; Aiopias superciliosus. 

BAHAiVlAS 
203'o8. Militaire unifor
men. 
Velletje met 15, 25, 50, 65, 
70 c. Verschillende militairen 
in uniform. 

BAHREIN 
i53'o8. Traditioneel hand
werk door families. 
100, 200 fils. Portreqe koning 
Hamad Bin Isa Al Khalifa 
en handen bezig met resp. 
versiering in klei en rietvlech
ten, koperen nagels in doos 
slaan en stof. 

BANGLADESH 
i8i2'o7. Internationale 
migrantendag. 
10. T. Beeldmerk en wereld
bol. 

' ^ i O 'Tt^STTCep»! BANGLADESH ^JQ ' 

253'o8. Onafhankelijkheid 
en nationale dag 2008. 

10. T. Twee mannen met 
vlaggen. 

BHUTAN 
2i2'o8. Monarchie honderd 
jaar. 
5,10,15, 20,25 nu; blok 
225 nu. met cdrom. Konin
gen, resp. Ugyen Wang
chuck, Jigme Wangchuck, 
Jigme Dorji Wangchuck, 
Jigme Singye Wangchuck, 
Jigme Khesar Namgyal 
Wangchuck; de vijf konin

2i2'o8. In harmonie met de 
natuur. 
Blok 225 nu. met cdrom. 
Symbolen van lang leven: 
oude man, boom, water, 
rots, hert. 

BRAZILIË 
73'o8. Komst koninklijke 
familie Portugal in Brazilië 
tweehonderd jaar geleden, 
corps mariniers tweehonderd 
jaar. 
1° Porte Carta Comercial. 
Landingsschip, soldaten, 
helikopter en twee beeld
merken. 

i83'o8. Werk van Oscar 
Niemeyer (1907), architect. 
Velletje met tweemaal 
R$ 2.60. Gedenkteken 
LatijnsAmerika in Parque 
do Ibirapuera (Sao Paulo), 
museum hedendaagse kunst 
in Niteroi. 

CANADA 
34'o8. Wereldkampioen
schap 2008 ijshockey. 
52 c. m boelqe van tien. 
Beeldmerk IIHF (Internatio
nal Ice Hockey Federation) 
en ijshockeyscène. 

2i4'o8. Geleidehonden, 
vereniging voor blinden in 
Montreal honderd jaar. 
52 c. in boekje van tien. Brail



leschrift, golden retriever en 
benen. 

Canada 

25'o8. Industrie: olie en 
gas. 
Tweemaal 52 c. in boekje 
van tien. Lasser bezig aan 
transcontinentale pijplei
ding, Tripp en Williams 
(ondernemers) en veld met 
oliebronnen. 

i65'o8. Stichting Quebec 
vierhonderd jaar geleden, 
gezamenlijke uitgifte met 
Frankrijk. 
52 c. Samuel de Champlain 
(15671635) op zijn schip be
groet oorspronkelijke bewo
ners in kano, op achtergrond 
bouw nieuwe nederzetting. 

2i5'o8. Kunst, Yousuf 
Karsh (19082002, foto
graaf). 
52, 96 c., $ 1.60. Resp. 
zelfportret (1952), filmac
trice Audrey Hepburn (1956), 
Britse premier Winston 
Churchill (1941); ook velletje 
met de drie zegels, op rand 
meer portretten. 

* ' ' ^ C A N AD 

46'o8. Koninklijke Cana
dese Munt honderd jaar. 
52 c. Munt 50 c. uit 1908. 
i66'o8. Canadese Ver
eniging van Verpleegsters 
honderd jaar. 
52 c. in boekje van tien. 
Verpleegster met blad met 
sanitaire artikelen. 

206'o8. Boek 'Anne of 
Green Cables' van Lucy Maud 
Montgomery honderd jaar. 
Velletje met tweemaal 52 c. 
Schilderijen, resp. Anne 
door Ben Stahl, huis 'Green 
Gables' door Christopher 
Kovacs. Ook boekje van tien. 

306'o8. Canadezen in Hol
lywood. 
Velletje met viermaal 
52 c. Portretten van resp. 
Marie Dressler (18681934), 
Raymond Burr (19171993), 
Norma Shearer (19001983), 
Chief Dan George (1899
1981). Ook boekje met acht 
zegels. 

CHINA 
26ii'o7. Succesvolle sonde 
maanonderzoek. 
1.20 y. Maan en sonde. 

i9i2'o7. Wereldtentoon
stelling 2010 in Shanghai. 
Tweemaal 1.20 y. Beeldmerk, 
mascotte. 
20i2'o7. Olympische Spe
len, stadions. 
0.80,1.20,1.20,1.20,1.20, 
3.; blok 6. y. (vijfhoekige 
zegel). Resp. sporthal land
bouwuniversiteit, wielren
stadion Laoshan, nationaal 
indoor stadion, sporthal 
universiteit Peking, nationaal 
zwemcentrum, olympisch 
zeilcentrum Qingdoa; natio
naal stadion. 

5i'o8. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de muis**. 
1.20 y. Symbolische muis met 
bloemen versierd. 

EGYPTE 
26io'o7. Elfde Arabische 
sportspelen. 
150; blok 150 P. Resp. mas
cottekat; kaartje met deel
nemende landen en kleine 
afbeeldingen met sportende 
katten. 

27ii'o7. Assiout universi
teit vijftig jaar. 
30 P. Beeldmerk universiteit. 
i6i2'07. Dichters. 
Tweemaal 30 P. Ahmed 
Shawky (18681932), Hafez 
Ibrahim (18721932). 

30i2'07. Egyptische hand
balfederatie vijftig jaar. 
30 P. Beeldmerk gelegenheid. 
ii'o8. Feest. 
30 P. Bandje voor huizen. 

EL SALVADOR 
i52'o8. Brandweercorps 
honderdvijfentwintig jaar. 
Viermaal $ 0.15. Beeldmerk 
gelegenheid en viermaal ver
schillende brandweerwagen. 

73'o8. Zevenendertigste Fo
rum Lionsclubs van Amerika 
en Caribisch gebied. 
$ o.01. Beeldmerk gelegen
heid en Lions met rood lintje. 

■ ■ ■ ■ ■ « ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ V l l l l l l l l l l l l l 
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FIJI 
202'o8. Orde van Fiji. 
$ 0.50, 0.60,1.20, 2.. Orde 
van Fiji aan Untje, resp. me
daille, lid, officier, broeder. 

GAMBIA 
28ii'07. Herdenking 
holocaust. 
Vier velletjes met achtmaal 
14. D. Haya Rashed Al
Khalifa (president Algemene 
Vergadering Verenigde Na
ties), Denis Dangue Rewaka 
(Ghana), Crispin GreyJohn
son (Gambia), Irakli Alasania 
(Georgië), Nan EffahApen
teng (Ghana), Adamantios 
T. Vassilakis (Griekenland), 
Jorge SkinnerKIee Arenales 
(Guatemala), JeanMau
rice Ripert (Frankrijk); 
Ronaldo Moto Sardenberg 
(Brazilië), Alisher Vohidov 
(Oezbekistan), Martin Be
lingaEboutou (Kameroen), 
Fernand PoukreKono (Cen
traal Afrikaanse Republiek), 
Heraldo Munoz (Chili), 
Wang Guangya (China), 
Elbio O. Rosselli (Uruguay), 
Shashi Tharoor (Verenigde 
Naties); Basile Ilkouebe 
(Congo), Saul Weisleder 
(Costa Rica), Aleide Djedje 
(Ivoorkust), Andreas D. 
Mavroyiannis (Cyprus), Mar
tin Palous (Tsjechië) Atoki 
Ileka (Congo), Crispin S. 
Gregoire (Dominica), Parfait 
OnangaAnyanga (Verenigde 
Naties); Hilario G. Davide Jr. 
(Filipijnen), Andrzej Towpik 
(Polen), Joao Manuel Guerra 
Salgueiro (Portugal), Alexei 
Tulbure (Moldovië), Mihnea 
I. Motoc (Roemenië), Vitaly 
I. Churkin (Rusland), Joseph 
Nsengimana (Rwanda), 
Augustine P. Mahiga (Tan
zania). 
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29ii'o7. Olympische Spe
len Peking. 
40. D. met goudfolie. Vijf 
mascottes en olympische 
ringen. 
3i2'07. Kerst. 
25., 30., 45., 50. D. Resp. 
meisje en kribbe, kinderen 
met snoep, jongen en beeld 
Madonna met Kind, kerstvie
ring met muzikanten. 
ioi2'o7. Tiende sterfdag 
prinses Diana (19611997). 
Blok 190. D. met goudfolie. 
Foto prinses. 
iii2'07. Onderzoek borst
kanker. 
Blok 65.D. Vrouw. 
28i2'07. Hummer (ter
reinwagen). 
Velletje met viermaal 25. D.; 
blok 65. D. Viermaal 
verschillende Hummer; 
Hummer Hl. 

28i2'07. NBA* basketbal
spelers. 
Velletje met negenmaal 

10. D. NBAspelers en club
beeldmerk, resp. Carmelo 
Anthony (Denver Nuggets), 
Kobe Bryant (Los Angeles 
Lakers), Vince Carter (New 
Jersey Nets), Allen Iverson 
(Denver Nuggets), LeBron 
James (Cleveland Cavaliers), 
Yao Ming (Houston Rockets), 
Steve Nash (Phoenix Suns), 
Shaquille O'Neal (Miami 
Heat), Dwyane Wade (Miami 
Heat). 
2i'o8. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de rat**. 
30. D. Rat. 

GHANA 
i59'07. Vijftig jaar onafhan
kelijkheid, landbouwontwik
kelingsbank. 
40, 75, 90 p., I. Cd. Resp. 
beeldmerk, man en vrouw 
met kaart, man en vrouw met 
product, man en wagen. 
i59'07. Vijftig jaar onafhan
kelijkheid, Ghana handels
bank. 
40. 73. 75. 90 pResp
beeldmerk met adelaar en 
ster, adelaar en wereldkaart, 
bankgebouw, adelaar en 
netwerk. 
i59'o7. Vijftig jaar onaf
hankelijkheid, staatsverzeke
ringsmaatschappij. 
40. 73.75.90P. iCd. 
Resp. beeldmerk, vier pio
niers, nieuw kantoorgebouw, 
persoon (doel maatschappij), 
prijs. 
i5"9''°7' Vijftig jaar onafhan
kelijkheid, Antrak Air. 
40, 73 p. Verschillende privé
vliegtuigen. 

HONGKONG 
i43'o8. Bloemen. 
$1.40,1.80, 2.40, 2.50, 
3., 5.. Resp. hibiscus, 
katoenstruik, allamanda, 
azalea, heilige lotus, blauwe 
winde; ook velletje met de 
zes zegels. 
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INDIA 
43'o8. Maharshi Bulusu 
Sambamurthy. 
5. R. Afbeelding advocaat en 
vrijheidsstrijder. 
i83'o8. Madhubala (Mum
taz Begum Jahan Dehlevi, 
19331969). 
5. R. Portret filmactrice. 
Ook blok met deze zegel. 

l Ê I ^ 
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INDISCH OCEAANGEBIED 
BRITS 
30i'o8. Datum en namen 
melding 2/126, rifbaars. 
Resp. Chrysiptera unima
culata, Abudefduf septem
fasciatus, Plectroglyphidon 
johnstonianus, Amphiprion 
chagosensis, Chromis 
atripectoralis, Pomacentrus 
caeruleus. 
i4'o8. RAF* negentig jaar. 
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27, 27. 27> ^7 ' 54 P- W" ^^' ' 
letjes van acht en aanhangsel 
met beeldmerk RAF); blok 
£ 1.72. Resp. Vickers VCio, 
De Havilland Mosquito, 
Avro 504, Short Sunderland, 
English Electric Canberra; 
koning George V, maar
schalk RAF, op rand twee 
andere militairen. 

• IMTISH INDIAN 
S OCEAN TERRITORY 
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ISRAËL 
28-4-'o8. Exportinstituut 
Israël vijftig jaar. 
NIS 2.80. Israelische vlag en 
wereldkaart vormen hand
druk. 

28-4-'o8. Herdenkingsdag 
2008. 
NIS 1.55. Lelie, vlag en 
duiven. 

JAPAN 
i-io-'o7. Stichting Japanse 
postorganisatie, I, bloemen. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Zonnebloem, heemst, 
chrysant, esdoorn, esdoorn, 
camelia, nachtegaal op 
kersenboom, pioenroos, 
zwaardlelie, hortensia. 
i-io-'o7. Stichting Japanse 
postorganisatie, II, geschie
denis post. 
Zesmaal 80 yen in velletje 
van tien. Hisoka Maeshima 
(1835-1919, stichter Japanse 
post), werkruimte postkan
toor, bepakking postkoets, 
lokettenhal met mensen, 
openbare schrijftafel in 
lokettenhal, postzegel 
(Yvert2). 
i-io-'o7. Frankeerzegels, 
vogels. 
50, 80 yen. Resp. Aix 
galericulata, Streptopelia 
orientalis. 
23-io-'o7. Internationaal 
festival beroepsvaardigheden 
in Shizuoka. 
Tienmaal 80 yen. Robot 

en rolstoeler bij computer, 
rolstoeler aan bureau, jongen 
bij wandschildering, jongen 
bewerkt zuil, kok met melk
pak en garde, kok met garde 
en kommen, meisje met 
bos bloemen, meisje maakt 
boeket, jongen met houten 
hamer en auto, jongen 
bewerkt blik. 
i - i i- 'o7. Persoonlijke zegels. 
Tienmaal 50, vijfmaal 80 yen. 
In verschillende kleuren 
raam voor persoonlijke 
afbeelding. 
i - i i - 'o7 . Chinees nieuwjaar, 
jaar van de rat**. 
50, 80 yen. Aardewerken 
klokjes in vorm rat uit resp. 
Nara, Kofi). 
i - i i- 'o7. Nieuwjaarsloterij. 
Tweemaal 50 met aanhangsel 
voor persoonlijke afbeelding; 
50+3, 80+3 yen. Loterijnum-
mer en resp. in twee verschil
lende kleuren '08 New Year'; 
aardewerken klokjes in vorm 
rat uit Nara, Kofu. 
26-n-'07. Wenszegels, 
winter. 
Vijf 50, vijfmaal 80 yen. 
Resp. dorp met kerk, 
kinderen vliegen op ganzen, 
kerstman, kerstrozen, kat 
met zuurstok, kerstman met 
rendieren, kerstrozen en 
engel, sneeuwman, aard
beien, kerstman en vliegend 
rendier. 
3-i2-'07. Wenszegels, Eto 
kalligrafie. 
Tienmaal 80 yen. Tienmaal 
variatie op schriftteken 'rat ' . 

KIRGIZIÉ 
i-3-'o8. Olympische Spelen, 
Peking 2008. 
Viermaal 20.- s. Beeldmerk 
spelen en olympische 
ringen met resp. voetballers, 
worstelaars, speerwerper, 
basketbalspelers. 
i-3-'o8. Nationale spelen. 
5.- s. Twee mannen vechten 
te paard. 

KWPruaCTAH "^ 
KYRGYZSTAN 

5.00 "Oodapuiu" 

KIRIBATI 
i-4-'o8. RAF* negentig jaar. 
25, 50. 75 c., $ I.- (in vel
letjes van acht en aanhangsel 
met beeldmerk RAF); blok 
$ 2.50. Resp. Avro Shackle-
ton. Hawker Harrier Gr5, Eu
rofighter Typhoon, Vickers 
Warwick; Dambuster Raid. 

KOREA NOORD 
2-9-'o6. In brand steken USS 
'Generaal Sherman' hon
derdveertig jaar geleden. 
130.- w. Brandende schip. 
i-i-'07. Nieuwjaar. 
3.- w. Klok van Pjongjang, 
Taedong-Tor. 
i-i-'o7. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het varken. 
3.-, 45.-; blok 70.-, blok 
130.- w. Varkens. 
i6-2-'07. Vijfenzestigste 
geboortedag Kim Jong II. 
3.-; velletje met 12.-, 70.-, 
100.-, 140.- w. Resp. bloem 
'Kimjongihwa'; Chonmeer 
en berg Paektu met noten
balk. 
28-2-'o7. Gezamenlijk 
hoofdartikel Noord-Kore-
aanse kranten. 
3.- w. Symbolen voor econo
mische vooruitgang. 
5-3-'07. Vlinders. 
15.-, 85.-, 110.-, 160.-w. 
Resp. Callicore selima, 
Morpho rhetenor, Atropha-
neura alcinous, Parnassius 
bremeri. 
io-3-'07.Werelderfgoed, II, 
Anak tombe no. 3. 
Velletje met 3.-, 70.-, 130.-, 
160.- w. Muurschilderingen 
in grafkamer, resp. paarden, 
vrouw bij bron, man en 
vrouw bij molen, man met 
hoorn. 
^3"3"'°7' Negentigste ge
boortedag Yun Isang (1917-
1995), componist. 
12.- w. Huis. 
26-3-'o7. Honderdtachtigste 
sterfdag Ludwig van Beetho
ven (1770-1827). 
80.- w. Portret componist en 
notenschrift. 
i5-4-'o7. Vijfennegentigste 
geboortedag Kim II Sung 
(1912-1994), president. 
3.-; velletje met 45.-, 70.-, 
100.-, 160.-; blok 130.- w. 
Resp. geboortehuis in 
Mangyongdae; als kind, als 
soldaat op bergtop, te paard 
met andere ruiters, als presi
dent met zak graan; als kind 
met zijn familie. 
20-4-'07. Knaagdieren. 
3.-, 12.-, 20.-, 30.-, 40.-, 50.-, 
80.-, 102.- w. Resp. Sciurus 
vulgaris, Muscardinus 
avellanarius, Hypogeomys 
antimena, Lemniscomys 
striatus, Pedetes capensis, 
Rattus norvegicus, Eliomys 
quercinus, Micromys 
minutus. 
25-4-'o7. Koreaans volksle
ger vijfenzeventig jaar. 
12.-; velletje met 80.-, 100.-; 
blok 120.- w. Resp. soldaten 
en vlaggen; Kim II Sung met 
begeleiders. Kim II Sung met 
twee soldaten; toespraak 
Kim Jung II met koning 
Sihanouk van Cambodja. 
io-5-'o7. Strijd tegen vogel
griep. 
85.- w. Dierenarts, huisdie
ren, wereldkaart, busje en 
vlaggen. 
20-5-'07. Noord-Koreaanse 
bankbiljetten zestig jaar. 
3.- , i2.- , 35.-, 50.-, 70.-, 
i io.- , 130.-, 160.- w. Bankbil
jetten, resp. 10 won (1947), 
50 chon (1947), 100 won 
(1959), 10 won (1959), 
10 won (1978), I won (1978), 
50 won (1992), 100 won 
(1992). 
4-6-'o7. Zege bij slag om 
Pochonbo zeventig jaar 
geleden. 
Blok 120.- w. Kim II Sung en 
bevolking. 

i-7-'o7. Vissen. 
15.-, 50.-, i i c - , 200.-w. 
Resp. Naso lituratus, Caras-
sius auratus, Amphilophus 
citrinellus, Symphysodon sp. 
i4-7-'o7. Honderdste sterf
dag Lee Chun. 
i io . - w. Lee Chun stortte zich 
in zijn zwaard bij Haagse 
vredesconferentie in 1907 
uit protest tegen Japanse 
annexatie Korea. 
lo-y-'oj. Fossielen. 
15.-, 70.-, 130.-, 200.- w. 
Resp. rugosa koraal, 
Neuropteridium, Yoldia, 
onderkaak neushoorn. 
io-g-'o7. Wereldkampioen
schap voetbal voor vrouwen 
in China. 
Velletje met 12.-, 40.-, 70.-, 
i io . - , 140.-; blok 130.- w. 
Spelscènes en beeldmerk 
Noord-Koreaans voetbalver
bond. 
26-g-'o7. Flora, gezamen
lijke uitgifte met Rusland. 
Velletje met viermaal 30.- w. 
Gladiolus gandavensis. 
Iris ensata. Rosa hybrida, 
Nelumbo nucifera. 

KOREA ZUID 
25-2-'o8. Inauguratie 17'''' 
president. 
250 w. President Lee Myung 
Bak met computer en wereld
kaart; ook blok met op rand 
wereldkaart. 
26-3-'o8. Afrikaanse 
savanne. 
Viermaal 250 w. (samen
hangend: viermaal cirkel). 
Masker, luipaard, olifant, 
zebra. 

MADAGASCAR 
22-6-'07. Zevende spelen 
eilanden Indische Oceaan. 
300 F. Gestileerde boog-
schieter. 

2-8-'o7. Walvisconferentie in 
Sainte Marie. 
i . ioo F. Walvis en tekst. 

MALDIVEN 
8-i-'o8. Geschiedenis Olym
pische Spelen, Berlijn 1936. 
Viermaal 7.- Rf. Zwemster 
Rie Mastenbroek, affiche, 
hardloper Jesse Owens, 
roeier Jack Beresford; ook 
velletje met de vier zegels. 

MALEISIË 
28-2-'o8. Bruggen. 
30, 50, 50 s., I.- RM. Resp. 
Merdekabrug in Kedah, Vic-
toriabrug in Perak, Kotabrug 
in Klang, Sungei Segamat-
bruginjohor . 
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i3-3-'o8. Nachtdieren. 
30, 30, 50 s., I.- RM.; velletje 
met 2.-, 3.- RM. Resp. Echi-
nosorex gymnurus, Mydaus 
javanensis, Catopuma tem-
minckii, Pteropus vampyrus; 
Tarsius bancanus, Nyctice-
bus coucang. 

MAYOTTE 
22-3-'o8. Specerijen uit 
Mayotte. 
Velletje met viermaal € 0.55. 
Kaneel, nootmuskaat, kur
kuma, gember. 

MONGOLIË 
December 2007. Frankeer
zegels, Gengis Khan (1167-
1227). 
230,400, 650, 800, i.ooo T. 
Portret stichter Mongoolse 
wereldrijk. 
Januari 2008. Chinees 
nieuwjaar, jaar van de rat**. 
Tweemaal 800 T. Symboli
sche ratten. 

MONTSERRAT 
i3-2-'o8. Dienstzegels, 
overdruk OHMS op bloemen 
van i4-5-'07. 
$ o.10, 0.30, 0,35, 0.50, 
0.70, 0.80, 0.90,1.- , I.IO, 
1.50,2.25,2.50,2.75,5.- , 
10.-, 20.-. Resp. Euphorbia 
pulcherrima, Catharanthus 
roseus, Bougainvillea glabra, 
Ixora macrothyrsa, Heliconia 
humilis, Ipomoea learrii, De-
lonixi regia, Solandra nitida, 
Acalypha hispida, Nerium 
oleander. Rosa sinensis, Plu-
meria accuminata, Strelitzia 
reginae, Stephanotis flori-
bunda, Tabebuia serratifolia. 
Rosa buchi. 



MYANMAR 
4i'o8. Onafhankelijkheids
dag. 
90,100 k. Verschillende 
gebouwen. 

NAMIBIË 
282'o8. Wevervogels van 
Namibië. 
Postcard rate, Standard mail. 
Inland registered mail paid, 
$ 3.70, 4.20. Resp. Plocepas
ser mahali, Ploceus velatus, 
Amblyospiza albifrons, Ana
plectes rubriceps, Philetairus 
socius. 

33'o8. Euphorbia's van 
Namibië. 
Postcard rate. Inland registe
red mail paid, $ 6.45. Resp. 
Euphorbia virosa. Euphor
bia damarana, Euphorbia 
dregeana. 

NAMIBIA 
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NIEUWCALEDONIÉ 
i83'o8. Orde van de Acade
mische Palmen tweehonderd 
jaar. 
no F. Orde en standbeeld 

NIEUWZEELAND 
24'o8. Anzac*, herdenking 
gevallenen in dienst van hun 
land. 
50, 50 c , $ I., 1.50, 2., 2.50. 
Rode papaver en resp. lan
ding Auckland infanterieba
taljon in Gallipoli (Turkije), 
herdenkingsparade, westelijk 
front tijdens Eerste Wereld
oorlog, krijttekening kiwi in 
Sahsbury (Engeland, 1919), 
Haka 28'" Maoribataljon 
tijdens Tweede Wereldoor
log, Vietnam. 

NIGERIA 
Maart 2008. WWF*, cross 
riviergorilla. 
25, 50,100,150 N. Panda
beeldmerk WWF en verschil
lende afbeeldingen Gorilla 
gorilla diehli. 

OEZBEKISTAN 
i42'o8. Vijfhonderdvijf
entwintigste geboortedag 
dichter Zakhiddin Mukham
mad Babur. 
Vel met 200., 250., 350., 
350., 350., 450., 490., 
540., 680. (S). Scènes uit 
gedichten en verhalen. 

PAKISTAN 
69'07. Dag luchtmacht. 
5. R. JF17 Thunder. 

FIRST PUILIC APPtARANCe OF JFIT THUHOIR ; 

22g'07. Derde bijeenkomst 
postadministraties ECO 
(Economie Cooperation 
Organization). 
10. R. Vlaggen, kaart en 
beeldmerk. 
i5ii'o7. Nationale verga
dering Pakistan maakt vijf 
jaar vol. 
15.R. Gebouw. 
i9ii'07. Katholieke kathe
draal in Lahore honderd jaar. 
5. R. Exterieur en interieur 
kerk met glasinloodraam. 

PAPOEANIEUWGUINEA 
25i'o8. Datum melding 
3/222, vogels. 
272'o8. Legende Asaro 
Mudmen. 
85 t . , 3  . 335. 535 K; 
blok IC K. Illustraties bij 
legende. Ook velletje met de 
vier zegels in doorlopend 
beeld. 

SALOMONSEILANDEN 
304'o8. RAF* negentig jaar. 
Vijfmaal $ 4. (in velletjes 
van acht en aanhangsel met 
beeldmerk RAF); blok $ 20.. 
Vijfmaal verschillend portret 
(op rand vliegtuig); slag om 
Engeland. 

SAUDI ARABIË 
208'o7. Vlinders. 
Achtmaal 2; achtmaal 
3 R. Resp. Junonia hierta, 
Melitaea deserticola, Funonia 
orithya cheesmani, Eyrema 
hecabe, Papilio demoleus, 
Coliüs calas, Colitis phisa
dia, Vanessa cardui; Junonia 
hierta, Melitaea deserticola, 
Funonia orithya cheesmani, 
Eyrema hecabe, Papilio de
moleus, Coliüs calas, Colitis 
phisadia, Vanessa cardui. 
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PITCAIRNEILANDEN 
272'o8. Pitcairneilanden 
vanuit de ruimte. 
$ 0.60,1., 2., 2.50 (ronde 
zegels). Foto's genomen 
door satelliet resp. Oeno, 
Pitcairn, Hendersen, Ducie
eiland. 

POLYNESIË 
73'o8. Vrouwen in Poly
nesie. 
65,100 E Schilderijen van 
Bénilde Menghini, resp. 
vrouw raapt vruchten, twee 
vrouwen sorteren vis. 

2007 1 

3sR Eyrema hecabe ^ifl 

iiii'o7. Post 
Viermaal 2 R. Beeldmerk 
UPU* (regionale bijeen
komst), beeldmerk Postech 
2007, vlaggen en beeld
merken post (stuurgroep 
GCC*landen), beeldmerk 
postzegeltentoonstelling 
GCCIanden. 
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iiii'07. Deelneming 
vrouwen aan wetenschap en 
onderwijs. 
Viermaal 2 R. Onderwijze
res met kinderen aan tafel, 
vrouw achter microscoop, 
vrouwen in collegebank, 

vrouwen bij computer en 
andere apparatuur. 

Til 
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i7ii'o7. Derde topbijeen
komst OPEC*. 
2 R. Getal drie en vlaggen 
deelnemende landen. 
ii2'o7. Zevenenzeventigste 
nationale dag. 
2 R. Stad met havengebied en 
arabieren. 
9i2'07. Bedevaart naar 
Mekka. 
2 R. Arabier, mensen, mos
kee en Ka'aba. 
29i2'o7. Koning Abdul 
Aziz centrum voor nationale 
dialoog. 
2 R. Symbolische afbeelding. 

SENEGAL 
ii9'07. Nationale dag 
solidariteit. 
50,100, 200, 500 F. Resp. 
handen geven boek en delen 
maiskolf, handen houden 
punten ster vlag vast, handen 
doen eten m bak boven kaart 
Senegal, voedsel en stoffen 
op kaart Senegal. 
ii9'07. Festival 'Goree 
Diaspora'. 
50, 200, 450, 525 F. Resp. 
affiche festival, ketting, hand 
met veer schrijft brief, zeil
schip en beeldmerk festival 
met landtong. 

ST. HELENA 
i4'o8. RAF* negentig jaar. 
15, 25, 35, 40, 50 p. (in vel
letjes van acht en aanhangsel 
met beeldmerk RAF); blok 
£ 1.50. Vijfmaal verschillend 
vliegtuig; Berlijnse luchtbrug 
(juni 1948september 1949). 

ii 
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ST. PIERRE ET MIQUELON 
83'o8. Viskwekerij. 
€ I.. Visvijver en kabeljauw. 
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Tweemaal € 2.40 (samenhan
gend met tussenveld).Kust 
met vogel en vlinder, duinen 
met vogel; op tussenveld 
duinen. 

SUDAN 
9i'o8. Vredesovereenkomst 
tussen SPLA en regering in 
Khartoem drie jaar. 
I., 2., 3.50, 4.50 SDG. In 
vier verschillende kleuren: 
drie mannen met overeen
komt 'the Comprehensive 
Peace Agreement'. 

SWAZILAND 
2ii'o8. Toerisme. 
E I., 1.20, 2.70, 3.70. Resp. 
rotstekeningen Nsang
wini, hotel Mahamba kloof, 
bergkamp Shewula, kamp 
Khopho bij Ngwempisi. 

S ^ Z I L A N D E 1.00 

TAIWAN 
73'o8. Taipei 2008, 21'" 
Aziatische internationale 
postzegelten toonstelling. 
NT$5., 9., 13., 15.. 
Schilderijen vogels uit 
collectie National Palace Mu
seum, resp. strandleeuwerik 
(Eremophila alpestris) op 
pruimenbloesem door Pien 
Wenchin, abrikozenbloesem 
en pauw (Pavo muticus) door 
Lü Chi, wilde eend (Anas 
platyrhynchos) bij beek 
door CH'en Lin, bamboe en 
Chinese klapekster (Lanius 
sphenocercus) door Li An
chung. Ook velletje met de 
vier zegels. 
73'o8. Taiwanese vogels, 
mikadofazant. 
NT$ 25.. Syrmaticus 
mikado. 

293'o8. Milieubescherming 
kust: duin van Langlade. 

34'o8. Tekenfilmfiguren 
'Finding Nemo'. 
Twee velletjes met vijfmaal 
NT$ 5. (acht ronde zegels). 
Resp. 'Turtles', 'Dory', 
'Bubbles', 'Nemo', 'Pearl'; 
'Sheldon', 'Squirt', 'Tad', 
'Nemo', 'Peach'. 

TANZANIA 
i88'07. Karim Al Hussaini 
Shah vijftig jaar Aga Khan. 
400, 600, 700, 800 Sh.; velle



tje met viermaal 5oo Sh.; blok 
i.ooo Sh. Resp. kinderen in 
hulpcentrum Madras in Zan
zibar, Aga Khanziekenhuis 
in Dar es Salaam, safari
lodge en zwembad Manyara 
Sereameer, Serenahotel met 
zwembad; cultureel centrum 
Stone Town in Zanzibar, 
galerij cultured centrum, 
patiënt en medische staf Aga 
Khanziekenhuis, zieken
huis; schrijvend meisje in 
hulpcentrum. 

TOGO 
2ii'o8. Strijd tegen aids. 
200, 550, 650 F. Rood lintje 
en resp. kleuren vlag, hand, 
vlag en mensen. 

TENONS MOS 
(•ROMESSES \ _ 

2ii'o8. Tiende sterfdag 
prinses Diana (19611997). 
Driemaal 400 F. in vel van 
zes; blok 1.500 F. Verschil
lende foto's Diana. 
2ii'o8. Koningin Elizabeth 
en prins Philip zestig jaar 
getrouwd. 
Tweemaal 400 F. in vel van 
zes; blok 1.250 F. Resp. ko
ninklijk paar, koningin; paar 
in open rijtuig. 
2ii'o8. Tachtigste verjaar
dag paus Benedictus XVI. 
300 F. Paus. 
2ii'o8. President John F. 
Kennedy. 
Velletje met viermaal 450 F. 
Inauguratie en muziekband, 
eedaflegging, Capitool, 
toespraak. 
2ii'o8. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het varken. 
275 E iWet bloemen versierd 
varken. 

TOKELAU 
i9i2'o7. Frankeerzegels, 
zeedieren. 
10, 20, 40, 50 c , $ I., 1.50, 
2., 2.50, 5., 10.. Resp. 
Centropyge bicolor, koraal 
Acropora sp., Carcharhinus 
melanopterus, zeester, Dio
don hystrix, Hippocampus 
histrix, Aetobatus narinari, 
Tridacna maxima, Chelonia 
mydas, Heterocentrotus 
mammillatus. 
72'o8. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de rat**. 
Blok $ 4.. Versierde rat. 

TRINIDAD EN TOBAGO 
i4i2'o7. Frankeerzegels, 
historische gebouwen. 

$1., 2., 2.50, 3.25,3.75, 
4.50,10., 20., 50.. 
Gebouwen, resp. Roomor, 
Killarney, Queen's Royal Col
lege, Hayes Court, Knows
ley. Mille Fleurs, Boissiere 
House, Archbishop's House, 
White Hall. Ook velletjes met 
$1., 2., 2.50, 3.25, 3.75 en 
$4.50,10., 20., 50.. 

TRISTAN DA CUNHA 
i4'o8. RAF* negentig jaar. 
Vijfmaal 30 p. (in velletjes 
van acht en aanhangsel met 
beeldmerk RAF); blok £1.50. 
Vijfmaal verschillend vlieg
tuig; sir Hugh Trenchard 
'father of the RAF'. 

TUNESIË 
83'o8. Rekenkamer veertig 
jaar. 
250 m. Boek, getallen, mun
ten en weegschaal. 

250 ö̂ pjuqjll ojjijaA^I 
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io3'o8. Verklaring van de 
Rechten van de Mens zestig 
jaar. 
600 m. Symbolische afbeel
ding met wereldbol. 
233'o8. Mondiale dag 
meteorologie. 
250 m. Zonnecellen, meetap
paraat, Afrika. 

UGANDA 
27ii'o7. Bijeenkomst 
regeringshoofden Com
monwealth, Commonwealth 
spelen. 
400,1.600, 2.000, 5.000 Sh. 
Nationale vlag en resp. 
vogelbeeldmerk CHOGM*, 
hardloper Boniface Kiprop, 
hordeloper Dorcas Inzikuru, 
wapenschild Uganda. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
i6i2'07. Al Abbas Groep 
veertig jaar. 
I., 1.50, 2., 3. Dh. Beeld
merk. 
23i2'o7. Al Rostamani 
Groep vijftig jaar. 
I., 1.50 Dh. Beeldmerk 
gelegenheid en symbolische 
vogels. 
ly-iz-'oj. Ontwikkelings
maatschappij Union Proper
ties twintig jaar. 
I., 1.50, 2., 3. Dh. Resp. 
beeldmerk maatschappij, 
themapark in Dubai, huis 
in betere woonwijk, groene 
wijk. Ook velletje met de vier 
zegels. 

?CJ 

i22'o8. Nationale bank Aba 
Dhabi veertig jaar. 
I., 1.50,2.25,4.Dh. 
Beeldmerk gelegenheid. Ook 
velletje met de vier zegels. 
i22'o8. Federale nationale 
raad zesendertig jaar. 
i.Dh. Gebouw. 

VERENIGDE NATIES 
85'o8. Serie 'munten en 
vlaggen lidstaten', III. 
Drie vel met achtmaal 
Zw.Fr. 0.85; US$ 0.41; € 0.65. 
Vlag en munt van resp. 
Madagascar, Rwanda, Nami
bië, Maldiven, Benin, Iran, 
Albanië, Turkije; GrootBrit
tannie, Singapore, Filipijnen, 
Indonesië, Colombia, Sri 
Lanka, Verenigde Arabische 
Emiraten, Libië; Polen, 
Letiand, Zweden, Cyprus, 
Portugal, Armenië, Slowa
kije, Qatar. 
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VERENIGDE STATEN 
i84'o8. Vlaggen. 
Viermaal 42 c. Amerikaanse 
vlag met op achtergrond 
resp. zonsopgang, midden 
dag, zonsondergang, nacht. 

224'o8. Amerikaanse 
journalisten die hun leven 
riskeerden bij belangrijke 
gebeurtenissen m de 20""' 
eeuw. 
Vijfmaal 42 c. Martha 
Gellhorn (19081998), John 
Hersey (19141993), George 
Polk (19131948), Ruben 
Salazar (19281970), Eric 
Sevareid (19121992). 

254'o8. Tropisch fruit. 
Vijfmaal 27 c. Granaatappel, 
carambola (sterfruit), kiwi, 
papaja, guave. 
ia5'o8. Eminente Amerika
nen, IX. 
59, 76 c. Resp. James A. 
Michener, Edward Trudeau. 
i35'o8. Frank Sinatra (1915
1998). 
42 c. Portret en handtekening 
acteur en zanger. 

i65'o8. Amerikaans land
schap. 
72, 94 c. Resp. '13 Mile 
Woods' en Androscoggin
rivier in New Hampshire, 
Trunkbaai van St. John 
(Maagdeneilanden). 

VIETNAM 
i2'o8. Vietnamees eten. 
800, 9.000 d. Twee verschil
lende schotels. 

i3'o8. Orchideeën. 
800, 2.000, 6.000, 8.000 d. 
Verschillende orchideeën. 

i53'o8. Olympische Spelen, 
Peking. 
800, 3.000, 5.000, 9.000 d. 
(ruitvormig). Beeldmerk 
spelen en resp. danser met 
zwaard en vlag, zwemmen, 
taekwondo, kanoën. 

WALLIS EN FUTUNA 
33'o8. Eerste internetaan
sluiting tien jaar geleden. 
55 F. Apenstaart boven eilan
den en vrouw met muis. 

73'o8. Duik onder water bij 
Wallis en Futuna. 
95 F. Duiker en onderwater
wereld met vissen. 

73'c8. Gele hibiscus. 
65 F. Twee vrouwen met 
bloem boven oor. 
73'o8. Cartografisch 
project. 
Tweemaal 85 F. in vellelie van 
acht. Eiland Uvea, eilanden 
Futuna en Alofi. 

*: Gebruikte afkortingen: 
Anzac Austalian and New 

Zealand Army 
Corps 

CHOGM Commonwealth 
Heads of Govern
ments Meeting 

GCC GulfCooperation 
Council 

NBA National Basketball 
Association 

OPEC Organisation of 
Petroleum Expor
ting Countries 

RAF Royal Air Force 
Unesco United Nations 

Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 

UPU Universele Post 
Unie/Umon Postale 
Universelle/Univer
sal Postal Union 

WWF Worid Wildlife 
Fund 

**: Chinese dierenriem 
(zodiak): i82'o7 tot62'o8 
Jaar van het varken, 72'o8 
tot 26i'09 Jaar van de rat 
(muis). 
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O 104 82 67 25 Fax O 104 79 70 65 
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Roelof Hartstraat 34 
1071VK Amsterdam 
TeL +Fax: O 206 75 23 72 

Postzegelhandel Van Lokven Filatelie 
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TeL 047556 35 00 
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Handelsstraat 34 A Sittard 
Tel: 04642016 50
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TeL 0235477444 
Fax 0235291605 
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Zuid 106 • 6161 BR Geleen • 046  4750258 
A. Battalaan 48 ■ 6221 CE Maastricht • 043  3218864 
www.weerenbeck.nl • email: info@weerenbeck.nl 
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DE EURO, EEN FEESTJE ONDER 
GUNSTIG GESTERNTE 

Behoort u nog steeds tot 
die groep van Nederlan
ders die alle europrijzen 
omrekenen in guldens? 
Zelf doe ik dat nog wel 
bij grote bedragen, maar 
wat schiet je er eigenlijk 
nog mee op? De euro 
is inmiddels een vast 
gegeven en er groeit een 
hele generatie op die geen 
enkele boodschap heeft 
aan de gulden. 
Het is al weer zes jaar 
geleden dat de euro zijn 
intrede deed in het dage
lijkse betalingsverkeer en 
tien jaar geleden dat de 
waarde van de euro ten 
opzichte van de natio
nale munteenheden werd 
vastgesteld [i, 2]. Deze 
maand geeft TNTPost een 
zegel uit om dat feit te 
herdenken. 

Financiële onrust 
Binnen een verzame
ling over de Europese 
eenwording kan een 
aardig hoofdstuk gewijd 
worden aan de gemeen
schappelijke munt. Het 
is een geschiedenis van 
twee stappen vooruit en 
een stap achteruit. Begin 
jaren 'go van de vorige 
eeuw kreeg de Europese 
Commissie een nieuwe 
energieke voorzitter, de 
Fransman Jacques Delors. 
Hij wilde de vastgelopen 
Europese integratie vlot 
trekken en maakte daar 
veel werk van. In 1992 
was er grote financiële 
onrust. Het Europese 
Wisselkoers Mechanisme 
(EWM), waarbij de landen 
van de Europese Gemeen
schap, zoals de Unie 

toen nog heette, hadden 
afgesproken om alles te 
doen om de waarde van 
hun munt binnen een 
bepaalde band te laten 
schommelen, leek te zijn 
mislukt. De Britse rege
ring zag zich gedwongen 
het Britse pond uit het 
EWM te halen. Het lukte 
maar net de Franse frank 
binnenboord te houden. 

Wederzijds eigenbelang 
Tijdens de bijeenkomst 
van staatshoofden en 
regeringsleiders in 
Maastricht werd uitvoerig 
gesproken over een 
gemeenschappelijke 
munt [3]. Dat was iets dat 
voorheen als luchtfietserij 
en onrealistisch werd 
bestempeld, maar de 
tijden waren veranderd. 
De Berlijnse Muur was 
gevallen en Duitsland had 
bij haar eenwordingspro
ces alle steun nodig van 
Frankrijk. In ruil daarvoor 

was bondskanselier Kohl 
bereid om zijn verzet 
tegen een gemeenschap
pelijke munt te staken. 
De Franse president 
Mitterand besefte dat hij 
op het punt stond ge
schiedenis te schrijven en 
steunde Duitsland, zelfs 
als dat betekende dat de 
nieuwe Europese Centrale 
Bank in Frankfiirt zou 
komen [4]. Het kan niet 
anders of Mitterand heeft 
geweten dat na de Neder
lander Wim Duisenberg 
de leiding van de ECB in 
handen zou komen van 
een Fransman. 

Rare naam 
Er werden plannen ge
maakt voor de invoering 
van een Economische en 
Monetaire Unie (EMU), 
de eerder genoemde 
Europese Centrale Bank, 
een financiële markt 
zonder binnengrenzen 
en de invoering van een 

gemeenschappelijke 
munt. Er waren talloze 
voorstellen voor de naam 
van deze munt, maar men 
koos voor de neutrale 
'euro' [5]. Een naam die 
in de hele Unie goed is 
uit te spreken, maar die 
bovendien niet herinnert 
aan een van de andere 
nationale munten. Het 
had namelijk voor de 
hand gelegen om de 
nieuwe munt ECU te 
noemen, wat stond voor 
European Currency Unit, 
een term die al veelvuldig 
werd gebruikt. Duitsland 
had echter grote bezwa
ren daartegen. Over het 
waarom doen verschil
lende verhalen de ronde. 
De ECU was de naam van 
oude Franse munten uit 
de tijd van Lodewijk XIII 
en Lodewijk XIV en dat 
lag gevoelig. Maar ook 
zou de Duitse uitspraak 
van de ECU te veel lijken 
op dat van 'koe' en dat 
vond men niet passend 
voor een munteenheid. 

Euroscepsis 
Tijdens de Eurotop in 
Amsterdam (1997) werd 
vastgesteld welke landen 

.jWiJahre ' . f l i 
'vertrag von 
Maastricht 
Europaische 
Union 
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mochten meedoen aan de 
euro [6]. Men bepaalde 
dat aan de hand van zoge
heten convergentiecrite
ria. Het was niet eenvou
dig voor alle Unielanden 
om aan deze strenge cri
teria te voldoen. Het lukte 
Italië, dat aan de wieg had 
gestaan van de EU, maar 
met moeite [7]. Grieken
land leek aanvankelijk de 
boot te moeten missen 
[8]. Daarnaast waren 
er landen die hun eigen 
munt niet wilden opge
ven. Groot-Brittannié 
was van meet af aan geen 
voorstander van de euro 
geweest. In Denemarken 
werd een referendum ge
houden metals resultaat 
dat ook Denemarken niet 
tot invoering van de euro 

overging [9]. Zweden 
behoorde evenmin tot 
de eurolanden van het 
eerste uur, maar beloofde 
een referendum te zullen 
houden. Toen Zweedse 
volk zich in 2003 over de 
munt mocht uitspreken 
zei 57 procent 'nee' tegen 
de euro. 

Weemoed 
Met of zonder de tegen
standers, de overige EU-
landen gingen door met 
hun voorbereidingen om 
de gemeenschappelijke 
munt in te voeren. In 1998 
werden de koersen vast
gesteld, in 1999 werd de 
munt in het girale verkeer 
ingevoerd en i januari 
2002 kregen de burgers 
van België, Duitsland 

VERENIGING VOOR EUROPA-FILATELISTEN 

De vereniging VN-VE Filatelie specialiseert zich al 
jaren op het gebied van de Verenigde Naties en het 
Verenigd Europa. Het verenigingsblad Grenzeloos is 
een bron van informatie voor wie geïnteresseerd is 
in dit verzamelgebied. Wie meer wil weten over de 
vereniging kan zich wenden tot J.M. Snellenberg, 
Porfier 9, 3831VL Leusden. U kunt ook bellen; 033-
4943567-

[10], Finland, Frankrijk 
[11], Griekenland, Ierland 
[12], Itahë, Luxemburg, 
Nederland, Oostenrijk 
[13], Portugal en Spanje 
de euro ook in hun por
temonnee. De voordelen 
van de euro werden breed 
uitgemeten, maar de 
tegenstanders in Neder
land geloofden daar niets 
van en deden hun beklag 
over maar een ding: het 
dagelijks leven werd veel 
duurder door de euro. De 
overheid deed haar uiter
ste best om alle verhalen 
over extreme prijsverho
gingen te ontzenuwen, 
maar het klonk allemaal 
niet zo overtuigend om
dat het gevoel anders was. 
Bij velen ontstond een 
groot gevoel van heimwee 
naar de oude vertrouwde 
gulden en de fleurige en 
sprekende bankbiljetten. 
De euro had in het begin 
bovendien te maken met 
een waardedaling ten 
opzichte van de Ame
rikaanse dollar en het 
Britse pond. Dat deed het 
imago van de euro niet 
bepaald veel goed. Velen 
vreesden dat de critici 
toch gelijk hadden. 

Positief 
Inmiddels zijn we weer 
een aantal jaren verder 
en het lijkt erop dat 
de euro met vallen en 
opstaan in de eurozone 
een geaccepteerde munt 
is geworden. Alleen in 
Nederland is men nog 
niet helemaal overtuigd, 
maar dat komt misschien 
doordat er met name in 
de horeca wel degelijk 
misbruik is gemaakt van 
de invoering van de euro. 
Zelfs de president van de 
Nederlandse Bank moest 
dat toegeven. Zulke ont
boezemingen zijn koren 
op de molen van politieke 
partijen die beloven de 
euro af te schaffen en de 
gulden weer in te voeren. 
Ondertussen doet de euro 
het goed. De waarde van 
de munt ten opzichte van 
de dollar en het pond is 
ongekend hoog, wat een 
groot voordeel is nu de 
olieprijzen record hoog
ten in dollars bereiken. 
De ECB heeft bewezen, 
eerst tijdens het bank-
presidentschap van Wim 
Duisenberg en nu onder 
het bewind van Claude 
Triebet, een onafhanke

lijke koers te varen. Het 
bedrijfsleven is tevreden 
-maar dat was altijd 
al enthousiast over de 
euro. Een groot deel van 
onze export vindt plaats 
naar landen binnen de 
eurozone en de eenheids
munt heeft de financiële 
afwikkeling makkelijker 
en goedkoper gemaakt. 
Maar ook de gewone 
burger moet toegeven dat 
het toch wel heel prettig 
is om op vakantie te gaan 
zonder eerst geld te hoe
ven wisselen. 
Inmiddels zijn er drie lan
den bijgekomen die ook 
de euro als betaalmid
del hebben ingevoerd: 
Slovenië, Cyprus [14] en 
Malta [15]. 
Andere EU-landen zul
len, als zij aan de criteria 
voldoen, de komende 
jaren volgen [16]. Zij doen 
dat met een grote gretig
heid, want pas dan horen 
ze er echt bij, vinden ze. 
Vooralsnog lijken de 
voorstanders van de ge
meenschappelijke munt 
gelijk te krijgen, maar 
de komende jaren zal de 
euro zich echt moeten 
gaan bewijzen. 
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AANGEBODEN 

Gest. van vele landen, ook postfr. 
Vraag mijn prijslijst aan. Nergens 
goedkoper! J. Roos, Jozefplein 22, 
5552 HV Valkenswaard. Telefoon 
0402017307. 

Pz. enz. opruiming 40/85% 
korting of 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 
0455462894. 

www.niotiefonline.nl Motief
postzegels met afbeelding. Pzh. 
Jansen. Telefoon 0493320949. 

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 0316343537. 
Giro 5312882. Bank 304810398. 

Motieven! Gunstige prijzen! 
www.woMstamp.eu M. van Dal, 
V. Deutekomplein 99, 5706 TJ 
Helmond. Telefoon 0492522224. 

Port betaald zegels lelie logo TNT 
op br. 0.40 eurocent per brief inci. 
porto 4 kl. W.A. Arnouts. Telefoon 
0455416158. Giro 3955896. 

Oezbekistan, Moldavië, 
Kazakhstan, Oekraïne, Estland 
enz. 19922007 pfr. los of als serie/ 
partij. P. van Pelt. Telefoon 06
51382742. Email p.pelt2@chdl0.nl 

Fraaie Ned. FDC div. jaargangen 
in mooie albums. Prijs 30% cat. 
waarde. A.Schimmel. Telefoon 
0306963907. 

Moderne kilo euro's Ned. op 
papier en frankeergeldig zonder 
gom. C. Cruyssen. Telefoon 06
25162155. 

00 N i e u w ki lowaar België zeer 
% modern, 250 gr. 25 euro, 500 gr. 
■~ 45 euro postz. H. de Postvriend. 
— Telefoon 0433260647. 
s 
u j 

ï OostEuropa. Pzh. R. Wiktor, 
5 Hodgessttaat 13, 6135 CS, Sittard. 
^ Telefoon 0464512751. Email 

robertu;iktor(a)home.nl 

402 
Nederland 1945 t/m 2007 postfris 
excl. 534/537, incl. alle 10/20 
velletjes en provincievellen in 4 
Davo albums 1.300 euro. P. van 

Lith. Telefoon 0302990045. 

Verzamelt u modern Nederland? 
Kijk dan op wv*w.postman6oo.eu 
Daar vindt u alles wat u zoekt! J. 
Schaminée. Telefoon 0646143917. 

Enorm aanbod persoonlijke 
zegels, pakketzegels, hangzakjes, 
mailers, etc. www.postman6oo. 
eu J. Schaminée. Telefoon 06
46143917. 

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 
WW2periode van concentratie
kampen, strafgevangenissen 
& ghetto's. C.J.T. van der 
Togt. Contact via email naar: 
couplefourei5ht(3)planet.nI of 
telefonisch 0641971222/071
3623411. 

Grote collecties en partijen van de 
gehele wereld. Contante betaling. 
D. van der Toorn. Telefoon 070
3388427 ofo65iii8436. Bezoek 
aan huis. 

Verzamelaar zoekt perfins alle 
landen los, op stuk, partijtjes. Ruil 
of koop. W.J. Manssen, Laan der 
VN 31, 3844 AD Harderwijk. 

Graag wil ik in mijn vrije tijd wat 
te doen hebben in postzegels 
uitzoeken/sorteren/afweken. A.G. 
Woldhuis. Telefoon 0512524763. 

Ik zoek nog ruilcontacten om 
met mij te ruilen op basis van 
catalogus, beter kan n iet, probeer! 
P.K. vd. Schans. Telefoon 0180
318285. 

Mooie collecties of zegels van 
Monaco. J. van Dijk. Telefoon 06
53303023 of 00377680861194. 

Verzamelaar zoekt complete 
rouwbrieven 1800 1940 
uit Utrecht. J.J. Markesteijn. 
Telefoon 0302310185 of email 
jjvanmarkesteijn(a)casema.nl 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, de 
vereniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden. Maak 
eens kennis, bel 0703860232, 
zie www.sgbri tannia .nl Blad, 
meetings, 4 grote veilingen. 

boekjes en veel verzamelplezier. 
Join the club, see you! 

Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars (CFV), brieven en 
postzegels van Frankrijk & voorm. 
Franse kol., eigen blad, veilingen, 
rondz., 4 bijeenkomsten p.j. in 
Bilthoven. Contr. 19 euro. Info: 
Pietjan Zwaag. Telefoon 020
6 2 7 7 8 9 4 . Email : p.zwaag@hcmet.n\ 

Filitalia, club voor verzamelaars 
van Italië, San Marino en Vaticaan. 
Bekijk onze veiling en meldt u 
aan op u)U)U).jïlital:a,nl of bel 06
51140411 of 0703460328. 

Postzegel, Ansichtkaarten en 
Muntenbeurs zaterdag 7 juni 
NVPV afd. Bodegraven van 
9.3016.30 uur in Rijngaarde i, 
Dronenwijk Bodegraven. 
Semihandelaren aanwezig en 
ruiltafels. Semihandelaren 
postzegels, munten en 
ansichticaarten kunnen nog huren, 
5. euro per tafel 120 bij 80. D. 
Verwoerd. Telefoon 0653260579. 

Fil. Ver. RodenLeek zoek t 
leverancier van boekjes voor het 
rondzendverkeer, ook brieven. B. 

Peeterse, Weth. Hutstr. 68, 9351 
RH Leek. Telefoon 0594517721. 

De Filatelistenvereniging Zuidelijk 
Afrika viert dit jaar haar 20jarig 
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 0344661897. Email 
tontlor@planet.nl 

Interesse in USA en/of Canada 
< filatelie' Kom dan 10 mei naar 

'Ons Huis', Herman Kuijkstraat 11, 
Geldermalsen. Zaal open om 9.30 
uur. Inl. H. Winterberg. Telefoon 
0251234256. 

Gabriel, dé thematische vereniging 
voor verzamelaars van postzegels, 
poststempels en poststukken, 
verband houdende met bijbel en 
christendom, bestaat in 2008 al 
60 jaar. Kent u ons nog niet? Kijk 
dan eens op www.gabntlfi\a.n\ of 
bel mevr. Meeuwenoord, telefoon 
0306918335. 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

fcü 
Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 

Tel. 0302342040 Fax 0302317077 
Lid IFSDA (RTA/C.N.E.R) 

http://www.niotiefonline.nl
http://www.woMstamp.eu
mailto:p.pelt2@chdl0.nl
http://www.postman6oo
http://www.sgbritannia.nl
mailto:tontlor@planet.nl
http://www.gabntlfi/a.n/
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ONZE INKOOPDAGEN IN AAAART WAREN EEN GROOT SUCCES 
ER ZUN WEER VOLOP NIEUWE VERZAMEUNGEN BINNEN. 

VERWACHTE KILOWAAR DEZE MAAND: 
AUSTRALIË, BELGIË, CANADA, lERUND, 

FINUND ENKEL PAPIER EN NOG VEEL MEER. 

AANBIEDINGEN VAN DE MAAND: 

Ikg. Missie 
DUITSLAND 

'^ NU 19,50 

% 

w^^ \ 250gr. groot 
r l t ^" GRIEKENLAND 
250gr. groot»^ M..O=AA 
FRANKRUK 
NU J 27,50 T" 

■^ NU 25,00 J^ 

BEL VOOR HET LAATSTE NIEUWS OF KIJK OP INTERNET WWW.BREDENHOF.NL 

tettn ü[tigteË)@te 
PRUZEN PER STUK NORMAAL lx 3x 5x lOx 
L 4/8 16 BLZ WIT 
L4/16 32 BLZ WIT 
L4/24 48 BLZ Wit 
L4/32 64 BLZ WIT 

6,40 5,50 
9,90 8,00 

15,20 12,25 
19,60 14,50 

5,25 5,00 4,75 
7,50 7,00 6,75 
11,40 10,70 10,20 
13,50 13,20 12,75 

WITTE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 7,20 6,50 6 25 6,00 5,50 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 11,50 10,00 9,50 9,00 8,50 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 18,00 14,50 14,00 13,50 12,90 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 21,60 18,00 17,00 16,60 16,00 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

[]mMïi@033K] womi mBmrnmrn 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,75 

1KIL0 STROKEN ZWART OF BLANCO NU 60,00 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 19,00 

1KIL0 BLOKKEN ZWART OF BUNCO NU 65,00 

BALENBALENBALENBALENBALENBALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORMAAL 120,00 NU 95,00 

9 KILO MISSIE U.S.A. NORAAAAL 145,00 NU 135,00 

L^^lliUiJSlLlAU 
UND 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 

ENGELAND 
ENG GEBIEDEN 
FARCER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
FRANKRIJK 
GRIEKENLAND 
IERLAND 
INDONESIË 
JAPAN 

^ mmnmmwi^mi m 
OMSCHRUVING 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT 
GOEDE MODERNE MIX 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
MET IETS NIEUW GEEN KERST 
GOEDE SORTERING 
LEUKE SORTERING ZEER MOEILUK 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
VEEL NIEUW 
MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
MODERNE MIX T/M 2006 
LEUKE MIX MET NIEUW 

KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
MALTA 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
OOSTENRIJK 
SCANDINAVIË 
THAILAND 
USA 
WERELD 
WEST EUROPA 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 
ZWITSERLAND 

GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 
MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 
LEUKE MODERNE MIX 
GOEDE MIX MET TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 
MET CA 25% EUROWAARDEN 
LEUK MET KLEINE LANDEN 
MODERNE MIX 
LEUKE MIX MET NIEUW 
VEEL LANDEN LEUK 
VEEL LANDEN MET NIEUW 
MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 

mm 
100 gr 

8,50 
14,50 
19,50 
8,50 

12,50 
10,00 
22,50 
58,00 
10,00 
14,00 
17,50 
13,00 
15,00 
17,50 
14,50 
12,50 
35,00 
15,00 
8,50 
9,50 

13,50 
22,50 
13,50 
12,50 
15,00 
10,00 
11,00 

32,50 
10,00 
13,50 
19,00 

mm 
250 gr 

19,50 
34,00 
48,50 
19,50 

29,50 
22,50 
55,00 

23,50 
34,00 
40,00 
30,00 
35,00 
42,50 
33,50 
29,50 

36,00 
19,50 
22,50 
32,50 

32,50 
30,00 
35,00 
22,50 
25,00 
79,00 
23,50 
32,50 
42,00 

mt 
500 gr 
36,50 

36,50 

55,00 
42,50 

45,00 
68,00 

62,50 

42,50 
47,50 

45,00 
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1919 «Rietdijk 2008 

Grote najaarsveiling no. 391 flc 
op 10,11 en 12 november 2008 ^ London 

Voor onze komende veiling kunt u doorlopend collecties, voorraden, partijen 
en losse nummers inleveren. Neemt u vrijblijvend contact met ons op en 

plaats ook uw verzameling in de internationale étalage bij Rietdijk! 
Inleveren voor deze veiling is nog mogelijk tot medio september 2008! 

Onze voorjaarsveil ing was een 
groot succes met goede opbrengsten 

over de gehele l inie 

Zie ook: www.rietdijkveilingen.nl 

Wij mocliten reeds diverse mooie collecties 
ontvangen. Komt ook uw verzameling '^onder" 

onze veil inghamer? 

Bel ons voor alle gewenste informatie of voor een gratis taxatie: 
0 7 0 3 6 4 7 9 5 7 

Rietdijk, een begrip in de Filatelie. 
' Ruim 89 jaar ervaring; 
' Een uitgebreide internationale klantenkring; 
' De mogelijkheid van een renteloos voorschot; 
' Een betrouwbare indicatie voordat u een beslissing neemt; 
' Veilingcatalogus met alle foto's in fullcolor op internet! 
' Deskundige verkaveling; 
' Presentatie in luxe veilingcatalogus; U krijgt onze 
' Extra publiciteit bij speciale collecties; veilingcatalogus nog 
' Bezoek aan huis voor grotere objecten; P,jet? 
' Gratis verzekering. 

U wilt ook inzenden? 
Aarzel dan niet om 

contact met ons op te 
nemen! ^ ^ ^ 

Fax 0703632893 
IA, ■■ Vraaq de 
WIJ zijn u graag Internet www.rietdijkveilingen.nl 

„ „ „ . ., j ^ veilingcatalogus 
van dienst! P.mail infn/rhriotHiilc.ve^ilinnon nl a a 

telefonisch of per 
email aan! 

Adres 

Telefoon 

Fax 
Internet 
Email 
Giro 

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

http://www.rietdijk-veilingen.nl
http://www.rietdijk-veilingen.nl
http://www.rietdijk-veilingen.nl

