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CRIMPEN ^ Y O U N G E R ^i 

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

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

Onze agent in Nederland is Clemens Smits. 

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

Tel. 0346 - 552585 
Fax 0346 - 552584 

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

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

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

I'liUtfMïi WS'ilff' êfi "i 
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Crimpen & Younger B.V. I Buitenweg 26 H 3602 PS Maarssen 
e-mail: crimDenvounger@xs4all.nl www.crimDenvounaer.de 

mailto:crimDenvounger@xs4all.nl
http://www.crimDenvounaer.de


Crimpen 8̂  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 
Groot-Brittannië en Commonwealth 
Rusland 
Alle voormalige Oostbloklanden 

Azië 
China 
Japan 
Hongkong 
Macao 
Thailand 
Korea 

Midden Oosten 
Alle landen 

Amerika 
VS 
Canada 
Mexico 
Brazilië 
Colombia 

Afrika 
Alle Landen 

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.crimpenyounger.de 

Crimpen & Younger GmbH i Wilhelmstraße 18 I 65185 Wiesbaden 
Deutschland I e-mail: info@crimDenvounaer.de 

http://www.crimpenyounger.de
mailto:info@crimDenvounaer.de


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

1951 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

11,00 
3,00 
6,50 
8,00 
6,00 
3,50 
2,00 
1.50 
1,00 

10,50 
6,00 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

2,00 
2,00 
2,00 
6,50 
11,50 
15,50 
4,50 
26,50 
40,50 
22,00 
19,00 

1974 
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 59,00 
1999 nu 39,00 
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' v.a. 100 EURO AFNAME 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

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

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

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

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

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

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

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

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
hierna 

nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

op aanvraag 

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

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

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

38,30 
13,00 
4,40 

17,00 
2,20 

22,60 
211,50 

25,70 
79,60 

243,50 
78,50 

218,50 
80,80 

129,70 
72,80 

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

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

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

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

53,00 
19,70 
12,20 
14,00 
15,85 
4,30 
9,40 
5,95 
2,45 

13,60 
3,40 
7,85 
5,35 
7,00 

10,25 

1971 
1972 
1973 
1974 

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

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

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

DIVERSE: series postfris zonder plakker: 

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

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

402/3b nu 115,00 
518/33 nu 145,00 
534/37+c nu 695,00 
LP12/13+C nu 350,00 

UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN, COLLECTIES, PARTIJEN JUNI 2008 
8146 
NEDERLAND DAVO luxe voordrukalbumSrcass nw staat, nw prijs 65,00 met 
een bijna complete vnl gebr collectie 18521944 De missende zijn 14,16,48,61b/ 
c,80,101,104 131,136/8,356'/d,402/3b Tevens nog aardig "bof the b ' div Rolt.Port Lp 
en Dienst Totale catw rum 4100,00 nu 795,00 ( ZIE DIV FOTO S OP DE WEBSITE) 
8282 
SPANJE Blokken nrs 21/24(Velazquez 1961) postfris zonder plakker catw 40,00 nu 
12,50 (FOTO'S WEBSITE) 
8292 
DEUTSCHE BUNDESPOST "Jahres Zusammenstellung der DaPost" oftewel 
complete jaarset van 1973( de eerste officiële uitgave van 1973, oplage slechts 10000 
exemplaren( zie pag 1025 Michel 2008 cat) cataloguswaarde 1700 euro ■, incl Certih
caat Schlegel i UITERMATE ZELDZAAM prijs op aanvraa9(WEBSITE) 
8389 
WERELD doos met 1000 gram, niet afgeweekt, mooie sortering met veel groot 
formaat nu 19,50(mcl 6,20 porto) 
8418 
OOSTENRIJK DAVO standaard voordrukalbum, goede staat met een vnl 
gebruikte collectie 1910 1936 aanwezig o a (Michel) 161,167/9 178/99,200/2 
II, 228/42 255/92,360/408 442/6,488/3.498/11,530/3 Zeitungsmarken o a 
293/11 Zeltungstempelmarken 3,7,8, Port 75/92 etc Bez Italië '1/19 •,24/5*. Port1/7* 
hoge catw nu 79,50(WEB) 
8466 
ITALY DAVO standaard voordrukalbum red/goede staat nw pnjs ca 90,00 met een vnl 
gebruikte (deels *) collectie 18621992 aanwezig o a Sardinië 7b (e 600,00, gekeurd) 
10,11,13a8ib, Italy zelf 10 (fraai), 15 I * zr fr, 16/22. 57 zr fr. 58*. 63*. 66, 99.101/3, 
120/3,141/3*, 285/2 325/7*, 479/1(*). 482. 623/8, 792 hierna goed gevuld tevens iets 
LP/Expresse, Dienst etc Fikse catw nu 215,00 ( ZIE DIVERSE FOTOTO'S OP DE WEBSITE) 
8470 
VERENIGD EUROPAICEPT 4 x DAVO luxe voordrukalbum( nw type) blanco 
klemstroken incl cass in perfecte staat periode 195620001 nw prijs 398,001' Met een 
vnl gebruikte( deels zowel gebruikt alsmede ook postfris aanwezig) start collectie tot ca 
1994 flink veel materiaal na 1994 nauwelijks gevuld, nu te koop voor slechts 75% van 
de nw prijs van de albums'I 295,00 
8477 
ISRAEL 3 luxe voordrukalbums ( 2 x Leuchtturm en lx DAVO) blanco klemstroken, 
prima staat periode 18481997 nw prijs ca 425,00 met een zo goed als complete 
postfrisse collectie FULL TAB, periode ca 1951/1952 1998 incl vellen etc ZEER HOGE 
CATALOGUSWAARDE Nu 395,00 
8493 
SPANJE 2 DAVO standaard voordrukalbums, bijna alle aanwezige zegels voorzien van 
blanco klemstroken, in prima staat nw prijs ca 120,0 met een mooie o/*/** collectie 

1850 1992 aanwezig o a Michel nrs l,6,12atb. 17.26, 25X,43/5.53,125*,A la/f * * " , 
464/80, Blok 7A **, Barcelona Blokken uit 1941 **, verder vanaf eind jaren 50 goed 
gevuld met veel postfrisn Tevens nog een 20 tal postfrisse blokken vanaf 1975 Hele 
hoge catw ' l Nu 190,00 ( ZIE DIVERSE FOTO'S OP DE WEBSITE) 
8506 
DUITSLAND VOOR 1950 KABE luxe voordrukalbum, blanco klemstroken red staat 
met een uitgebreide o/* collectie BAYERN 1949 1920 incl Dienst en Port, tevens iets 
Franse Zones en Saargebiet 1920 1934 Totale cataloguswaarde bedraagt 1695.00 Nu 
245,00 series/reeksen catw 200.00 nu 30,00) (FOTO WEBSITE) 
8523 
RUSLAND/SOV UNIE oude voordrukbladen met een prima (on)gebruikte collectie 
1858 1984 aanwezig o a Michel nrs 2,12,14,35.54*,56, 61,62,82/93, 99/101*. 167/8*, 
175*, 201/7*. 206/11 *, 288/91. 392 397, 398. 453/5 etc Totale catw 1533,00 nu 155.00 
8526 
NOORWEGEN DAVO standaard voordrukalbum, prima staat nw prijs ca 50,00 met 
een vnl gebruikte collectie 1856 1995 aanwezig o a 4 8,14,18,22/5,30,31,3e,37,40,70b, 
78/88,89/95,115,137/53,162. 163/75.231,259/64,372/4, 408/10 hierna heel goed gevuld 
tm, 1995 tevens nog een 8 tal, blokken diverse Dienst etc Fikse catw nu 120,00 
8532 
BERLIJN DAVO standaard voordrukalbum, alle aanwezige zegels voorzien van blanco 
klemstroken red/goede staat met een prachtcollectie o/** 19481990 aanwezig o a 35 o. 
63 o, 65/67 ** gekeurdi. 79**, 81 o, 84/5 o, 87 o, 88/100 **, 101/5 **, 106/9 **. 110/1 ** 
hierna ogenschijnlijk geheel compleet ** cataloguswaarde 
2400.00 nu 385,00 (ZIE DIVERSE FOTO'S OP DE WEBSITE) 
8533 
FRANKRIJK Yvert & Tellier standaard voordrukalbum ca 60 jaar oud in prima staat 
met een (on)gebruikte PRACHTcollectie 18531951 aanwezig onder andere(Yvert nrs) 1 
3,14.16,17.20.22,28/32,38,48,50,55,57,64.66/71, 97*, 104, 119/23, 124/8, 146. 147 *. 
148/53 * (€ 610,00 Michel nrs 128/33), 170/83. 183/6, 209/15. 246/8*. 264/5. 290/00, 
302 *, 306/12*, 320* 322/7 329/33,396,422*,459/4*, 565/6*. LUCHTPOST 5 7*,8/13* 
(1170 00 Michel nrs 305/310) Preo's 50/53*. 57* 58* (€ 160.00) Port oa 34 EXTREEM 
HOGE CATW Nu 295 00 (DIV FOTO S WEBSITE) 
8535 
NEP INDIÈ DAVO standaard voordrukalbum, wel luxe bladen met blanco klemstroken 
in goede staat met een SUPERCOLLECTIE 18721948 alles heel mooi gebruikt, en in de 
hoofdnummers missen slechts 5 zegels missende zegels 156.158,280,287,289 verder 
Luchtpost comleet Port o a 2,4,5/22 etc Dienst compleet Opdrukserie Indonesië com
pleet Totale catw 3055,00 Nu 575,00 ( ZIE VEEL FOTO'S WEBSITE) 
8544 
WERELD doos met 1000 gram vellen/veldelen. blokken etc veelal postfris 2 plakker, 
deels "apenlanden "maar ook wel wat betere Oostbloklanden, prima voor motief " vele 
lOOOen zegels voor slechts 49.50" i 

GEEN PORTO KOSTEN, ONZE PRIJZEN ZIJN ALLIN !!!! [ op www.stamp5dns.com voor overige aanbiedingen/partijen 

GLOBAL STJUP DEALBtSP 

STAMPSDNS  GLOBAL STAMPDEALERS 
Directie: Dirk N Sluis 

Tinnegieter 13,1625 AN HOORN, The Netherlands  geen winkel. 
Tel: overdag 0655884387  vanaf 19 0023 OOuur 0229261611 

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

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

http://www.stamp5-dns.com
mailto:stamps-dns@hetnet.nl
http://www.stamps-dns.com


VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN 

/',/cic/ic.u„h /^ 'C(Ü/!i/C/l Stiltl. /c' 

1892  2008 
Nederlands oudste postzegelveilinghuis 

al 116 jaar bij de tijd. 

S u b t l ü 

Veiling 613 wordt gehouden op 2930 september en 1 oktober a.s. 

U kunt kwalitatief goed materiaal voor deze wederom 
bijzondere veiling tot en met juni inleveren. 

Van Dieten Postzegelveilingen, al in 3 eeuwen tot uw dienst! 

• • • Lylantse Baan 3  2908 LG Capelle aan den IJssel ^ ^ 
^ I M H ^ Tel. 010 284 55 60  fax 010 284 55 65  info@vanclieten.nl ß l ig^ifsda 
■■^^»' www.vandieten.nl ^^ ■ ^ — ~ . 

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


NIEUWE MICHEL CATALOGI IN DE ZOMER VAN 2008 

k t * f ' ^ " ' ' ^ ^ " Europa 2008 (EK1) Zwitserland, Liechtenstein, Oostenrijk, 
? ^ ' | j * I Tsjechië, Hongarije, UNO Wenen en Geneve 48,— 

^ * 0 * I Voetbal catalogus Europees Kampioenschap 2008 9,90 
S Ü C I f c L i Bildpostkarten und Motivganzsachen Deutschland 2008 28,— 

Zuidwest Europa 2008 (EK2) Frankrijk, Spanje, Portugal 4 8 , 

Zuid Europa 2008 (EK3) Italië, Vaticaan, Balkanlanden 4 8 , 

Vanaf 4 juli: 
Zuidoost Europa 2008/09 (EK4) Bulgarije, Roemenie, Griekenland, 
Turkije 48,— 
Noord Europa 2008/09 (EK5) Scandinavië, Baltische Staten 4 8 , 

Duitsland 2008/09 met CD, alsmede met 
Miche! Rundschau 2007 op CD 36,— 
Midden Amerika 2008/09, Overzee 1/2® deel 5 9 , 

EK6 (West Europa) en EK7 (Oost Europa) verschijnen begin september 

auf der heide 
www aufderheide ni  email aufderheide@hetnet nl 

Oude Woudenbergse Zandweg 4, 
3707 AN Zeist tel 0306924800 
fax 0306933011 postgiro nr 1700 

NIEUWE PRIJSLIJST 
GROOT BRITTANNIË 

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

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

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

i 
Postzegelhandel 

Boomstamps 

Grote Markt 1  8011 LV Zwolle 
Postbus 15328001 BM Zwolle 
tel. 0384213838 (fax 4226330) 
Postbank 3931929 
Email; boomstamps@home.nl 
Winkel geopend, dinsdag t/m zaterdag 
10.0012.30 en 13.3017.00 uur. 

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

Eerste dag enveloppen Nederland vanaf No 1 tot heden, de eerste 30 nummers 
keurig beschreven of getypt. 60 % v/d 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 J E VAN VER HAALT 
IS LEKKER!! 

CD. v/d Wel 
Beroepsfilatelisten 
sinds 1949 

Koningstraat 101 
1781 KE Den Helder 
Tel/fax. 0223614066 

POSTZEGELS, MUNTEN, BANKBILJETTEN 
EN TELEFOONKAARTEN 

GEHELE WERELD OP VOORRAAD 

Post/eselliamlel 

vvnJLv IvUnleiiLun 

www.fiUtehehp/.nl 
hpzh@ planet nl 

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

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

Voor postzegels Nederland & Overzee naar: 

MfMfW.pOStZGOClAOGSifll 
of vraag GRATIS prijslijst aan bij: \ '<,»«* < > 

't POSTZEGELHOES re) ol? 35 72 ess 
of een briefje naar: Venloseweg 43 5993 PH Maasbree 

^^^^. Postzegel en Muntencentrale 

* f f f ! H B | ^ ^ ^ £ " Altijd meer dan 2S00 kavels postzegel

"jllHB ' partijen in onze kelder van 155m .̂ 
T^BIB Grote voorraad Bankbiljetten en Munten, 

^y8piSS|" ■ ■ Nederland en wereldwijd. 
Alle euromunten op voorraad 

I N K O O P V A N P O S T Z E G E L S , M U N T E N , 
B A N K B I L J E T T E N E N A N S I C H T K A A R T E N 
ADRES: OPENINGSTIJDEN: 
KERKPAD43 Dl T/M VR 09 30  17 00 UUR 
TEL0591640925 DO 09 30  20 30 UUR 
FAX 0591648247 ZA 09 30  17.00 UUR 

INFQ(g)PMCEMMEN.NL 
WWW.PMCEMMEN.NL 

LID N.V.P.H. 

Nijmeegse 
Postzegel en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 
Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistische benodigdiieden. 

Korenstraat 1047311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)521 54 26. 
Onze winkel is dagelijks geopend van 9.3017.30 uur, 
maandags van 13.3017.30 uur. 

1 P O S T Z E G E L H A N D E L L O D E W I J K 1 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

f A É ^ 
£ J | H B ^ 
^ ^ ^ ^ ^ 

H W 
f^^^^^Ü 
^'-ci^mpi 

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel. 0346550618 
b.g.g. 0651360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

In uw en ons belang proberen wij een zo 
hoog mogelijke bieding vast te stellen. 
Wij zijn geïnteresseerd in alle landen. 
Postzegels, automaatboekjes, FDC's, 
allesl 
Een niet te slechte prijs kost u slechts 
een telefoontje. 
Bel ons even vrijblijvend. 
Wij bezoeken door heel Nederland 
(en daarbuiten), vrijblijvende taxatie en 
bezoek aan huis. 1 

mailto:boomstamps@home.nl
http://www.fiUtehehp/.nl
http://www.booiclets.nl
mailto:info@booklets.nl
http://WWW.PMC-EMMEN.NL
http://www.niuntenenpostzegels.nl


Jaargang 86juni 20o8nr. 971 

'Filatelie' (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge
geven door de Stichting Nederlandsch 
Maandblad uoor Philatelie in Den Haag. Inhoud 
De officiële mededelingen van de ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M 
Nederlandse Bond van Filatelisten

Verenigingen NBFV en de pagina's van Uit de wereld van de filatelie 
de NVPH en De Posthoorn vallen buiten 416/417 
verantwoordelijkheid van de redactie. NÏeüw op het postkantoor 

S  S ^ S S i l P Ve^zämeigeWedNäderünä ■ ' " 
Achtergracht71,1381 BLWeesp ;; ■,■■•■,■■.■■■;•■■■■,■■■.•.: 420/421 
Telefoon: 0294432801 Verzamelgebied België 
Telefax: 0294482508 422/423 
Email: philiit€li«a)tip.til De Posthoorn jaargang 57 jun i 2008 
Website: www.fiïatehe.ws 424/425/426/427 

Bondspagina's 
Advertentieverkoop: 428/429 
Bureau de Troye Ansichtkaarten combineren met postgeschiedenis? [2] 
Prieelvogelwegs, i349CGAImere 430/431/432/433 
leanineae Troye Postzegelboekjes 
Telefoon: 03653 84 52S 6 J .,.1.,^ 
Telefax: 0365384880 ■„■, ,■■, 434/435 
.r!fo(a)bureoudctroue.nl Boekenplank 

436:467 
Abonnementen en bezorgklachten: Steeds op de bres voor automobilist en toerist 
Abonnementenland 440/441 
Postbus 20,1910 AA Uitgeest Postwaardestukken 
Telefoon: ogooABOLAND 442/443 

(09002265263) Luchtpostnieuws 
Telefax: 0251310405 , 4 . 
/Hutaties: viai«u.u;.abo!and.nl Hij is er weer: de cdrom 'Jaargang Filatelie'! 

Adresw'jziftafen geeft u op aan de Overzicht Nederlandse prestigeboekjes met persoonlijke postzegels 
secretaris van de vereniging waarvan u ; ":; : ."■. : ;; 445 
lid bent. Individuele abonnees zenden Bewogen reis naar bijzonder 'concentratiekamp' in Italië 
hun adreswijziging aan de administra 44^/447/44" 
tie (zie 'Abonnementen'). Geschiedenis van de Soevereine Orde van Malta op schrift gesteld 

448 
'Hoe word ik abonnee?' Filatelistische evenementen 
Er zijn twee abonnementsmethoden: AAQ 
1. een coHectief abonnement: Maximafilie 
U kunt lid worden van een vereniging . CQ 
S I ^ S w r A d i d u i t M;;xöpbezöekbyïwöüdeni;ërgsë'p;;y^gei;eyenigin^ 
van uw verenigingscontributie. '"V." 45^/453 
2. een individueeïabonnement: *̂ 1̂ '^zen voor u 
hiervoor kunt u zich  m.u.v. België ••■• y \ 454/455 '45^ 
aanmelden bij Abonnementenland in Nieuwe uitgiften 
Uitgeest (zie'Abonnementen') voor 458/459/460/461/462/463/464/465/466/467 
€24.40 (Nederland), €40. (buiten Programma TNTPost (tweede halfjaar 2008) 
land, standaard) of €60. (buitenland, 467 
priority). Een individueel abonnement Thematisch panorama 
gaat per de eerste van een willekeurige 468/460 
maand in; het loopt ramimaal één Kleine annonces' 
jaar (11 nummers). Abonnements
beëindiging: zie 'Opzegging abon 47 
nement'. 

Filateh'e 
Ansichtkaarten 430 
Han Siem vervolgt 

in dit nummer 
van Filatelie zijn 

artikelenreeks 
die een antwoord 
moet geven op de | 

vraag of en hoe 
ansichtkaarten 
zinvol kunnen 

worden gecombi
neerd met post

geschiedenis. 

Bewogen reis 446 
De voorzitter van 

de gespeciali
seerde vereniging 
Filitalia, Vincent 

Prange, docu
menteert aan de 
hand van enkele 

op een veiling en 
via eBay verwor
ven poststukken 
een dramatisch 

verhaal. 

Woudenberg 452 
Belgische abonnees 
Woont u in Belgiè? Dan kost een 
abonnement €25.40. Stort dit bedrag 
op rekening 000055088233 t.n.v. 
Penningmeester Filatelie, Brussel; 
vermeld duidelijk het adres waarnaar 
het blad moet worden gezonden! 

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

Losse nummers: 
Nummers van de lopende jaarQanQ 
kunnen (mits voorradig) voor € 
2.50 per nummer (inclusief porto) 
worden besteld via postgiro 8591403 
van Abonnementenland in Uitgeest; 
vermeld de gewenste editienummers 
en uw volledige adres. 

Bestuur: 
uoorzitter: 
G.C. van Balen Blanken AIJP 
secretans: 
Drs. S.W.D. Veenstra, Roelofsstraat 31 
2596 VK Den Haag 
pentiing meester: 
H.P.G. van der Lienden 

Copyright: 
© 2008 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer: 
32.000 exemplaren 

ISSNnummer: 01663437 

BH de voorpagina 
Vorige maand verscheen een prachtig 
Nederlands postzegelvelletje dat aandacht 
besteedt aan vijf vaderlandse jubilea. 
Eén daarvan is het 125jarig bestaan van 
de ANWB, u weet wel: die organisatie 
die u nog nooit de verkeerde kant heeft 
opgestuurd. Jeffrey Groeneveld greep het 
jubileum aan om de ANWB nog eens extra 
in het filatelistische zonnetje te zetten; het 
resultaat vindt u in deze editie van Filatelie. 

Agh^grjjgnjigjin^g^ 

Het reisdoel van 
Mr. X was ditmaal 
Woudenberg. Hij 
had het er  voor 

zo'n kritisch 
iemand als hij 
is  behoorlijk 

naar zijn zin, 
vooral omdat de 
Woudenbergers 

oog hebben voor... 
postzegels! 

Apeldoornse pzh ..410 
Auf der Heide 410 
Booklets Int ,. 410 
Boomstamps pzh 410 
Bredenhof 471 
Crimpen & Younger 406/407 
Dieten, v. 409 

Dutchstamp/Kienhorst 413 
Eagle Stamps 419 
Filagent Nederland 457 

HaarmeyerFil 412 
Helderse Postzh 410 
Herscheit, Ron 451 
Leopardi 451 
Lodewijkpzh 410 
Lokven pzv 429/443/455 
/vleinhardt, P.W. 451 

Neef, de, pzh 415 
Nijmeegse pz+mh 410 
Nijs, de pzh 412 

Postzegelhoes 't 410 

Postz. en Muntencentrale Emmen 410 

PPC 437 
Rietdijk Postzegelveiling 472 
Ruiter de, pzh 470 
Safe Nederland 415 
Smits Philately 438/439 
Stamps DNS 408 
Wipa 415 

Haarlem, J. van, pzh 412 Overijsselse Postzegelveiling 414 

ADVERTEREN? Bel voortaan Bureau de Troye! 
Telefoon 0365384528 

Het maandblad Filatelie is Official Partner van de AIJP (Association Internationale des Journalistes Philateliques) en lid 
van de ASCAT (de internationale organisatie van uitgevers van postzegelcatalogi en postzegeltijdschriften). 

JESm 

http://www.fi%c3%afatehe.ws


KILOWAAR 
ZOMERAANBIEDINGEN 

1 250 gr FRANKRIJK GROOTFORMAAT € 26,
met zeer veel 2008zegels (1 kg € 89,) 

2 250 gr JAPAN GROOTFORMAAT € 27,
megavariatie met btoczegels (500 gr € 52,) 

3 100 gr JAPAN FURISATO 6 12,
enorme variatie regionale zegels 

4 500 gr NOORWEGEN MISSIE ook met hw's € 23,
5 100 gr BELGIË GROOTFORMAAT zeer meuw € 13,

veel 2008 (250 gr € 28,) 
6 100 gr ZWEDEN GROOTFORMAAT met veel meuw € 9,

(250 gr €21,) 
7 500 grAUSTRALIE MISSIE met € 28,

veel grootformaat en nieuw 
8 100 gr FAROEREILANDEN eigen import met hw's € 35,
9 50 gr MONACO veel nieuw en h w 's € 15,

10 500 gr USA MISSIE goede variatie € 13,
11 4'/a kg DUITSLAND MISSIE met meuw en hw's € 65,

(9 kg €112,) 
12 100 gr MALTA GROOTFORMAAT met iets hw's € 9,
13 250 gr FINLAND GROOTFORMAAT € 12,

dubbel papier maar zeer meuw 
14 100 gr KANAALEILANDEN € 11,

met Isle of Man en zeer gevarieerd (250 gr € 25,) 
15 100 gr DUITSLAND MIX HW/TOESLAG € 18,

prachtige variatie 

Bezoek mogelijk na telefonische afspraak Levering uitsluitend op vooruitbetaling op 
gironr 3752594 of bank 93 28 13 720 Betaling ook mogelijk met creditcard 
(VISA MASTERCARD) en Paypal 
Portovrij vanaf € 75  daaronder € 3  verzendkosten E —— 
extra Bij aankoop van 4 of meer items 5 % korting Ä " " ~ " 
Bestellingen onder € 35  kunnen wij helaas met uitvoeren ^ ~ 
Aanbiedingen zolang de voorraad strekt prijswijzigingen voorbehouden) 

Paypal 

Postzegelhandel J. VAN HAARLEM 
Postbus 330, 6500 AH Nijmegen 

Tel. 024  3777730 Fax 024 ■ 3730735 
Email: j .haar lem@wxs.nl 

HAARMEIJER FILATELIE 
Nispensestraat 72 

4701 C X Roosendaal 

INKOOP  VERKOOP  TAXATIES 

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

MEER DAN 1500 PARTIJEN WACHTEN OP U 

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

Diverse soorten kilowaar verkrijgbaar. 

KORTOM, VOOR IEDER WAT WILS 

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

hanteren. U bent van harte welkom. 

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

Openingstijden Donderdag 
Vrijdag 
Zaterdag 

Andere dagen op afspraak. 

09.30 tot 17.30 
09.30 tot 17.30 
09.30 tot 17.30 

HAARMEIJER FILATELIE 
Telefoon 0165 53 54 83 

4)2 

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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel 0346  56 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 UtrechtA'dam) 

mailto:j.haarlem@wxs.nl


TE KOOP GEVRAAGD 
'<J)«.Ki;^m£lUMMl:\ ,i it,i:.,i.;;l. 

■JiHa!mèi¥'mfrnsmmii>na<wi»mimitim 

Postzegelen Munthandel Dutchstamp 
IVlaandereind 61 
6711 AB Ede 
Tel.: 06  5536 8838 (jelle Komrij) 
email: postzegels@dutchstamp.nl 

Collecties postzegels (alle landen/thema's) 

Handels of winkelvoorraden 

Gouden en zilveren munten 

Collecties munten gehele 
wereld 

Bij grote objecten, bestaat de 
mogelijkheid voor een bezoek aan 

huis door één van onze deskundige 
medewerkers. 

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

Postzegelen Munthandel Kienhorst 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal. 
Tel.: 0541  51 58 79 
Tel.: 06  5369 9834 (Clemens Kienhorst) 
email: kienhorst@planet.nl 

TE KOOP GEVR 

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


OVERIJSSELSE POSTZEGELVEILING B.V. 
(H. Vleeming) 
Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 
Tel. 053 - 433 55 00 Fax 053 - 434 10 94 

' -"^Tyï' Email; h.vleeming^opv-stamps.com 
www.opv-stamps.com 

VEILING 1 9 8 : 20/21 juni in Hampshire hotel APELDOORN te Apeldoorn. 

NEDERLAND: 
Betere zegels en series inclusief nr.5A postfris en POSTBEWIJS 1/7 postfris. 
Postgeschiedenis met EO poststukken en veel gefrankeerde poststukken w.o. schaarse 
bestemmingen en lastige frankeringen met veel R-, expresse en waarde brieven. 
Stempelmateriaal Nederland, emissies 1852 t/m 1872 met veel ZELDZAAM materiaal. O.a. 
emissie 1852 met langstempels 
Spoorwegpost met blokstempels, ovale (Duitse) treinstempels 
Proeven, het laatste deel van een omvangrijke collectie 

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

Buitenland: 
Aanbod vrijwel alle Europese landen, zowel betere zegels en series als poststukken en 
collecties, partijen en voorraden. 
In deze veiling ca.75 kavels TSJECI-IOSLOWAKIJE met voorraden, engrospartijen en FDC's. 

Collecties en partijen: ruim 1000 kavels vanaf enkele tientjes. 
O.a wordt een Nederland collectie 1852-1988 aangeboden met alle hoofdnummers 
ongestempeld kompleet. Inzet €.5000,-. 

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

EXTRA KIJKGELEGENHEID in DEN HAAG: (inzenden voor de volgende veiling mogelijkl) 
Museum voor Communicatie(vroegere Postmuseum), 
Zeestraat 82, Den Haag: zaterdag 14 juni van 12.00-17.00 uur 
(op vertoon veilingcatalogus tevens gratis toegang tot museum!). 

Tijden kijkdagen en verdere afwikkeling: zie de catalogus! 

Veiling: 199: 12/13 september. Inzenden mogelijk. 
Veiling: 200: 21/22 november. Voor een belangrijke inzending zeer gunstige voorwaarden! 
Neemt U eens contact op. 

DE O.P.V., AL 38 JAAR EEN BEGRIP IN DE NEDERLANDSE FILATELIE!!! 

http://www.opv-stamps.com
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Speciale aanbiedingen / parti j t jes : 
Alle genoemde aanbiedingen bestaan uitsluitend uit piima kwaliteit FDC 

Aanbiedingen zolang de voorraad strekt 

s 
of complete postfrisse uitgaven zonder doubletten. Oe met een * gemerkte 
bestelnummers worden geleverd met een nieuw stockboek (16 btz. grf.) 
•F02. 

F04b. 

F04d. 
F04I1. 

*F06. 

*F07. 

F08. 

*F09a. 

*F09c. 

*F09d. 

*F12b. 

*F13. 

F14. 
F15. 

*F22. 

F22a. 
F22b. 
F22c. 

*F31. 

•F34. 

Nederland alle postfnsse combinaties uit boekjes 1/28 
compleet vigs NVPH (270 stuks, oiim € 800 cat.vïrd.) 
Nederland ca. 335 versctiillende onbeschreven FDC's 
in goede kwaliteit, cat. waarde tenminste 1000,-
idem ca. 200 verschillende en zeker 500,- cat.waarde 
Nederland onbeschreven FDC's, Jaargangen 
compleet (1968/1997) incl. a-nummers vanaf 1977 
Oud Suriname 1961/1975 compleet postfris 
(NVPH 354/653 en Luchtpost 33/59) voor slechts 
Rep. Suriname, complete postfrisse verzameling 
1975 t/m 1991 cat.waarde 1454,- beperkt leverbaar 
Rep.Suriname verschillende onbeschreven FDC's 
in goede kwaliteit, cat. waarde tenminste 500,-
Ned. Antillen, compleet postfris 1953/1981 
(NVPH 244/702), cat.waarde ca. 473,-
Ned. Antillen, compleet postfris 1982/1991 
(NVPH 703/995), cat.waarde ca. 564,-
Ned. Antillen, compleet postfris 1992/1999 
(NVPH 996/1297), cat.waarde ca. 712,-
Nederiand postfris compleet zonder de blokken, jaren 
1960/1969 (NVPH 736/938). 
Nederiand 404/422, 449/473, 495/499 en 508/512 
postfris in pracht blokken van 4, cat.wrd. 168,-
De 12 provincievelletjes in de originele mapjes 
Restant partij postfrisse postzegelboekjes, totaal 50 
verschillende van o.a. Nederland, Ned.Antillen, BRD, 
Beriijn en Frankrijk. Hoge cat.waarde. 
Pracht restantverzamelingen, postfris, complete uitgiften, 

115,-

89,-
29,-

95,-

27,-

155,-

33,-

67.-

109.-

233.-

39,-

26.-
44.-

45.-

geen doubletten, alle ruim 500,- cat.wrd.(NVPH, Zbl. of Michel) 
en ook met het gratis nieuwe stockboek meegeleverd. 
Nederiand 63,- F22d. Rep. Sunname 
Cur./Anti l len 49,- F22e. Beriijn + Bund 
Indonesië 37,- F22f. Bund 
Beriijn verzameling luxe postfris compleet de jaren 
1962-1990 (volgens hoofdnrs Michel, cw. ca. 940,-), 
Aruba 1986 - 2007 compleet postfris 

4 1 , -
33,-
35,-

69,-
279,-

1 Bestellingen b.v.k. schnfteliik (of fax 0523-610702). Tel. 0523-614978 (vrijd 
1 Franco boven 50,- Bij vooruitbetaling op giro 4335822: franco en 4 % korti 
1 Nederland (incl. plaatfouten), Ned.Antillen, Aruba, Sunname, Rep.Surina 

IPzh. N . DE NEEF POSTBUS 143 

Complete postf r isse jaargangen (op hooldnrs.) 
Ned.Anti l len 

1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 " 
2004 " 
2005 
2006 " 
2007 

21,00 
16,00 
27,00 
19,50 
33,00 
42,00 
47,00 
48,00 
52,00 
55,00 
76,00 
69,00 
72,00 
75,00 
89,00 
80,00 

•* excl pere postzegels 
Ned.lndië 

256 
290/292 
293/297 
298/303 
304/308 
309/316 
317/321 
322/325 
333/336 
337/344 
347/350 
362/370 
port 53/65 
Suriname 
23/8 8,00 
41/7 6,00 
50 3,50 
51 1,50 
52 4,00 

ag, zaterdag en 
i g . Gratis prijslijs 
ne, Indonesië, B 

7700 AC DEDE 

Aruba 
12,50 
13,00 
14,50 
16,00 
15,00 
24,00 
17,00 
21,50 
18,50 
15,50 
14,00 
15,00 
13,50 
22,00 
16,00 
17,00 

postfris o.a. 
los/serie 
29,50 

9,00 
16,00 

0,90 
0,90 
2,50 
0,30 
0,70 
0,50 
1,00 
0,40 
1,50 
7,00 

4- blok 

3,25 
9,00 
0,90 
2,00 
1,25 
3,00 
1,00 
5,00 

Tiool gestempeld 
56 
84 

122 
130/6 
309/1 

Tiaandag 

6,00 
4,00 
6,75 
9,00 
7,50 

van 13.0 
ten op aanvraag. 
3riijn, BRD en div. t 

MSVAART 

Rep. Sur. 
25,00 
39,00 
59,00 
57,00 
60,00 
58,00 
70,00 
47,00 
75,00 
73,00 
85,00 
73,00 

118,00 
110,00 
98,00 

105,00 

ndonesië 
35,00 
31,00 
30,00 
32,00 
29,00 ** 
18,00 
45,00 
24,00 
39,00 
38,00 
37,00 
53,00 
42,00 
27,00 
34,00 
30,00 

"excl . B 123/124 
Ned. Antillen postfris o.a. 

24 
87 
88 

101/102 
121/125 
126/134 
138/140 
141/149 
150/152 
153/157 
164/177 
185/195 
200/205 
230/233 
234/238 
239/243 
244/247 
248/252 

LP 41/44 
LP 45/68 

0-22.3O uur). 

juitenland. 

'fli^H ^^PB 

35,00 
11,00 
7,00 
6,00 
1,00 

40,00 
2,00 

33,00 
36,00 
13,00 
6,60 

49,00 
6,00 

199,00 
25,00 
19,50 

7,50 
7,00 

19,00 
19,00 

Ned.Ant., A 
postfris e 
ook in ab 

N E D E R L A N D 

Ned.lndië 
Jap. Bezett ing 
Java 1943: 
XX 1/4 
0 1/4 

7,50 
5,00 

Repoeblik Java&Mad.: 
(X) 42 
(x) 42A 
(x) 44/45 

1,00 
12,50 
4,50 

Repoeblik Sumatra: 
XX 8/9 
(x) 22/22A 

39,00 
8,50 

Indonesië postfris 
1146 BP 
1888/91 BP 
2091/18 V 
2267/71 V 
2301/02 V 
2455/56 V 
B 224/230 
2574/77 V 
2581 V 
2600/12 V 
2614/15 V 
2630 V I /4 
2640/43 V 
port 73/80 
port 73/80A 

2,00 
3,50 
6,50 
2,75 
2,50 
4,50 

11,00 
27,00 
22,50 

5,50 
7,50 

14,00 
4,50 
2,50 
3,50 

Complete jaargangen 
1982 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

129,00 
11,00 
10,00 
20,00 
99,00 
89,00 
37,00 

overige op aanvraag 
0 mooi gebruikt 

(x) zonder gom 
XX postfns 

ruba, Rep. Sur., Indonesië 
n Nederland (FDC's) 

& O.G. 

Nederland 
postfris o.a. 

332/345 9,00 
356a/d 45,00 
374/378 6,80 
474/489 55,00 
550/555 19,00 
568/572 10,00 
592/595 36,00 
617/36+b 7,50 
683/687 3,00 
886/8vel 33,00 
1098/2a 0,90 

(9+4) 3,00 
mooi gebruikt o.a. 

84/86a 1,50 i 
163/165 1,75 1 
212/219 16,00 ) 
244/247 19,00 '.' 
257/260 10,00 
261/264 7,00 
274/277 5,00 
283/331 22,00 
495/503+508/512 

in 4-blok 5,75 
1678/81V 10,00 
1692/93V 18,00 
2296/05V 6,00 
2306/15V 8,00 
Dienst 

9/15 17,50 
16/19 15,00 
20/43 7,00 
44/60 6,50 
Ned. Ant i l len 

met nette plakker 
211/229 13,00 
230/233 99,00 

LP 18/25 90,00 
Port 31/33 120,00 
VN New York | 
XX1951-1979 1 
excl.Blok 1 35,00 1 
XX Blok 1 75,00 . 
B I op fdc 25,00 ia 



E^¥rai5i E 
NOSTALGIE TROEF: 
POST PER MUILEZEL 

Je zou het niet denken, 
maar het vervoeren van 
post in de 21ste eeuw 
is niet uitsluitend een 
kwestie van hî h tech. 
Onze correspondent in de 
Verenigde Staten, Hans 
Kremer, maakt ons attent 
op een prachtig stukje 
postaal 'handwerk' dat 
de Amerikaanse post 
moet verrichten om de 
post bij het Havasupai 
indianenreservaat, dat 
in de schaduw van de 
zuidelijke bergkammen 
van de Grand Canyon ligt, 
te bezorgen. 'Handwerk' 
is ongelukkig geformu
leerd, want het vervoer 
vindt per muilezel plaats, 
langs wat mag worden 
beschouwd als de meest 
afgelegen postroute die 
in de Verenigde Staten 
te vinden is. Deze Supai 
Route wordt gebruikt om 
alles wat de indianen 
nodig hebben bij hen af 
te leveren, of het nu om 
levensmiddelen gaat of 
om huisraad. De 525 be
woners van het reservaat 
zijn er blij mee, want op 
een andere manier zijn 
ze helaas niet bereikbaar, 
zelfs niet per helicopter. 
Het muilezelpad dat voor 

het postvervoer wordt 
gemaakt bestaat voor een 
deel uit huiveringwekken
de haarspeldbochten. Een 
hele prestatie dus, dat de 
USPS per week meer dan 
duizend kilo post bij de 
indianen aflevert. 
De immer ondernemende 
Hans Kremer liet het ech
ter niet bij het verstrek
ken van deze informatie: 
hij deed ook een poging 
om een muilezelenvelop 
naar Nederland te laten 
verzenden. En dat is ge

lukt! Enkele weken terug 
ontvingen we een envelop 
die de reis naar ons land 
gedeeltelijk per muilezel 
heeft gemaakt en die 
voorzien blijkt te zijn van 
een mooi, ambachtelijk 
vervaardigd en toepas
selijk geïllustreerd post
stempel. Dank aan Hans 
Kremer en dank ook aan 
de trouwe viervoeters die 
zich in het zweet hebben 
gewerkt om dit couvert op 
de plaats van bestemming 
te krijgen! 

NIEUWE VERENIGING 
IN HELMOND NA FUSIE 

We schreven er al eerder 
over: twee Helmondse 
postzegelverenigingen 
hebben de handen ineen 
geslagen en zijn  met 
als officiële oprichtings
datum 9 april 2008  als 
een nieuwe vereniging 
verder gegaan. De nieuwe 
club heet Filatelistenver

eniging 'De Helmveste', 
Helmond en Omstreken 
(afgekort: FV De Helm
veste, Helmond e.o.). De 
club is ingeschreven in de 
Kamer van Koophandel 
voor Brabant onder num
mer 40240370. 
Het dagelijks bestuur van 
de nieuwe vereniging is 
als volgt samengesteld; 
Voorzitter; J.M.A. Möll
mann, Dierdonkpark 

II, 570g PZ Helmond, 
telefoon 0492526864, 
email: j.m.a.moIlmann(a) 
hetnet.nl; 
Secretaris; Th.A.J. Leijten, 
Eikenwal 15, 5706 
LJ Helmond, telefoon 
0492534793, email: 
t.leijten2@chell0.nl; 
Penningmeester: J. Schoorl, 
Dennerode 29, 5709 HV 
Helmond, telefoon 0492
514558. 

DE REDACTIE VAN FIUTELIE GAAT VERHUIZEN! 

De redactie van Filatelie gaat verhuizen, van Huizen 
naar Weesp. Dit betekent dat het vertrouwde oude 
adres (Klipper 2,1276 BP Huizen) uit de colofon 

van dit blad is verdwenen en plaats heeft gemaakt 
voor het nieuwe adres, dat als volgt luidt: 

Redactie Filatelie 
Achtergracht 71 
1381BL Weesp 

De redactie krijgt ook nieuwe telefoon en 
faxnummers: 

telefoon: 0294432801  fax: 0294482508 

De wijzigingen gaan in op i juli a.s.; tot die tijd 
kunt u de oude gegevens dus nog gebruiken. 

Redactie Filatelie 

POSTRAMP ZONDER 
RAMPENPOST 

Het was een vluchtje van 
net iets meer dan een half 
uur, dat op 14 januari jl. 
van Honolulu (Hawaii) 
naar Lihu'e moest worden 
gemaakt. Het toestel was 
een Beechcrajt igoo (foto) 
van Alpine Air, een char
termaatschappij die voor 
de US Postal Service een 
postvlucht zou maken. 
Helaas: het toestel stortte 
neer in de wateren tussen 
de eilanden, met als triest 
gevolg de dood van de 

piloot, Paul Akita. Over 
het hoe en het waarom 
van het ongeluk tast men 
nog in het duister. Wel is 
duidelijk dat er van deze 
'rampvlucht' geen 'ramp
stukken' mogen worden 
verwacht. Volgens een 
zegsman van de USPS is 
een deel van de pakketten 
en enveloppen die aan 
boord waren terug
gevonden, maar ze zijn 
zodanig door zeewater 
en kerosine aangetast dat 
het niet meer mogelijk 
is de geadresseerden te 
achterhalen. 

OPMERKELIJKE SITE: 
WWW.POLONICA.INFO 

00 

o Het internet is een leuke 
■̂  filatelistische site rijker: 
^ icivuj.polonica.in/o,een 
^ digitale catalogus op het 
 thema Polonica, die door 
i Leo van den Heuvel uit 
2 Veghel is opgezet. Polo
^ nica verwijst naar uitgiften 

van de PTT's van andere 
A IQ landen dan Polen die the

matisch gezien iets met 
Polen te maken hebben. 
Het kan daarbij om de af
beeldingen van beroemde 
Polen gaan (Copernicus, 

Chopin, madame Curie) 
of om historische gebeur

tenissen die betrekking 
hebben op Polen. Zo werd 

aan de toetreding van Po
len (en nog negen andere 
landen) tot de Europese 
Unie door tal van landen 
een emissie gewijd. 
In Leo's internetcatalogus 
zijn op dit moment alleen 
Polonicapostzegels opge
nomen, dus (nog) geen 
stempels, briefkaarten of 
poststukken. 
Er zijn zoekingangen 
in maar liefst vier talen: 
Engels, Pools, Duits 
en Nederlands. Veel 
informatie wordt in het 
Engels verstrekt, omdat 
de Poolse taalkennis van 

Leo helaas niet toereikend 
is. Maar meestal is een 
vertaling in het Pools, 
Duits of Nederlands wel 
aan te klikken. 
Veel plaats is op de 
website ingeruimd voor 
informatie over de the
ma's (personen, plaatsen, 
gebeurtenissen en organi
saties). Zodoende komt 
de geregelde bezoeker 
van de site vanzelf veel te 
weten over de geschiede
nis, kunst en cultuur van 
Polen  en daar is het de 
samensteller vooral om 
te doen. 

http://hetnet.nl
mailto:t.leijten2@chell0.nl
http://WWW.POLONICA.INFO


18-JARIGEN MAKEN 
1000 PROCENT WINST 

Met aandelen krijg je het 
waarschijnlijk niet meer 
voor elkaar, maar met 
postzegels maakt u nog 
een kansje. We hebben 
het over het boeken van 
een leuk koerswinstje. 
De Italiaanse post had 
in 2006 het - overigens 
heel aardige - idee om het 
verzamelen van postze
gels onder jongeren wat 
te bevorderen. Het bedrijf 
schreef alle Italiaanse 
jongens en meisjes van 
18 jaar een brief waarin 
ze werden uitgenodigd 
een gratis postzegel te 
bestellen: een blauwe 
voor jongens, een roze 
voor meisjes. Er wer
den, omdat er een grote 
belangstelling verwacht 
werd, alvast 300.000 

zegels gedrukt. Jammer: 
slechts 32.000 meisjes 
en iets meer dan 33.000 
jongens hadden belang
stelling voor het cadeau
tje; ze kregen hun zegel 
netjes thuisgestuurd. En 
de overige zegels? Die 
gingen de shredder in. Ge
zien hun geringe oplage 
geeft de Italiaanse Bolaflfi-
catalogus de postzegels 

een topnotering: 350 euro 
voor de 'jongenszegel', 
550 euro voor die van de 
meisjes en 1000 euro voor 
een serie. In de concur
rerende CEI-catalogus 
zijn de noteringen nog 
hoger: 800 euro voor de 
blauwe, 900 euro voor 
de roze zegel. Niet slecht 
voor iets datje gratis hebt 
gekregen... 

II vXu,i n n o \ \i i K\ n thuui I ro \ Mt €10.45 
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OVERZICHT MUTATIES 
VERENIGINGSADRESSEN 

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

Achterhoek 
Filatelistenvereniging 
De Achterhoek heeft een 
nieuw e-mail adres: 
jspekschooroi(3)hetnet.nl. 

Appingedam 
De postzegelvereniging 
Appingedam heeft een 
tijdelijke secretaris: 
A. Swiersema, Scharre-
weersterweg 6i, 9902 CC 
Appingedam, telefoon 
0596-624248, e-mail 
opaswiersema@hotmail.com. 

Reuver 
De secretaris van de 

Filatelistenvereniging 
Filvero Reuver e.o. heeft 
een nieuw adres: R.P.L. 
Aerdts, Bosdaellaan 73, 
5953 BW Reuver. 

Weert 
Filatelica Weert e.o. heeft 
een nieuwe secretaris: 
Mr. E.W.Th. Goossens, 
Onder de Wieken 9, 6093 
HD Heythuysen, telefoon 
0475-494086, e-mail 
eu;tfloossensoi(a)hetn et.nl. 

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

Het complete overzicht 
van bij Filatelie aangeslo
ten verenigingen vindt u 
in Filatelie van oktober 
2008. 

COSTERUS-KAPIHEL, GEZAGHEBBEND FILATELISTISCH 
GEZELSCHAP, NU OOK ON-LINE TE VINDEN 

Een van de gezagheb
bendste colleges die de 
Nederlandse filatelie 
rijk is, is het Costerus-
Kapittel. De leden van 
dit gezelschap ('ridders' 
geheten) mogen zonder 
twijfel tot de jinejleur van 
de verzamelaars in ons 
land worden gerekend. 
Jammer genoeg was er 
tot dusver - met uitzonde
ring van een informatief 
boekje over het genoot
schap - niet zo heel veel 
documentatie over de 
illustere ridders en hun 
kapittel te vinden. 
Maar aan die situatie is nu 
gelukkig een eind geko
men: op de website van 
de Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen, 
www.nbfii.nl, kunt u op een 
speciaal tabblad klikken 
met de tekst 'Costerus 
Kapittel'. Doet u dat, dan 
krijgt u toegang tot een 
digitaal overzicht van het 
werk van het kapittel en 

van personalia van hui
dige en vroegere leden. 

Op de afbeelding hieron
der een voorbeeld van een 
van de webpagina's die 
aandacht besteden aan 
het Kapittel. 

(10)1933 Mun«; HerAert{187S 1953) 
Duits fitate4i*t «temationaal veimaanj wn »jn bewsflung van Konrs Grosser 
KëCahg ondei ziyi tedacoe eo m samenweriong mtt grote fiiaieinten u t vele 
landen werd de uitgave als Kohts Briefmarken Handbuch voortgeiet lol hq m 
1936 ats ]ood Duitsland verliet en zich m Zwitserland vestigde Daar 
pubbcee'de hy m de Schrteaer Briefmarken Zeitung over de emissies 1B50 
IB51 van Zwitserland (m 194Ï in boekvonn verschenen) en over de 
drukstenen van de Rayon zege\s (m 19'14 tn baelcvonn] Zip laatste wane was 
CM Diirt\«irn Aufgaben {ViSQ) Liridenberg MedaiKe 1925 RDII of Oiibngushed 
Phüateluti (ROP) 1931 Fellow RPSL 1931 Crawford Medal RPSL 1936 
Honorary Member Collectors Club of Mew Vork 1949 
(9)1931 Brink, Johannes Derk von {laai 1939) 
Directeuf van het postkantoor Maasöicht later Arnhem Bonds bestuurslid 
1916 1924 Van 1922 tot zijn dood hoofdredacteur van het NMP waann hij 
tientallen artikelen schreef over de posthistone van Amsterdam Arnhem 
Breda en Maaitncht schreef ook over de emissie 1852 vervalsingen en 
jeL gdftiateilt m neg«n aflevenr̂ gen qver Vi«nktn »n nnamwaardigneden 
l/oor Sit vtrzamtlësr wmuat btktrtoemooi 1932 In boekvorm verschenen 
Het posUegelboek, een tiandleiding voor den verzamalaar (1 ] ) en Hi 

Maastncntse postwegen (1936 latgave Hoofdbestuur 

)̂ i, Wiltutm Pteler Pzn {1S7^ 19SI) 

(7) 1917 Becking, Herman Pretlerik Willem (1B51 1934) 
Speciaal verzamelaar en orulerzoeker van de Nederlandse en kobniaJe 
postïege'i Met Robert en Bohimeijer oprichter van de NVPV Keurmeester 
1921 1931 bestuurslid en erelid NVPV Vaste medewerker van het NTvP Met 
o 3 Bchimeijer auteur van het Standaardwerk over da posewaarden van 
Nederland «n ajne Kokrnan (1894) 

(6) 1926 Bohimeijer, Ion Ernst (1857 1927) 
Postiegelharwlelaar van 1878 tot 1BS6 enkele ;aren samen met vakgenoot 
Memdert Schaap was daarna uitslijtend verzamelaar Met Beckmg en RoCert 
oprichter van de NVPv Keurmeester en erehd NVPV Jurylid internationale 
tentoonstelling Amsterdam 1869 Pijbkcaerde in 1910 over tandmgen « het 
Itulatelic Journal of India was van 188S tot 1921 vaste medeweiker van het 
NTvP Met o a Beckmg auteur van het Standaardtt^erk over de postpaarden 
van Nederland en iijne Kolonien (1S94 uitgave NVPV) 

(5) 1915 Walter, Pleter WUhelnt (1869 1938) 1 
Op 25 apm 1924 bood hij de Staat der Nederlanden zi]n uitgebreide j 
verzamelingen en iijn bibliotheek a^n met het oogmerk 'den stoot te geven j 
of althans bij te dragen tot het stichten var. een Postmuseum van Rijkswege - ^ 
zooals m bijna alle lar)den bestaat* Het Nederlandsche Postmuseuoi werd 12 
november 1930 geopend Oe aan het museum (aanvankelijk m bruikleen) 
overgedragen werekJverzamefcng van hat Hoofdbestuur der PTT is door hem 
opgelet bijgehouden en door aank^en aangevuld (Eerste) voorzitter 
Sbchtina Het Nederlandsche PosCmuseuni erelid NSVP 1924 Water medaille zl 

POSTZEGELALBUMS 
DUURDER 

Het zijn zware tijden voor 
filatelisten die gebruik 
maken van voordrukal-
bums. In september van 
het vorig jaar besloot 
de staatssecretaris van 
Financiën dat voor de 
voordrukalbums voortaan 
het hogere btw-tarief (19 
procent en vanaf 2009 
zelfs 20 procent) moet 
worden berekend. Dat 
heeft uiteraard gevolgen 
voor de verkoopprijs van 
de albums en vandaar dat 

TNTPost in haar verkoop
blad Collect aankondigt 
dat - jawel - de prijzen 
voor de albums omhoog 
gaan. 
Een forse tegenvaller voor 
verzamelaars, maar ook 

voor de producenten van 
de albums. Een van die 
producenten, Davo in 
Deventer, laat het er niet 
bij zitten; het bedrijfis 
van plan het btw-besluit 
van de staatssecretaris 
aan de rechter voor te 
leggen. In afwachting 
van de uitkomst van de 
procedure heeft TNTPost 
de prijs van de albums 
toch alvast verhoogd. 
Mocht de rechter Davo 
gelijk geven, dan zal - zo 
wordt in Collect gemeld -
TNTPost de prijzen weer 
omlaag brengen. 

VERENIGfNGSBLADEN KUNNEN WEER STRIJDEN 
OM DE FIUTELIE VERENIGINGSBUDPRIJZEN! 

Ook in 2008 jaar wordt 
weer gestreden om de 
Filatelie Verenigings-
bladprijzen, met twee 
hoofdprijzen van 250 
euro: één voor bladen 
van 'algemene' post-
zegelverenigmgen en 
één voor publicaties van 
gespecialiseerde vereni
gingen. Er zijn ook twee 
extra prijzen 'in natura' 
ter beschikking gesteld 
door Uitgeverij Davo in 
Deventer en TNTPost in 
Den Haag; deze prijzen 
hebben een waarde van 
minimaal honderd euro. 
Eén ervan gaat naar de 
auteur van het beste 
artikel in een jaargang; 
verenigingen of hun 
hoofd/eindredacteuren 
moeten hiervoor zélf 
kandidaten voordragen. 
Verenigingen die aan 
de wedstrijd willen 
deelnemen, kunnen een 
formulier aanvragen 
bij de secretaris van de 
wedstrijd (zie verderop). 
Het formulier moet ui
terlijk I augustus 2008, 
samen met drie com
plete sets bladen, aan de 

secretaris worden terug
gezonden. Het gaat om 
de nummers van de 
meest recente, complete 
jaargang van vóór i juli 
2008. Dat kan dus een 
jaargang zijn die geheel 
in 2007 is verschenen, 
maar ook een jaargang 
die van i juli 2007 tot en 
met 30 juni 2008 loopt. 
Een formulier kan wor
den aangevraagd bij 

Drs. S.W.D. Veenstra 
Roelofsstraat 31 
2506 VK 's-Gravenhage. 

Verzoeken tot het toe
zenden van een formu
lier die na 15 juli 2008 
bij de jury binnenko
men, kunnen helaas niet 
meer in behandeling 
worden genomen. 
Zoals gezegd: uw deel-
nameformulier en de 
bijbehorende bladensets 
moeten uiterlijk op i 
augustus 2008 ter post 
zijn bezorgd. 
Veel succes gewenst met 
uw inzending! 

Redactie Filatelie 

500 euro aan fleldpnjzen is beschikbaar voor de beste uercniflinasbladen. 

mailto:opaswiersema@hotmail.com
http://et.nl
http://www.nbfii.nl
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# EK 2008 

liBiiBfliiH 
NederlandiNederlandiNederlandïMederlandi iNederlandi 

Ib^ïnirn 
M f e l a y 

Rym 
Babel 

KLiuisJan 
Hunte l aa r 

Demy 
de Zeeuw 

Andre 
Ooijer 

BsTOclitig do huid aa brang do OrisntMtrip d i r a c ■yj^dati' 
Zo ILUurt twvl titdarland Oranja' 

9 EK 2008 

■ilillBi m 
Drby \fxHred 

BouiBa 
Ruud 
van 

Nis ta l roo i ] 

Clairence 
Seodorf 

Rafael 
van d e r 

Vaart 

'■ h u g de iiuuJ en bi«ng de Orrnijascnp ai recc cp ds huid j . 
Zo k l « u n hMl thdar land Orari}« 

X 
# EK 2008 

■ l l l l i l 
iMfederlandiNederlan ■ 

John 
Heitxnga 

J o r i s 
Mathijeen 

1^1 
iJjand|Wederiand|^^ 

o io^ann i K a r i o 
van Melchiot 

Bronclchorst 

x,titii] de buld OQ ticwig do Omaje i t r i pd i i«c t op de huui m 
Zo k l*u r t heel KedBrlanil Oranje' 

IF 
X 
# EK 2008 

■"̂ 'IIIIIIIH 
|Hederl^nd|NederJandJ|;^^^ 

Henk 
Timraei

Dirk 
Kuyt 

Wesley 
Sneijder 

Robin MaiJTten 
■an Persie Stekelenburg 

Bevocttug d« hiud oa btwtg da Oranjextrip duvct ap de huid ai 
Zo UeoTt beel Kaderlmd OraEi>' 

13 MEI: EK 2008 
(VOETBALZEGELS) 

Op 13 meijl. presenteerde 
TNTPost in de Arena in 
Amsterdam vier map
jes met voetbalzegels. 
De zegels moeten het 
Oranjegevoel bij de Ne
derlandse verzamelaars 
(en alle andere kopers van 
de mapjes) versterken. 
Het gaat om mapjes die 
steeds één velletje met 
vijf zegels met een fran
keerwaarde van 44 cent 
bevatten. Op elke zegel is 
een andere speler uit de 
(veronderstelde) selectie 
van het Nederlands elftal 
afgebeeld, onder wie Cla
rence Seedorf, die  zoals 
voetbalfanaten ongetwij
feld zullen weten  al heeft 
bedankt voor de eer. 
De mapjes kosten 2.50 
per stuk, zijn genum
merd van I tot en met 4 
en zijn verkrijgbaar op de 
gebruikelijke verkoop
punten en bij de Col
lectClub in Groningen. 

12 JUNI 2008: MN 
(VERZAMEIVEL) 

Met vijf velletjes uit de 
reeks 'Mooi Neder
land' achter de rug was 
het weer tijd voor een 
verzamelvelletje en een 
prestigeboekje. Velletje 
en boekje verschenen op 
12 juni jl. De vijf in 2008 
voor het voetlicht ge
brachte plaatsen  Sneek, 
Zoetermeer, Heusden, 
Amersfoort en Coevor
den  kregen een keurig 
plaatsje in het velletje 

en het boekje. De zegels 
werden ontworpen door 
het bureau voor visuele 
communicatie 178 aardige 
ontuierpers uit Amsterdam. 
Het verzamelvelletje 
(prijs: 2.20 euro) werd 
gedrukt bij Joh. Enschedé 
Security Print in Haarlem, 
in een oplage van 471.500 
stuks (2.357.500 zegels). 
Het prestigeboekje kost 
9.95 euro. Velletje en 
boekje zijn verkrijgbaar 
bij de gebruikelijke ver
kooppunten en bij de Col
iectClub in Groningen. 

IL
c2S/'r^^'~ 

12 JUNI: VERENIGING 
REMBRANDT 2008 

De Vereniging Rembrandt 
bestaat in 2008 125 jaar. 
Ter gelegenheid hiervan 
wordt eind van dit jaar een 
tentoonstelling georgani
seerd van werken die met 
steun van genoemde ver
eniging zijn aangeschaft, 
in het Van Gogh Museum 
in Amsterdam en onder 
de titel 125 ̂ rot« liefdes. 
Het jubileum werd her
dacht met de uitgifte op 
12 juni jl. van een velletje 
met een zegel van 6.65 
euro. Het is verkrijg
baar op de gebruikelijke 
adressen; oplage 365.000 
velletjes. 

EMISSIEKALENDER 
JULiSEPTEMBER 2008 

8 juli: 
Grenzeloos Nederland: vel
letje met drie Nederlandse 
zegels van 92 cent (plus 
een Arubaanse en een 
Antilliaanse zegel); verder 
een prestigeboekje. 
I september: Weken uan 
de Kaart; velletje met drie 
postzegels van 44 cent. 
I september: 
Tiuaalfmaandenjarig: vel
letje met 12 verschillende 
postzegels van 44 cent. 

Voor het complete emis
sieprogramma van TNT
Post in de tweede helft 
van 2008: zie pagina 467. 
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<Eaßk Stamps, ;NbtarisappeC220, 4007 Zß "Rei, 0344-612256 
(Biedt zeervoordeßge verzameßngen aanl 

301 Nederland 1852-1944, gebruikten ongebruikt postfns mooie 

verzameling, nagenoeg compleet, C W € 11 980 -
302 Nederland 1852-2008, gebankt (nrs 1 en 2 op type verz ook op landing 

en plaatfouten, dit alles met meegeteld) Vele toppers o a 48,80,101, 

104/105,130/131 port roltanding enz in 7 stockboeken C W € 13 445,-
303 Nederland, Doos vol met honderden oude bneven en bnefkaarten, o a 

nr 2 met volstempel Maastncht, gave bnef enz Ook kwitanties met 

nrs 19 en 21 erop Een bezichtiging meer dan v»aard 
304 Nederland 1852-2004, postfns ongebmikt en gebruikt met betere nrs. 

0 a 104,105, roltanding, amnenwet, port o a de Ruyter sene enz 

in twee Leuchtturms en 2 zelfgemaakte albums 
305 Nederland kleinrondstempels, o a Enter, Puttershoek, Vogelenzang stn , 

Valthermond, Veessen enz Ook eerste emissie met o a Heerenveen, 

Roermond, Tiel, Vianen en grootrond, kwaliteit schitterend tot redelijk. 
306 Nederland mooie verzameling, gebankt en ongebnjikt 1852-1939, met 

veel toppers 80,101,130/131,104/105 heel leuk roltanding, port enz 

CW €8319,50 
307 Nederland gebruikt, ongebnjikt en postfns ongebnjikt, o a 84/86 gebr, 

130 postfns, legioenblokken enz C W € 4335,50 
303 Nederland automaatboekjes, postfns 1 t/m 79 met alle dure teksten en 

extra's in Davo Album 
309 Nederland automaatboekjes, postfns 1 t/m 20A met alle dure teksten 

310 Nederland Eerste dag enveloppen, onbeschreven nr 32,34,37,38,39 

vanaf nr 42 t/m 531 compleet ook de A nrs C W € 3100,-
311 Nederland leuke verz gebruikt in stockboek 1852-1998 o a met de nrs 

47 212/219,244/247 371/372, 556/560, 592/595, LP 12/13 enz 
312 Nederland 1852-1944 in Davo de Luxe Leuke verz gebruikt o a 29, 

104/105 enz beetje postfns, o a 402b en wat ongebnjikt C W € 2510,-
313 Nederland puntstempels met div leuke nrs CW € 2000,-in stockboek 

314 Nederland 1946 t/m 1976, postfns, compl excl nrs 518/537, LP 12/13 

315 Nederland eerste dag env, onbeschr nr 188 t/m 517 in 3 Davo Albums 

316 Nederland prachtige E3 met keung getypt adres, open klep 

317 Nederland 1962 t/m 1976, postfns engro 5 x of meer 

318 Nederland bewijs van bevoegdheid voor het afhalen van stukken, 9 hele 

en 5 rechte eindstukken gefr met de nrs 346,487,531,534 en 535 
319 Nederland postfns alle combinaties uit postzegelboekjes 1964-1987 

320 België leukeverzameling 1849-2007 met gebr ongebr postfns Vele 

goede nrs aanwezig volgens Michel cat o a 191-203,287,291/297,314, 

347/353 Blokken 0 a de nrs 5,21/22,24 enz Postfris o a 929/940, 

941/946,947/948 enz Hoge C W in 3 Leuchtturms en 2 stockboeken 

€1.795 

€1.775 

€1.400 

€1.350 

€ 1.250 

€1.245 

€550 

€550 

€395 

€385 

€275 

€255 

€250 

€245 

€135 

€115 

€110 

€105 

€75 

€1325 

321 België 1958/1979 postfns in Davo Album 

322 BRD 1974 t/m 2001, postfns in 2 Davo Albums 

323 BRD gebr, ongebr, postfns 1945-1976 in zelfgemaakt Lindner Album 

324 Berlijn 1950-1990 gebr, ongebr, postfr o a Michel 75/79 

325 Berlijn 1974 t/m 1990, postfris in album 

326 Duitse Rijk blok 1 postfns 

327 Duitse Rijk bezettingsuitgaven oa Böhmen en Mahren Gen Gouvernement, 

Saarland, geallieerde en Sovjet bezettingsuitgave en lokaal in 2 Lindner 

Albums, meest postfns 
328 Duitse Rijk pracht blok 3 gebruikt 

329 Duitse Rijl<, BRD en Berlijn 1872 t/m 1973, gebr ongebr in 

Schaubeck Album 
330 Duitse Rijk Michel 29/30 mooi echt gebmikt C W € 655,-

331 Finland 1931-1976 postfns in stockboek 

332 Geurnsey en Yeumsey, postfns 1969 t/m 1989 in 2 Safe Albums 

333 Indonesië 1949 t/m 1996 ongebr compleet in Davo Album 

334 Liechtenstein 1917-1991,gebr t/m 1961 metoa Michel nrs 114/115, 

Zeppelin 140/142 enz Postfris vanaf 1962 Michel C W € 7282,-
335 Motief Dieren 197 postfns Senes/blokken, goede langlopende senes 

enz in erg dik stockboek 
336 Motief Transport (auto's schepen, vliegtuigen enz) 388 postfnsse 

senes/blokken Veel Engeland gutterpairs enz Engelse Kol, USA enz 

in dik stockboek en Davo Kosmos Album 
337 Motief Sport, hoofdthema wielrennen, 833 compleet met ontzettend 

veel goede senes/blokken/boekjes, postfris op enkele senes na van 

1948 t/m 1998 in 7 stockboeken 
338 Magnifieke verz uitgaven ter gelegenheid van tentoonstellingen over de 

gehele wereld, 1926-2022 Geheel postfns Vele dure senes en blokken o a 

Polen, Warschau blok, België citeb blok, Franknjk fexip blok enz Zeer 

hoge C W in 5 Leuchtturm Albums 
339 Motief Sport, 122 complete gebr senes/blokken en boekjes en heel 

veel leuke losse zegels in dik stockboek 
340 Noorwegen 1930-1972 op enkele series na postfns in stockboek 

341 Oostenrijk 1850-1937, gebr, ongebr, postfns Pracht verz praktisch 

alle toppers aanwezig, o a Dolfuss enz Zeer hoge C W 
342 Verenigd Europa 1957 t/m 1987ongebr compleet met meelopers 

vanaf 1971 postfns in 3 Davo Albums 
343 IJsland 1933-1967 op enkele zegels na postfns in stockboek 

344 Zuid Afrika geweldige verzameling in 3 Davo Albums 1910 t/m 1999, 

gebr, ongebr, en veel postfns Veel betere series Luchtpost port enz 

€110 

€285 

€200 

€175 

€85 
€395 

€245 

€225 

€125 

€115 

€115 

€145 

€285 

€775 

€275 

€425 

€1.075 

€ 1.750 

€95 
€110 

€1.275 

€645 

€85 

€595 

Een kleine selectie uit onze postfris zonder plakker aanbieding! (2008, nr. 5 "Filatelie" voor uitgebreide opsomming) 
77-80, € 2400,- / 84-86, € 520,- / 90-101, € 2395,- /121-131, € 760,- /149/162, € 975,- /163-165, €425,- /177-198, € 520,-
236-237, €295,- / 346-349, € 285,- / 518-537, € 650,-
Alle series met certificaat van echtheid. 

Zeer voordelig postfris periode 1950 • 2006 
Alle series zijn apart te bestellen vanaf 538 t/m 756 a 30% cat.w b.v 556-560€ 36,-
Alle series zijn apart te bestellen vanaf 757 t/m 1063 a 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 l/m 2006 voor postkantoorprijs ook hier alles apart te bestellen - b v. provincievelletje9€ 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 

Verder nog diverse kleine en grote verzamelingen/partijen aanwezig. Eagle Stamps, Notarisappel 220,4007 ZB, Tiel, 0344-612256. 

Levering zeer snel na vooruitbetaling op SNS-bank rek.nr. 94.41.36.400. Voor bestellingen vanaf 40 € worden geen portokosten berekend. 

Vermeld uw bestelling op uw overschrijving Bezichtiging altijd mogelijk na telefonische afspraak. 



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

POSTZEGELS UIT DEN 
HAAG EN DEN BOSCH 

De postzegels die kunnen 
worden gemaakt terwijl 
je erop wacht kwamen tot 
nog toe uit het postkan
toor Rotterdam Weena 
en het nieuwe postkan
toor van Nijmegen. Daar 
stonden Okiprinters 
die een veel beter beeld 
produceerden, dankzij 
een hogere resolutie dan 
bij de via Cendris/Inter
net te bestellen zegels 
mogelijk is. 
In de afgelopen tijd zijn er 
twee nieuwe mogelijkhe
den bijgekomen. Op de 
StampPassion '08 in Den 

Bosch bleek mevrouw Els 
Schouten van de TNTPost 
een Okiprinter met 
aanhang meegenomen 
te hebben voor bezoe
kers die graag een foto 
van zichzelf of van hun 
familie op een postze
gel terug wilden zien. 
Zo'n foto kon ter plekke 
worden gemaakt, waarna 
de afbeelding op een 
blokje van tien zegels kon 
worden geprint. 
Het eerste blokje kostte 
tien euro, de drie vol
gende vijf euro per stuk 
en daarna begon het weer 
met 10 euro per blokje. 
Ook bij de in Den Bosch 
geplaatste Okiprinter 

'KloarteruJijI u wadtt'zegds: ucrkriĵ baar m Rotterdom en Nijmegen 

was het oplossend ver
mogen 200 dpi, in plaats 
van de de 150 dpi van de 
Cendrisprinters, maar 
het typenummer van de 
Bossche printer, C5700, 
gaf al aan dat er een ver
schil was met de Cgóoo's 
die in Rotterdam en 
Nijmegen staan  al was 

het maar omdat de C5700 
een flink stuk goedkoper 
is. Bij het naderhand 
bestuderen van de zegels 
uit Den Bosch bleek dat 
de rasterhoeken van de 
daar gemaakte exempla
ren duidelijk verschillen 
van de in Rotterdam 
en Nijmegen vervaar

Detail zegels Den Bosch de rasterhoeken zijn 30 en 30 graden. ..terujijl de rasterhoeken m Rotterdam en Nijmcijen haaks zijn. 

d:NedeJpl:Medéi 
0 0 

Detail Don een zê el uit de Postiuinkel Den Haag met gele puntjes Hetzelfde detail als hiernaast, met een markering uan de gele puntjes 
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Degcle puntjes luordengegenereerd dooi de MK unit uan de C 9650. Dezelfde gele puntjes als hiernaast, maar met een zichtbaar patroon 

digde exemplaren. Alles 
staat onder 30 graden, 
respectievelijk 30 gra
den. Anders gezegd: de 
rasterlijnen maken geen 
rechte hoeken meer, maar 
hoeken van 60 graden. 

Geen gele puntjes 
We kunnen hiermee 
werkelijk spreken van 
een nieuwe variant! Het 
meenemen naar de beurs 
van de printer was een ex
periment, waarop  gezien 
de grote belangstelling 
ter plaatse  best wel een 
vervolg te verwachten is. 
De problemen met de 
prindade  buffering met 
behulp van Lego/Duplo
blokjes  en de frequente 
foutmelding paper jam 
zouden dan wel eerst op
gelost moeten worden. 
Net als bij de andere twee 
Okiprinters het geval is, 
werd in Den Bosch geen 
Machine Identification Code 
(MIC, een patroon be
staande uit gele puntjes) 
aangebracht. 
Kennelijk heeft Old 
bij zijn printers van de 
typen C9600 en C5700 
de dwang van CIA en 
Pentagon kunnen weer
staan om de unit die de 
MIC moet aanbrengen in 
te bouwen! Wat natuur
lijk niet uitsluit dat de 
printerfabrikant bij zijn 
nieuwere modellen best 
eens overstag zou kunnen 
gaan. 

Wèl gele puntjes 
En dat gebeurde ook, zo 
bleek op 25 april 2008! 
Op die dag ging de Post
winkel in Den Haag open. 
Behalve twee automaten 
van het type WincorNix
dorf was er ook weer een 
Okiprinteropstelling 
volgens het IKiorecept 
(IKio: Interactive Selfscruice 
Kiosks). Terwijl andere 
verzamelaars zich met 
de WincorNixdorfau
tomaten bezig hielden, 
bestelde ik enkele blok
ken met familiewapen, 
cq. hennepnetels. 
Bij de juiste lichtval waren 
met behulp van een loep 
de gele puntjes van een 
MIC meteen zichtbaar! 
Navraag bij het personeel 
wees uit dat de printer van 
een iets nieuwer model 
was: het door Old op 21 
november 2007 geïntro
duceerde model C9650 
 en in dit model was ken

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


nelijk wel een MIC-unit 
ingebouwd. 
Qua resolutie en raster-
opbouw wijkt het Haagse 
model niet af van die van 
de beide eerdere postwin-
kels, maar de puntenpa-
tronen van de MIC maken 
de Haagse blokken tot 
een apart verzamelitem... 

Wincor-Nixdorf 
De in Den Haag aanwe
zige automaten zijn er, 
als het om bedienings
gemak gaat, een stuk op 
vooruit gegaan als je van 
diverse frankeerwaarden 
er enkele moet hebben. 
Je gooit ze maar in het 
'winkelwagentje' en je 
rijdt weer verder. Je kunt 
de frankering laten vast
stellen aan de hand van de 
gewogen zending en de 
keuze voor de bestem
ming. Maar je kunt ook 
al meteen kiezen voor 

PRESTIGEBOEKJES FRANS BAUER EN PROJECT JUMP 
(HARTSTICHTING): VEEl EN WEINIG AANDACHT 

afzonderlijk te bestellen 
postzegels. Behalve de 
vooringestelde frankeer
waarden van 5,10, 44, 88, 
70, Prior 75 en Prior 92 
zijn werkelijk alle andere 
waarden tot 9.99 euro in 
te toetsen (boven). 
Voor de pakketten zijn er 
de gebruikelijke bredere 
barcodezegels (onder). 

N E D E R L A N D tMSMi 
3SPPW150ÓÖÏ^~ 

Op de openingsdag van 
StampPassion '08 werd het 
prestigeboekje met negen 
zegels (drie blaadjes van 
drie zegels) met afbeel
dingen uit de geschiede
nis van Frans Bauer aan 
de zanger gepresenteerd. 
De zegels hebben een 
zwart/grijs geletterd 
kader. De gebruikte 
kamtanding is - en dat 
is gebruikelijk bij deze 
postzegelboekjes - net 
even anders dan die van 
de blokjes van tien 
(bijvoorbeeld de zegels 
'Honderd jaar NBFV). 
Het is eigenlijk onnodig 
te vermelden dat zegels 
uit een prestigeboekje 
door hun afwijkende tan
ding een aparte plek in de 
catalogi verdienen, maar 
ik doe het toch maar. 
De zegels zijn gedrukt in 
meerkleurenoffset, op de 
Mitsubishi-pers van Joh. 
Enschedé Security Stamp 
Printing in Haarlem. Pas 
tien dagen na de presen
tatie op StampPassion '08 
werd het prestigeboekje 
in de normale verkoop 
gebracht. 
De productbarcode van 
het boekje heeft als num

mer +51967, het artikel
nummer is 698035. 
Op de beurs in Den Bosch 
was ook een prestige
boekje ten bate van Jump, 
een beweegprojectvan 
de Nederlandse Hart
stichting, verkrijgbaar; 
het was te koop bij de 
stand van de CollectClub. 
Opvallend bij dit boekje is 
het gebruik van het oude, 
paarse rechthoekige ka
der en het feit dat er maar 
drie verschillende zegels 

zijn die op drie blaadjes 
worden herhaald! 
Het boekje, dat sinds 14 
april jl. via de website 
van TNTPost besteld kan 
worden, is op de gewone 
verkooppunten van TNT
Post echter nog helemaal 
niet te vinden! Wel kan 
het boekje besteld worden 
op de site van de Hart
stichting (lüiuiü.hartstich-
t1n3.nl, klik vervolgens op 
'Shop'). 
De productbarcode van 
het boekje heeft als num
mer +51929, het artikel
nummer is 698033. 

20 VOETBALZEGELS IN 
VIER VERPAKKINGEN 

Op 13 mei jl. werden ze 
door TNTPost gepresen
teerd - heel toepasselijk in 
de Arena in Amsterdam -
maar ze waren op de kan
toren en bij de CollectClub 
al eerder te koop: de vier 
verschillende mapjes met 
EK 2008 Voetbalzegels. 
Het gaat om kartonnen 
hangverpakkingen die 
per stuk 2.50 euro kosten 
en die steeds één velletje 
met vijf zegels van 44 cent 
bevatten; op elke zegel is 
een andere speler afge
beeld. In totaal gaat het 
dus om twintig voetbal
lers; van enkele is bekend 
dat ze geen deel zullen 
uitmaken van de selectie 
van Van Basten. 
De barcodenummers van 
de mapjes zijn +052285 
(mapje i), +052292 (2), 
+052308 (3) en +052315 
(4) en de artikelnum
mers zijn respectievelijk 
698066, 698067, 698068 
en 6980g. 
Opmerkelijk: onderaan de 
velletjes is een oranje balk 
aangebracht: een transfer, 
die je - na bevochtiging 
- op elke (liefst zichtbare) 
plek van je lichaam kunt 
aanbrengen. 

http://t1n3.nl
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SAMENSTELLING: JAN BORLUUT 

BELGISCHE EMISSIES 
IN JUNI 2008 

In de maand juni verschij
nen in België de volgende 
emissies: 
- Tachtigste verjaardag 

van koningin Fabiola; 
- Zomerzegels; 
- Toerisme en sculpturen. 

Koningin Fabiola 80 jaar 
Op II juni jl. verscheen 
een blokje met drie 

zegels, voorzien van de 
waardeaanduiding ' i ' 
(momenteel 0.54 euro); 
dit ter gelegenheid van 
de tachtigste verjaardag 
van koningin Fabiola. De 
koningin is afgebeeld op 
de middelste zegel, die 
geflankeerd wordt door 
twee zegels waarop ze 
samen met haar echt
genoot, wijlen koning 
Boudewijn, te zien is. Het 
ontwerp is van Myriam 

Voz en Thierry Martin 
(MVTM), die bij de mid
delste zegel samenwerk
ten met Eddie van Hoef 
De zegels zijn uitgevoerd 
in rasterdiepdruk op een 
Goebel-pers; hetzegel-
formaat is 48.75 bij 38.15 
millimeter, de perfora
tiemaat 11̂ /2 (28 tanden 
horizontaal, 22 tanden 
verticaal). 
De korte zijde vertegen
woordigt de omtrekrich-

ting van de drukcilinder. 
Er is geen productbar
code aangebracht. 

Zomerzegels 
Ook op II juni jl. versche
nen twee blokken met 
tweemaal vijf zegels die 
de waardeaanduiding 
' i ' laten zien. Ze zijn 
gewijd aan het thema 'er 
op uit trekken, fietsend 
of wandelend, met het 
hele gezin, tijdens de 

vakantie'. De blokken 
werden ontworpen door 
Myriam Voz en Thierry 
Martin (MVTM), die in dit 
geval samenwerkten met 
Michel Provost. 
De zegels zijn gedrukt op 
de tweede Goebel-pers 
(rasterdiepdruk aan de 
rol) van de Zegelwerk
plaats in Mechelen. Het 
zegelformaat is 40.2 bij 
27.66 millimeter en de 
zegels hebben perfora-



tiemaat ii ' /i (23 tanden 
horizontaal, 16 tanden 
verticaal). De korte 
zijde vertegenwoordigt 
de cilinderomtrek. De 
(scheer)perforatie loopt 
in alle blokranden door. 
Op de drukcilinder zijn de 
vier panelen vermoedelijk 
twee aan twee geplaatst, 
in tétebêche stand. 
Op de rechteronderrand 
is de productbarcode 
aangebracht. 

Toerisme en sculpturen 
Een derde emissie die op 
II juni 2008 uitkwam, be
stond uit drie blokken die 
elk tweemaal vijf zegels 
bevatten. De blokjes zijn 
voorzien van de waarde
aanduidingen ' i ' , 0.75 en 
0.80 euro. Het centrale 
thema is 'sculpturen in 
het landschap'. De zegel 
met de waardeaanduiding 
' i ' laat een beeld van een 
zittende vrouw zien van 
Georg Grard, dat in het 
naar hem vernoemde 
museum in Gijverinkhove 
te vinden is. De zegels van 
0.75 en 0.80 euro tonen 
respectievelijk een stapel 
schijven van Gerald De
deren in de beeldentuin 
van het UCL in Brussel 
en twee halve bollen van 
Emile Desmedt in het 
openluchtmuseum van 
SartTilman in Luik. 
Meer informatie is te 
vinden op het internet: 

George Grard (Doornik, 
1901St. Idesbald, 1984): 
www.george-grard.cotn 

Gerald Dederen (Verviers, 
1957): 
www.gdederen.he 

Emile Desmedt (Doornik, 
1956): 
www.musee-pla.ulg.ac.he 

De zegels zijn in vierkleu
ren rasterdiepdruk (druk 
aan de rol) vervaardigd, 
op de eerste Goebelpers 
van de Zegelwerkplaats in 
Mechelen. Het formaat is 
40.2 bij 27.66 millimeter, 
met als perforatiemaat 
ii'/2 (23 tanden horizon
taal, 16 tanden verticaal). 
De korte zijde vertegen
woordigt de cilinderom
trek. De perforatie loopt 
in de boven en onder
blokrand geheel door; in 
de zijranden is één perfo
ratiegat aangebracht. 
De drukcilinder omvat 
tweemaal twee blokken, 
die vermoedelijk tte-bkhe 
ten opzichte van elkaar 
zijn geplaatst. 
Op de onderrand is rechts 
de productbarcode aange
bracht. 

BARCODE BLASTERS 
(VERVOLG) 

Geregeld heb ik in deze 
rubriek vermeld dat in 
België een enthousiaste 
groep verzamelaars zich 
bezighoudt met het 
documenteren van balie
loketstroken die geprint 
worden met zogenoemde 
'Blasters' van de firma 
Co^nitiue Solutions. 
We zijn intussen al enkele 
jaren verder en duidelijk 
wordt dat er minstens 
twee typen printers van 
Cogn\t\ve Solutions bestaan. 

De eerste levert een 'di
rect thermisch' stempel 
af, dat wil zeggen dat het 
speciaal geprepareerde 
papier zwart wordt op 
die plekken die door het 
apparaat verhit worden. 
Het gebruikte papier is 
uiteraard nogal warmte
gevoelig en de stempels 
verbleken na enige tijd. 
In België was dit het 
glanzende papier van 
de begintijd. Al in 2003 
verscheen er mat papier, 
waarop de stempels over 
het algemeen ook nu nog 
goed leesbaar zijn. 
Het tweede type printer 
van Cô nitiDe Solutions 
daarentegen is vermoede
lijk  en hier wreekt zich 
de zwijgzaamheid van 
De Post, onder het motto 
'handelsgeheim'  een 
thermal trons/erprinter: 
met behulp van warmte 
wordt op het papier  dat 
niet per se warmtegevoe
lig behoeft te zijn  een 
laagje was of hars vanaf 
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een lint overgedragen. 
Beide typen zijn dus 
thermal maar de 'direct'
versie  die helaas ook in 
Nederland wordt gebruikt 
 levert geen stempels 
op die houdbaar blijven, 
in tegenstelling tot de 
'transfer'versie, die veel 
langer houdbaar is. En er 
hoeft in het laatste geval 
geen speciaal gepre
pareerd papier meer te 
worden ingezet! 
Het matte papier werd na 
enige tijd vervangen door 
papier met daarin geslit 
een logo van De Post dat 
uit 22 lijnstukjes bestond. 
Maar ook dit type papier 
werd vervangen door 
papier met een iets ander 
logo, opgebouwd uit 26 
stukjes. 

Kortom: er zijn vier pa
piersoorten gebruikt die 
echter  en dat is helaas 
nooit vanaf het begin 
onderzocht  onder de 
ultraviolette lamp alle 
vier vrij inert reageerden. 
Met andere woorden: de 
hoeveelheid erin verwerkt 
witmakers is vrij gering. 
Tijdens de jongste 
Antwerpfila bleek dat al 
gedurende enige tijd  ver
moedelijk al vanaf medio 
2007  een nieuwe papier
soort in gebruik is geno
men, met een enigszins 
glimmende toplaag. Deze 
nieuwe soort reageert on
der de ultraviolette lamp 
duidelijk sterker (witter)! 
Mogelijkerwijs hangt de 
introductie van dit papier 
samen met de omstandig

heid dat het niet langer 
nodig is om thermisch 
geprepareerd papier te 
gebruiken; de eerdere 
papiersoorten vertonen 
alle verschijnselen van 
donkerder worden! 
Zoals al eerder werd 
gemeld kunnen de 
'Blasters' in een aantal 
gebruiksperioden worden 
onderverdeeld, waarbij 
de eerste periode liep 
tot 6 juni 2006. Door de 
zogenoemde 'Refocus'
reorganisatie bij De Post 
zijn de namen van de Bel
gische postkantoren voor 
een groot deel opnieuw 
uitgedeeld, maar ditmaal 
zonder een nummertoe
voeging. 
De tweede periode, die 
loopt vanaf 6 juni 2006, 
kan worden afgesloten op 
I augustus 2007, omdat 
de layout van de stem
pels op die datum werd 
aangepast. 
De derde en tot dus ver 
laatste periode loopt nu 
dus sinds i augustus 
2007 en al in het begin 
van deze periode kon het 
nieuwe, glimmende (en 
onder de ultraviolette 
lamp witter reagerende) 
papier worden geconsta
teerd. 
Juist van de periode vlak 
vóór laatstgenoemde 
datum beschik ik over 
heel weinig materiaal, 
zodat ik niet kan vaststel
len of het bewuste, witter 
reagerende papier al vóór 
I augustus 2007 werd 
gebruikt. Het is echter 
heel waarschijnlijk dat dit 
het geval was! 

KILOPOST  NA REORGANISATIE BIJ DE POST ■ 
NU NOG SLECHTS NAAR HET BUITENLAND! 

De aangekondigde reor
ganisatie, eind 2007, van 
Taxipost en Kilopost heeft er 
toe geleid dat 
per I maart 
van dit jaar 
binnenlands 
alles  althans 
voorlopig(?) 
 onder de 
naam Taxipost 
valt. Alles 
voor het bui
tenland valt 
nu onder Kilo
post Internati
onaal. Medio 
2008 worden 
verdere 
reorganisaties 
verwacht! 
Zoals bij Kilo
post inmiddels 
gebruikelijk 
is, zijn de 
veranderin
gen steeds 

radicaal. De op i juni 
2005 ingevoerde rode 
zegels voor het binnen

land zijn uit de roulatie 
gehaald en vervangen 
door stickerformulieren 
van 4.95 euro. Kortom, 
niet alleen een systeem
wijziging maar ook een 
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prijsverhoging. 
Bij Kilopost Internationaal 
was al per i februari 2008 
een vereenvoudiging 
doorgevoerd, waarbij de 
'Economy'zegels uit de 
roulatie werden geno
men. 

Al met al maakt dit het er 
niet aannemelijker op dat 
de Belgische verzamelaar 
het allemaal heeft kunnen 
bijhouden. Sommige 
Kilopost postzegels zullen 
 zo zal blijken  nogal 
moeilijk te vinden te zijn. 
Wie dit allemaal ook nog 
eens postaalhistorisch 
wil documenteren, staat 
voor een ware Sisyfusar
beid! 

Bij de Barcode Blasters 
zouden we na 3 maart van fl 
dit jaar geen Kilopost
aanduiding meer mogen 
verwachten, maar voor 
Kilopost Internationaal nog 
wel. 

http://www.george-grard.cotn
http://www.gdederen.he
http://www.musee-pla.ulg.ac.he
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TOESTEMMING 
Het overnemen van arti
kelen uit De Posthoorn is 
toegestaan, maar alleen met 
bronvermelding. 

Heb jij wel eens een ballonvlucht gemaakt? Dan 
weet je hoe mooi het daar boven in de lucht is. 
Je kunt eindeloos ver weg kijken en je hebt een 
heerlijk vrij gevoel. De Australische post heeft vier 
zegels uitgegeven met vrolijk gekleurde luchtbal
lonnen en mooie vergezichten. Het is dit jaar pre
cies 150 jaar geleden dat Willam Dean met succes 
een ballonvlucht maakte in Australië. Op 1 februari 
1858 maakt hij een vlucht van 13 kilometer. Er wer
den allemaal wilde plannen gemaakt toen bleek dat 

je door de lucht van de ene naar de andere plaats 
kon. Willam Bland ontwierp een luchtschip dat in 
minder dan een week van Australië naar Engeland 
moest kunnen vliegen. Het luchtschip zou 60 me
ter lang moeten worden, vier propellors krijgen en 
de ballon zou men vullen met waterstof Modellen 
van het luchtschip werden in Londen tentoonge
steld, maar het zou nooit gebouwd worden. Pas 
in de 20e eeuw zouden Australiërs kunnen vliegen 
naar Engeland, maar dan wel in een vliegtuig. 

EEN ZEGEL VOL LETTERS 
leder jaar verschijnen er Europazegels. Zij worden in 
tientallen Europese landen uitgegeven. Het leuke is 
dat er elk jaar een ander onderwerp gekozen wordt. 
Dit jaar staan de zegels in het teken van brieven 
schrijven. De post van Estland heeft ervoor gekozen 
om een postzegel vol letters uit te geven. Zonder 
letters geen brief moet men gedacht hebben. 

WIJ HOUDEN VAN POSTZEGELS! 
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Sommige mensen 
beweren dat de tijd van 
postzegels verzamelen 
voorbij is. Wie op de 
grote NVPH-show Stamp 
Passion rondliep weet 
wel beter: wij houden nog 
steeds van postzegels. 
Van het moment dat de 
deuren op vrijdag open 
gingen tot ze op zondag 
sloten was het druk, druk 
en nog eens druk. Je kon 
over de hoofden lopen en 
de medewerkers van JFN 
kwamen handen te kort 
om iedereen te helpen. 
De Bekende Nederlanders 
hielpen om de postzegel 
weer een hip aanzien te 
geven. Iedereen wilde op 
de foto met Frans Bauer, 
John de Wolf en Sita. 
Wij willen snel weer zo'n 
mooi evenement! 

ADRESWIJZIGINGEN 
Een vriendelijk verzoek 
aan de abonnees van De 
Posthoorn. 
Alle adreswijzigingen, 
veranderingen in abonne
menten, etc. graag doorge
ven aan de ledenadministra
tie van De Posthoorn: 
Aria Sprangers, 
Provincialeweg Noord 128, 
4286 EE Almkerk, 
telefoon: 0183 - 40 39 52 

DAANS PERSBERICHTEN 
In Spaarnepost vond ik het volgende verhaaltje: 
In den beginne... 
Waarvoor gebruikten de eerste verzamelaars de 
postzegels? De eerste postzegelverzamelaars 
hadden nog geen albums; ze waren zoals men het 
toen spottend noemde "behangziek" geworden. 
Postzegels werden ais behang op de muren 
geplakt, dure luxe rijtuigen werden van bin
nen met postzegels bekleed; het gold als deftig 
elke plek waar ruimte was vol te plakken met 
postzegels. De meeste van deze zegels zouden 
tegenwoordig veel waard zijn. Op de Salzburger 
rommelmarkt werd in de negentiende eeuw een 
lampenkap aangeboden die beplakt was met met 
Oostenrijkse "Ein Kreuzer" zegels (waarde € 40), 
Beierse zwarte "Einser" (waarde € 750) en Oos
tenrijkse rode "Mercurius" zegels (waarde 
€ 9.000). De lampenkap werd voor € 3 verkocht. 

x>oo\ 

VEILIGHEID VOOR MANDELA 

Tijdens de Dag van de 
Jeugdfilatelie zagen 
we in een Zuid-Afri-

kaanse verzameling deze 
envelop. Hij is gericht 
aan president Mandela. 
Als je goed kijkt zie je 
rechts op de envelop een 
stempel van de politie. 
Dat stempel werd erop 
gezet nadat met een 
röntgenapparaat de 
inhoud was bekeken. 
Met zo'n apparaat kun 
je in een envelop kijken 
zonder dat hij open 
wordt gemaakt. Als je wel 
eens hebt gevlogen moet 
je handbagage ook door 
zo'n apparaat. De politie 
was bang dat iemand de 
president kwaad wilde 
doen door bijvoorbeeld 
een bombriefte sturen. 
Die ontploft als je hem 
openmaakt. 
Door de post te controle
ren kon iets naars voor
komen worden. Het is 
niet bekend of de politie 
wel eens iets gevonden 
heeft in een brief voor de 
president. 



<xxx><xxxc><xxxx>o<xxxxx> 
Weet je nog dat je een keer een scherf 
vond? Zo'n afgebroken stuk van een 
potje? Natuurlijk heb je die scherf be

waard. En later ging je hem goed bekij
ken. Weet je hoe dat onderzoeken heet? 

ARCHEOLOGIE. 

oooo<x>ooo<x><xxxx>o<xx> 
De wetenschapper 

Een archeoloog is 
iemand die oude 
materialen bestudeert. 
Zo krijgt hij een idee 
hoe mensen vroeger 
geleefd hebben. Een 
archeoloog is blij met 
alles wat hij vindt. En 
reken maar dat er nog 
veel te vinden is! 

Een stukje tekst 

Dit vinden de archeo
logen in de grond 
in gebieden waar de 
Romeinen de baas 
zijn geweest. Het zijn 
namelijk Romeinse 
letters. Ze kunnen 

lezen wat er staat 
en een idee krijgen 
wat er bedoeld werd. 
Misschien is dit een 
stukje van een verhaal 
van een veldslag. 
Zulke dingen werden 
namelijk opgetekend 
en doorgestuurd. Dan 
kon iedereen lezen wat 
er gebeurd was. 

Een opgraving 

Deze zegel beeldt 
een opgraving af, in 
Syrië. De archeologen 
vinden ergens een 
berg stenen en een 
muurtje. Dan gaan 
ze proberen het hele 
zaakje weer overeind 
te zetten. Ze passen 
de stenen op elkaar, en 
wat ze missen maken 
ze er zelf bij. 
Op die manier zetten 
ze hele bouw/werken 
van tempels en palei
zen weer overeind. 
En dat alles om een 
idee te krijgen hoe 
men vroeger leefde. 

Een cultuur is de ma
nier waarop een volk 
leeft. Hier zie je een 
beeldje uit de Maya-
cultuur. Archeologen 
hebben dat onge
twijfeld in de grond 
gevonden in Zuid-Ame-
rika. Dit komt uit de 
stad Tikal. Daar zijn de 
opgravingen pas rond 
1950 begonnen. 

Het Parthenon 

Bovenop de berg 
Akropolis in Athene 
staat een tempel. Deze 
tempel heet: het Par
thenon. Ook daar zijn 
de archeologen vele ja
ren lang bezig geweest 
om alle stenen recht te 
zetten. Je kunt het ge
bouw nu bekijken, er 
komen ieder jaar erg 
veel toeristen kijken. 

Een geweldige 
vondst 
je zal maar dagen 
in de grond hebben 
zitten wroeten, en je 
vindt zoiets: 

Dit is werkelijk een 
prachtig kunstvoor
werp. Degene die dit 
gemaakt heeft, had 
verstand van metaal 
en was creatief Want 
zelfs met handenar
beid krijg jij niet zoiets 
moois voor elkaar, 
denk ik. 

De archeoloog 
aan het werk 

Een archeoloog begint 
met het bestuderen van 
de oude kaarten. Heeft 
hier vroeger een stad 
gestaan? Woonden hier 
vroeger mensen? Dan 
vraagt hij in de buurt 
of mensen er iets van 
weten: hebben ze mis
schien vroeger wel eens 
scherven gevonden? 
Vervolgens maakt hij de 
grond schoon, gaat het 
land meten. 
En dan gebeurt het 
zware werk: graven in 
de grond. Niet met 
een schep, welnéé! 
Met een klein schepje. 
En als er wat gevon
den wordt, gaat hij ver
der met een kwastje. 
Of een penseeltje. Het 

hele voorwerp wordt 
afgestoft. Net zo lang 
totdat het uit de grond 
komt. 

Een beroemde 
koningin 

YEMEN 
STÄTUEi Of M*REB (SHIBA) 

In de Marib, in Yemen, 
woonde de koningin 
van Sheba. Er zijn 
talloze verhalen over 
haar bekend. Toen ik 
er een keer was, wilde 
de gids haar paleis 
laten zien. 
Ik dacht: dat is gewel
dig interessant. Dus 
daar gingen we. Maar 
helaas! Het hele paleis 
lag nog onder het 
zand. Het moest nog 
uitgegraven worden. 
En het geld was op. 

En nu jij 

Over archeologie zijn 
veel zegels te krijgen, 
dat zie je. Misschien 
ben je geïnteresseerd 
geraakt. Dan zie ik 
binnenkort een album
blad van jou op een 
tentoonstelling? 

Veel succes! 
42! 
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J) C/^yi(9t^ twaalf 
EEN RAGE UIT DE JAREN ZEVENTIG 
Enige tijd geleden bladerde ik bij iemand 
door een oud voordrukalbum. Wat mij 
daarin opviel was dat in de aanvulling van 
1974 twee dingen zaten die toen iedereen 
verbaasden. De serie Natuur en Milieu, 
maar ook de koeienzegel waren niet al

leen opgenomen als losse zegels uit de 
serie, maar ook als strip van drie en als 
"dubbele koe". Dit was kennelijk aanleiding voor velen om hier wel handel 
in te zien. En dat lukte, want de zogeheten "doorloper" was daarmee gebo

ren. Dat zijn zegels waarbij een deel van de afbeelding zonder onderbreking 
doorloopt naar de naastliggende zegel. 

,|ii't»>.»*Jlf n m m u m n » T n ^ ^ ^ M 

Nederland iNederlarH 

QIZc 'Rundvee O C c j 
Stamboek ZivJ iStamboelc ^U j 

Zegelbezitters werden rijker 
ém ■ W^ VERZAMELEN 

Melkkoe 
Het verkrijgen van de 
koetjeszegel in een paar
tje werd een hele rage. 
De financiële gevolgen 
konden niet uitblijven. 
De prijs van een "dub
bele koe" steeg tot 
abnormale hoogte. Alles 
wat nog op de postkan
toren te koop was werd 
opgekocht en bewaard 
voor later m de hoop dat 
het dan heel veel geld 
zou opleveren. Handela
ren boden de koetjes aan 
tegen vele malen de prijs 
van twee losse zegels. 
Op een gegeven moment 
vroeg men voor twee 
zegels van 25 cent wel 50 
gulden, zo'n 20 euro! 

" Aanpassing 
° Veel verzamelaars dach

— ten toen dat ook andere 

doorlopers in waarde 
zouden stijgen en men 
ging op zoek. 

Er bleken nog meer door
lopers te zijn, bijvoor
beeld de bevrijdingszegel 
uit 1970, de Nederlandse 
vlag uit 1972, het tulpen
veld, de wimpel van de 
gymnastiekles uit 1972. 
Het werd zelfs zo erg dat 
de PTT vaak rekening 
hield met deze filatelis
tische belangstelling en 
het aantal uit te geven 
zegels hieraan aanpaste. 

Epauletten 
Een leuk, maar nog niet 
zo bekend gegeven, 
betreft de KMAzegel uit 
1978. Bij alle uitgiften in 
die periode wist men wel 
ongeveer wat de vraag 
was aan losse zegels. 

Ook wist de handel wel 
hoeveel eerstedagen
veloppen (FDC's) er 
ongeveer aangemaakt 
moesten worden om aan 
de normale vraag te kun
nen voldoen. De belang
stelling voor doorlopers 
was in 1978 al aardig 
verminderd en de prijzen 
ervan begonnen al weer 
te zakken. De aanmaak 
van een normaal aantal 

ge aan zegels is de tekst 
"Nederland 55c"gedrukt 
in diepzwart. Op de 
tweede oplage is de kleur 
echter donkerblauw. 

De postzegels die op 
het postkantoor werden 
verkocht zijn meestal 
van de eerste oplage. 
De doorlopers op de 
FDC's zijn meestal van 
de tweede oplage, maar 

Verwarrend 
Watje nu in je verza
meling waarschijnlijk 
tegenkomt zijn postfrisse 
zegels van de eerste op
lage en gebruikte zegels 
van de tweede oplage. 
Immers de normale ge
bruiker kocht zijn zegels 
wanneer hij die nodig 
had en dat was meestal 
niet op de eerste dag van 
uitgifte. Anders gezegd: 
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zegels door de PTT en 
een normaal aantal 
FDC's was het gevolg. 
Niemand dacht aan de 
komende zegel voor 
de Koninklijke Militaire 
Academie. De epauletten 
waren echte doorlopers 
en de verzamelaars had
den dat snel in de gaten. 
Er bleken niet genoeg 
postzegels en FDC's om 
aan de vraag te voldoen. 

Tweede oplage 
Er kwam spoedberaad, 
wat moest men doen? De 
PTT zorgde in ijltempo 
voor een tweede oplage 
KMAzegels en de NVPH 
voor een extra hoeveel
heid nieuwe enveloppen. 
Het maakte de chaos 
rond de postzegel nog 
groter. Op de eerste opla

"röclêflana'B^ 
je komt ze ook tegen 
met de eerste oplage. De 
tweede oplage van de 
enveloppen is bovendien 
gemaakt van papier van 
een iets andere samen
stelling. Speciaal voor 
deze gelegenheid werd 
de inzendtermijn voor 
de afstempeling van 
FDC's door de Filate
listische Dienst met 
twee weken verlengd. 
Dit deed men vanwege 
het gebrek aan zegels 
en enveloppen en het 
onverwachte extra werk 
voor de handelaren. 

postfrisse eerste oplage 
IS normaal, postfrisse 
tweede oplage is schaar
ser. Bij de gebruikte ze
gel, zowel los als op brief 
is het net andersom. Kun 
je het nog allemaal vol
gen? Kijk met dit artikel 
in de hand de KMAze
gels die je vindt nog 
eens na. Het grappige is 
dat de NVPH catalogus 
de twee versies van de 
zegel tot voor kort met 
noemde, maar sinds een 
paar jaar wordt er keurig 
melding van gemaakt. 

Jam Bakker 



POSTSCRIPTUM 
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JEUGDLEIDERS MAKEN EEN 
VERZAMELING 
Tijdens de jaarvergadering van jFN gaf Daan Koe
lewijn vorig jaar de jeugdleiders een opdracht. 
Hij gaf ze als huiswerk mee om zelf ook eens 
een paar albumbladen te maken. De jeugdleiders 
kregen een jaar de tijd. De vraag was wie de uit
daging durfde aan te gaan. Op de jaarvergadering 
m april bleek dat er zo'n tien werkstukken waren 
gemaakt. Een mooi resultaat. Iedereen was het er 
over eens dat het nog met zo eenvoudig was om 
een verzameling op te zetten. Daan Koelewijn, 
Sjoerd Bangma en Jeffrey Croeneveld liepen met 
de aanwezigen langs de verzamelingen. Ze waren 
enthousiast over wat ze zagen en gaven tips ter 
verbetering. Zo werd het een leuke en leerzame 
middag. Op de foto zie je Daan die tips geeft 
aan Binie van Ceel. Sjoerd Bangma kijkt op de 
voorgrond toe. 

Meer dan looo jongens 
en meisjes gingen je voor! 

De postzegelclub 
van JFN op internet: 
de StampKids Club. 

Surf naar www.stampkids.org 

Uilliav^' MIJN MOOISTE ZEGEL 

Ik vind dit een van mijn mooiste ze
gels omdat Anne Frank erop staat en 
zij eigenlijk een heel gewoon meisje 
was in de oorlog en er nog steeds 
over haar wordt gepraat vooral in de 
maand mei als de Tweede Wereld
oorlog wordt herdacht. En zelfs de 

kastanjeboom 
waar Anne 
Frank op uit 
keek toen ze 
ondergedoken zat, 
was laatst nog m het nieuws. 

WAT IK VERZAMEL 

Ik hou heel erg van 
Nederlandse postzegels 
want die hebben veel 
kleur. Kleuren zijn mooi m 
postzegels en dus spaar 
ik Nederland. Ik spaar 
ze ook omdat ik het leuk 
vind want het is van ons 
eigen land. Ik spaar ook 
vissen, sport en bloemen. 
Daar zit ook veel kleur in 
en is ook erg mooi. Ik heb 
geleerd van mijn opa postzegels te sparen. Want die 
deed het vroeger heel veel. Ik vond het ook leuk dus ik 
begon ook te sparen en nu doe ik het al een paar jaar. 
Florian Kloekke ( i i jaar) 

ONDERSCHEIDING NVPH VOOR 
CEES JANSSEN 

Cees Janssen kreeg de gouden speld van de 
Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren 
(NVPH). Ook Cees is geen onbekende in de we

reld van de (jeugd)filatelie. Hij loopt al jaren mee 
als jurylid en heeft vele artikelen en over filatelie 

en een stempelcatalogus op zijn naam staan. Wie 
iets wil weten over een filatelistisch onderwerp 

kan altijd bij Cees terecht. Wij feliciteren hem van 
harte met de mooie onderscheiding. 

GOUDEN SPELD VOOR 
ADRIEVAN DER VEER 

Adrie van der Veer heeft 
de Couden Speld van 
JFN gekregen. Adrie is al 
heel lang jeugdleidster in 
Boskoop. Maar ze heeft 
nog veel meer gedaan op 
filatelistisch gebied, zowel 
voor de jeugd als voor de 
senioren. Het is daarom 
terecht dat het bestuur 
van JFN Adrie van der 

Veer de Couden Speld 
toekende. Wist je dat 
het een heel bijzondere 
onderscheiding is? Nog 
nooit heeft iemand deze 
speld gekregen die niet in 
het bestuur van J FN heeft 
gezeten. Adrie bedankt 
voor al het werk dat je ais 
vrijwilliger gedaan hebt en 
van harte proficiat! 

ANTWOORDEN 
PUZZEL 
FEBRUARI 2008 

Hier zijn de antwoor
den van de februari-
puzzel 1. januari 
1994; 2. sprinkhanen 
en muzien; 3. ze 
vangen de muggen 
in de slaapkamer; 4. 
vulkaanuitbarsting; 
5. Karel IV; 6.1807; 7. 
fruit, vogel, inwoner 
van Nieuw-Zeeland en 
de Nieuw-Zeelandse 
dollar. Na loting heeft 
Jan Joost Valster uit 
Barneveld een prijsje 
gewonnen. Hartelijk 
gefeliciteerd! 

TOESTEMMING 
Het overnemen van 
artikelen uit De Post
hoorn is toegestaan, 
maar alleen met 
bronvermelding. 
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http://www.stampkids.org
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Bondsbureau 
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3502 HA Utrecht 

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

Penningmeester: 
S Turn 
Telefoon 0598-626447 
E mail mrgarden}6é>dmail com 

Verenigingszalcen: 
B Mol 
Telefoon 0345-613002 
Email benmol^izmouenl 

Evenementen: 
P Walraven 
Telefoon 033-4806816 
E-mail walraven exqu\s@casema nl 

Jury zaken: 
P Alderhesten 
Telefoon 078 6812576 
E-mail pirt altierliesten@hcfnet nl 

Filatelistische vormmg 
En Jeugdzaken: 
S] Bangma 
Telefoon 0187-611542 
E mail sbangma^xs^aW nl 

Bestuurslid: 
VTIM Coenen 
Telefoon 0168 472029 
Faxoi68-47i336 
E-maii coenen939@planet nl 

Pers en Publiciteit 
Vacature 

Webmaster NBFV-site 
(www nbjv nl) 
J Boon 
E mail wehmaster^nbfv org 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secmam 
IJ M Pieters 
Telefoon 071-5761726 
Matenaalcommissflris 
Th A E Kniese 
Langestraat7i 
2312 SL Leiden 
E mail e kniese(a)p!anet nl 

Bond sbibliotheek 
Btbliothecum 
Mevr PM van der Meer 
Telefoon 030-2205348 

De bibliotheek is gevestigd op 
het volgende adres 
Hoofdstraat i, 
3741 AC Baarn 
lelefoono35 5412526 
E-mail b:b!iotheek@nbJii or̂  

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

Bondsinformatiebureau 
Mr WP Heere 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Bondskeuringsdienst 
Voorzitter 
tC W van Beckum 
Keurzendingen svp aangetekend 
zenden aan de secretaris van de 
Bondskeurmgsdienst 
H Veen 
2e Stationsstraat 258 
2718 AC Zoetermeer 
Telefoon 079-3611910 
E mail bondskeurmssdienst@planet nl 

Serviceafdeling 
Informatie over de Serviceafdeling 
wordt verstrekt door het 
Bondsbureau in Utrecht 
Bestellmgen via het Bondsbureau, 
Postbankrekenmg 2015960 

Verzekeringen 
Informatie bij het Bondsbureau 

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

DRUKBEZOCHTE POSTZEGELTENTOONSTELLING 
TUSSEN LOCOMOTIEVEN EN SPOORWEGWAGONS 
Postzegel Centraal en de Dag 
van dejeugdjilatelie 2008: 
ze werden samen gehou
den in de prachtige, grote 
hal van het Spoorweg
museum in Utrecht. De 
tentoonstelhngslcaders 
stonden tussen reusach
tige stoomlocomotieven 
en spoorwegwagons. Be
halve dat er veel doelbe
wust op filatelie gerichte 
bezoekers kwamen, was 
er ook veel belangstelling 
van mensen die eigenlijk 
alleen Icwamen vanwege 
het Spoorwegmuseum, 

maar verrast werden door 
de vele inzendingen van 
jeugdige en gevorderde 
verzamelaars. Ook de 
stands trokken veel 
aandacht en vele jongens 
en meisjes die niet eerder 
in aanraking waren 
gekomen met postzegels, 
waren te vinden in de 
jeugdboek, waar ze en
thousiast meededen aan 
de spelletjes en opdrach
ten. Sommigen gingen 
naar huis met een stock-
boek en met net verwor
ven postzegels. Toekom

stige verzamelaars? De 
jeugdleider van Stamp Kids 
Club gaf volop informatie 
over de mogelijkheden 
en het lidmaatschap van 
deze nog steeds groei
ende internetclub van 
JeugdFilatelieNederland. 
Bij de Dag van dejeufldjila-
telie was er een opvallend 
resultaat bij de inzending 
van Patrick Peschke, 
Creepy or Scary. Het ging 
om een thematische 
inzending over 'grieze
len'. Zijn inspanningen 
om een prachtige verza-

Elise presteerde het om 
in heel korte tijd van de 
beginnersklasse (waar de 
jury alleen adviezen geeft 
en geen punten) door te 
stoten naar de hoogste 
bekroning in categorie 3. 
Een prachtig resultaat! 
Bij de volwassenen gmg 
de hoofdprijs naar de in-
zendmg Randverschijnselen 
van de heer H.T. Hospers 
uit Hoogeveen. Heeft 
u er ooit bij stilgestaan 
hoeveel informatie op een 
velrand van postzegels is 
te vinden? Voor veel verza
melaars die de inzending 
hebben bekeken was deze 
bijzondere benadering 
in de klasse traditionele 

Burgemeester AleidWol/sen (Imks) laat zich door jeugdige gidsen leiden 
(foto Johan MaasuJinkel) 

Dejury in Utrecht aan het uierk (Joto- Ton uan der Wurff). 

meling op te bouwen 
bleken te zijn geslaagd; 
het resulteerde in een 
gouden medaille van de 
NBFV. Zijn inzending 
zou beslist niet misstaan 
op een tentoonstelling 
voor volwassenen. De 
zilveren medaille van 
de NBFV was voor Joery 
Noels met zijn inzending 
over Roojvogels en brons 
was voor Elise van Es met 
haar Beren, liefen sterk. 

filatehe een ware open
baring. Maar ook in de 
thematische klasse werd 
hoog gescoord. Raymond 
Kragten, tot voor enkele 
jaren geleden nog jeugd
lid bij JFN, behaalde bij 
de senioren de hoogste 
bekroning in deze klasse. 
Dat de jeugd toekomst 
heeft in de filatelie werd 
in deze gecombineerde 
tentoonstelling duidelijk 
bewezen. 

EVENEMENTEN IN HET KADER VAN HET 
HONDERDJARIG BESTAAN VAN DE BOND 

In de tweede helft van 
2008 worden de volgende 
evenementen in het kader 
van het eeuwfeest van de 
Bond georganiseerd: 

Augustus 
In het Museum voor 
Communicatie; een 
expositie ingericht door 
leden van het Costerus 
Kapittel, in combinatie 
met ledenwerfacties en 
jeugdfestiviteiten. De 
NBFV-ledenpas geeft kor
ting op de entreeprijs! 

September 
Regio 8, West-Brabant: 

Categorie 3-tentoonstel-
hng Bojilex 2008, in cultu
reel centrum 'De Bussel', 
Torenplein 12, Ooster
hout. Het evenement 
vindt plaats op vrijdag 26, 
zaterdag 27 en zondag 28 
september 2008. Tevens 
47ste Dag van de Aerofila-
telie. 
Contactpersoon is de heer 
J.R. Luinge (e-mailadres: 
jrluinge(a)euronet.nl). Tele
foon: 0162-517101. 

Oktober 
GSE evenement Postex 
2008 op vrijdag 17, 
zaterdag 18 en zondag 19 

oktober in de Americahal 
in Apeldoorn. Tentoon
stelling door leden van 
gespecialiseerde vereni
gingen. 
Contactpersoon is de heer 
Cor Oppelaar (e-mail-
adres: c.oppelaar(ä)planet. 
nl). 

November 
Regio 4, (Noord-Hol
land): Dag van de Postzegel 
2008 meteen propagan
da- en categorie 3-ten
toonstelling in sport
complex Groenendaal in 
Heemstede op zaterdag 
15 en zondag 16 novem
ber 2008. 
Contactpersoon is de heer 
J. van der Bijl (e-mail

adres: jani;dbyl(5)xs4all.nl). 
Telefoon: 020-4974024. 

December 
Regio I, Groningen, Cate
gorie I- en 2-tentoonstel-
ling met internationale 
deelname in de Sorgh-
vliethal in Veendam op 
vrijdag 12, zaterdag 13 
en zondag 14 december 
2008. 
Contactpersoon is 
mevrouw D. Beereboom 
(e-mailadres: dmy.beere-
boom@)u)anadoo.nl). 

Heeft u niet de beschik
king over e-mail? Neem 
dan contact op met het 
Bondsbureau (telefoon 
030-2894290). 



LAAGDREMPELIG PRESENT IN DE BONDS
BIBLIOTHEEK: DE BONDSDIENSTEN 

LONDON 2010 : 
FESTIVAL OF STAMPS 

Van 8-15 mei 2010 wordt 
in het Business Design 
Center, Islington Green 
in Londen (foto), onder 
het patronaat van de FIP, 
London 2010 gehouden, 
met als bijzonderheid dat, 
uit kostenoverwegingen, 
1.200 kaders tujeemaal 
gevuld worden met 
inzendingen. De eerste 
groep wordt van 8 t/m 11 
mei 2010 tentoongesteld 

en beoordeeld. Daarna is 
de tweede groep aan de 
beurt, die van 12 t/m 15 
mei 2010 wordt tentoon
gesteld en beoordeeld. 
Een aanmeldingsformu
lier en verdere informatie 
is verkrijgbaar bij de 
door het Bondsbestuur 
benoemde Landscommis-
saris, de heer P. Alderlies-
ten. Van Kijfhoekstraat 
63, 3341 SK Hendrik Ido 
Ambacht, telefoon 078-
6812576 (e-mailadres: 
piet.alderliesten@hccnet.nl). 

Ter gelegenheid van 
het eeuwfeest van de 
Bond en de feestelijkhe
den rond dit jubileum 
geven de Bondsdiensten 
(Audiovisueel Centrum, 
Bondskeuringsdienst, 
Commissie Filatelistische 
Vorming en 'Verzeke
ringen via de Bond') dit 
jaar op opvallende wijze 
acte de presence. In juni, 
september, oktober, 
november en december 
laten vertegenwoordigers 
van deze diensten op een 
woensdag in de Bonds
bibliotheek zien welke 
activiteiten zoal door hun 
dienst worden verzorgd. 
U kunt alvast een kijkje 
nemen op de website van 
de Bond: uiu;u).nbjï;.nl 
(zie Bondsdiensten, c.q. 
Bibliotheek). 
Het Audiovisueel Centrum 
(AVC) toont een van de 
nieuwste presentaties 
uit zijn collectie en de 

Bondskeurin ŝdienst (BKD) 
is aanwezig voor 'eenvou
dige' keuringen en voor 
adviezen. Voor informatie 
kunt u ook terecht bij de 
secretaris van de Bonds
keuringsdienst, de heer 
H. Veen, 2e Stationsstraat 
258, 2718 AC Zoetermeer. 
De Commissie Filatelistische 
Vorminfl (CFV) toont de 
volledig vernieuwde cur
sus BBF in de uitgeprinte 
versie: een boek van 157 
bladzijden vol duidelijke 
afbeeldingen van 'alles 
wat een filatelist moet 
weten'. Voorts kunnen 
PowerPoint-presentaties 
over thematische filatelie 
en over de zogenoemde 
PRIC worden bekeken. 
Niet alleen voor indivi
duele filatelisten is het 
programma interessant, 
maar ook voor bestuur
ders is dit dé gelegenheid 
om te 'winkelen', voor de 
invulling van hun nieuwe 

verenigingsseizoen. 
Voor informatie over 
Verzekeringen uia de Bond zal 
een assurantieadviseur 
aanwezig zijn, die u de 
nodige informatie en 
uitleg over de beschikbare 
verzekeringen kan geven. 
De Bondsbibliotheek zorgt 
voor de koffie. iVlet de in 
de bibliotheek aanwezige 
filatelistische boeken en 
tijdschriften kunt u in 
Baarn uren doorbrengen. 
Het team wijst u hierbij 
graag de weg en ook de 
computer geeft talloze 
mogelijkheden tot het 
vinden van wat u zoekt! 

18 juni: 
AVC, BKD, CFV en Verze
keringen 
17 september: 
BKD en Verzekeringen 
8 oktober: 
BKD en Verzekeringen 
12 november: 
AVC, BKD, CFV en Verze
keringen 
10 december: 
BKD en Verzekeringen. 

AMSTERDAM IN 
HEEMSTEDE 

De Stichting Comité Dag 
van de Postzegel Amster
dam is dit jaar te vinden 
in Heemstede. In het 
kader van het eeuwfeest 
van de NBFV wordt op 
zaterdag 15 november 
en zondag 16 november 
2008 het postzegeleve
nement Heemstede 2008 
gevierd. Het gaat om 
een evenement met een 
wedstrijdtentoonstelling 
in categorie 3. Uitsluitend 
inzendingen die bestaan 
uit minimaal twee en 
maximaal zes kaders, die 
nog niet eerder beoor
deeld zijn of met minder 
dan 65 punten op een ca
tegorie 3 tentoonstelling 

zijn bekroond, worden 
beoordeeld. 
Daarnaast is een deel 
ingeruimd voor inzen
dingen die niet worden 
beoordeeld door een jury. 
Behalve de speciale 
jubileumenvelop '100 jaar 
NBFV' is ook de envelop 
'Dag van de Postzegel 
2008' hier verkrijgbaar. 
Let u er s.v.p. op dat de 
data van het evenement 
gewijzigd zijn. Informatie 
kan worden ingewonnen 
bij de heer J. van der Bijl, 
telefoon 020-4974024. 
U kunt ook e-mailen; 
het adres isjani;dbyl(a) 
xs4all.nl). Graag tot 
ziens in Sportcomplex 
Groenendaal! Het adres 
is Sportparklaan 16 in 
Heemstede. 

ONDERSCHEIDINGEN 
TOEGEKEND 

De heer S. Munniksma is 
door de Bond onderschei
den met de Bondsspeld in 
Goud voor zijn vele werk 
voor de Philatelistenver-
eniging Heerhugowaard 
en regio 3. 

De heer J. van de Velde 
heeft de Bondsmedaille in 
Goud in ontvangst mogen 
nemen voor zijn verdien
sten voor De Globe en 
voor regio 10. 
De Bondsmedaille in 
Zilver is toegekend aan de 
heer S. Struik uit Goeree-
Overflakkee. 

NEDERLAND WINT 
'EUROTHEMA 2 0 0 7 ' 

De thematische landen
competitie EuroThema 
2007 werd op 24 en 25 
november 2007 gehou
den in de El Alamein Room 
van de Victory Seruices Club 
in Londen. Er werden 
voor deze thematische 
tentoonstelling vier the
matische inzendingen uit 
België, zes uit Groot-Brit-
tannië, acht uit Denemar
ken, drie uit Frankrijk 
en vier uit Nederland 
ingezonden. Duitsland 
en Luxemburg namen 
ditmaal niet deel. 
Per land werden de pun
ten van de drie hoogste 
bekroningen bij elkaar 
geteld. Het lancl met het 
hoogste aantal punten 
ontving de wisselbeker. 
Nederland won met 252 
punten de wisselbeker, 
tweede werd België 
met 232 punten, derde 
Groot-Brittannië met 224 
punten, vierde Frankrijk 
met 222 punten en vijfde 
Denemarken met 220 
punten. 
De Nederlandse inzen

ders behaalden de onder
staande bekroningen: 
D. Jimmink, 87 punten 
met Step by Step to Dancing; 
N. Helling, 85 punten met 
The Motorcycle, Nostalgia 
and Use; 
D. Speksnijder, 80 punten 

met First m the Hearts ojhis 
Countryman en 
H. ten Have, 73 punten 
met No Work, no Honey. 
De volgende thematische 
landencompetitie wordt 
in 20og in Kopenhagen 
gehouden. 

FEPA TENTOONSTELLING 
BULGARIA 2 0 0 9 

Naar aanleiding van het 
130-jarig bestaan van 
de zogenoemde Derde 
Bulgaarse Staat en 130 
jaar ontwikkeling van de 
moderne communica
tiemiddelen in Bulgarije, 
wordt van 23 tot en met 
31 mei 2009 in Sofia een 
FEPA-tentoonstelling 
gehouden. Volgens de 

organisatoren in Bulgarije 
zal deze tentoonstel
ling in het teken staan 
van de integratie van het 
oude continent Europa. 
Nederland neemt deel 
aan de tentoonstelling. 
Informatie kunt u vragen 
bij de landscommis-
saris voor Bulgaria 200g, 
Henk Buitenkamp, Van 
Beresteijnstraat 26a, 9641 
AB Veendam, telefoon 
0598-636165. 

VEENDAMPHILA 5 IS 
VOLGEBOEKT! 

De organisatie van 
Veendamphila 5 deelt mee 
dat de inschrijving voor 
de categorie-i en -2 ten
toonstelling in Veendam 
overtekend is, waardoor 
geen inzendingen meer 

kunnen worden geac
cepteerd. De tentoonstel-
hng wordt gehouden op 
vrijdag 12, zaterdag 13 
en zondag 14 december 
2008 in de Sorghvliethal 
in Veendam. Contact
persoon is mevrouw D. 
Beereboom (e-mail: diny. 
beereboom@u;anadoo.nl). 

webwinkel 

(advertentie) 

. vanlokven. 429 

mailto:piet.alderliesten@hccnet.nl
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ANSICHTKAARTEN COMBINEREN 
MET POSTGESCHIEDENIS? [2] 

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 ) 

Een belangrijke bijdrage aan 
de ontsluiting van de buitenge-
westen werd geleverd door de 
ontdekking van vaste en vloei
bare delfstoffen. In T868 werd 
bij Sawahloento in de Padangse 
Bovenlanden het omvangrijke 
Ombilin-kolenveld ontdelct, het 
belangrijkste kolenveld van Ne-
derlands-lndië. Om de exploitatie 
mogelijk te maken, werd een 
spoorlijn aangelegd waarmee Sa
wahloento via Solok en Padang-

In Filatelie van mei jl. presenteerde Han Slem een eerste 

selectie uit zijn collectie ansichtkaarten, poststukken 

die hij probeert te verzamelen in combinatie met een 

posthistorisch georiënteerde verzameling 'Buitenlandse 

correspondentie Nederlands-Indië'. In dit nummer zet hij 

zijn reeks over dit nog niet zolang geleden herontdekte 

verzamelgebied voort. 

pij, een werkmaatschappij van de 
Koninklijke/Shell. 
Behalve de gebieden met een 
(snelle) economische vooruit
gang en ontwikkeling waren er 
in de archipel diverse gebieden, 
niet zo gezegend met natuurlijke 
rijkdommen, waar de ontwikke
ling achterbleef Gezien de karige 
mogelijkheden was het aantal 
Europeanen in deze gebieden ge
ring. De aangetekende briefkaart 
uitTaroetoeng (afieeldingi^) laat 

Lenchen, Cestem schrieb ich Ihrem 
Papa einen aangetekende brief, 
der Ihnen meinen Aufenthalt in d. 
verß: Taroetoeng mittheilt. Ich bin 
aus den Himmel (Padang) in die 
Hölle (Taroetoeng) gekommen! 
Die Menschen hier sind ja noch 
nicht von der Cultur beleckt. Ärger, 
Ärger, und nochmals Ärger ist hier 
die Losungiedes Tages. Verzeihe 
mir dass ich nur eine Briefkaart 
schreibe. Aber mir ist das Leben 
hier zur Hölle 
De afzender was dus bepaald 
niet happy in Taroetoeng en dat 
is wel invoelbaar. Taroetoeng lag 
in het binnenland van de resi
dentie Tapanoeli. De Encyclopedie 
van Nederlandsch-Indië (i 905) 
bevestigt het weinig florissante 
beeld dat door de schrijver van 
de briefkaart wordt getekend: Het 
land is zeer schaars bevolkt [...] Ta
panoeli is voor verreweg het groot
ste gedeelte een ongezond land 
{...] de bevolking is uit haar aard 
zóó onzindelijk dat alle ziekten bij 

v.^ 
12. In i8c)2 kwam Emmahaven tot stand met doe! de steenkolen van de Ombilin-mijn 
bij Sawahloento af te kunnen voeren. De kolenpakhuizen werden gebruikt om de steen
kool op te slaan in afwachting van een schip. De 'Hr Ms Van Cogh' werd in de periode 
7907-7972 ingezet als hydrografisch vaartuig op de Westkust van Sumatra. Luitenant ter 

zee f klasse F.C Baist was in 7977 commandant van het schip. 

Pandjang met de Westkust van 
Sumatra werd verbonden. Het 
eindpunt van de lijn was Emma
haven, acht kilometer ten zuiden 
van Padang, waar voor de afvoer 
van de kolen in de Koniniginne-
baai uitgebreide havenwerken 
werden gebouwd. Het duurde tot 
1892 voordat de spoorlijn en de 
haven in gebruik konden worden 
genomen. In het volgende jaar 
werd het postkantoor Emmaha
ven geopend, dat tot 1913 een 
naamstempel (langstempel) 
gebruikte {afbeelding 12). De 
bijpassende ansichtkaart toont 
een kolenpakhuis waar de steen
kool werd opgeslagen in afwach
ting van een schip. De kaart naar 
Algerije werd verzonden door 
Ltz. F.C. Brust, de commandant 
van de Hr Ms Van Cogh. 
De eerste succesvolle boringen 
naar olie (of petroleum, zoals 
dat in die tijd werd genoemd) 
vonden plaats in Java (1889) en 
in Sumatra's Oostkust (1890). 
Koetei was de naam van een 
sultanaat, gelegen aan Borneo's 
Oostkust rond het stroomgebied 

van de Koetei-rivier (afbeelding 
13). Het gebied wera lange tijd 
vrijwel ongemoeid gelaten. 
Pas rond 1870 kwam er een 
Nederlandse nederzetting aan 
de linkeroever van de rivier tot 
stand, tegenover de nederzetting 
van de autochtone bevolking on
der gezag van de sultan. In 1873 
werd er een hulppostkantoor 
onder de naam Koetei geopend, 
dat in 1901 werd verplaatst naar 
Samarinda. Toen het gebied 
werd opengesteld voor Europese 
ondernemers verkreeg Shell 
concessies voor de winning van 
petroleum. 
Vanaf 1898 werden de rijke 
oliebronnen in het achterland 
van Samarinda en Balikpapan 
door Shell geëxploiteerd. De 
olie werd met behulp van een 
pijpleiding naar de raffinaderij 
in Balikpapan gepompt. In 1900 
werd een hulppostkantoor in 
Balikpapan geopend dat in 1902 
werd bevorderd tot postkantoor 
(afbeelding 14). In 1907 kwam de 
raffinaderij onder beheer van de 
Bataafse Petroleum Maatschap-

ti\fl.. 

73. Koetei was de naam van een sultanaat aan Borneo's Oostkust, rond het stroomge
bied van de Koetei-nvier. Deze briefkaart werd in mei 7907 verzonden Een halfjaar later 
zou het naamstempel Koetei vervangen worden door het vierkantstempel Samarinda. 
Het olierijke gebied in het achterland van Samannda en Balikpapan werd sinds iSgS 

geëxploiteerd door de Shell Transport and Trading Company. 

een glimp zien van het contrast 
tussen de succesvolle Oostkust 
van Sumatra en de achtergeble
ven Westkust. 
De briefkaart, onderdeel van 
een familiecorrespondentie, 
werd in 1903 uitTaroetoeng 
verzonden. Opmerkelijk is de 
enerzijds vermakelijke, ander
zijds informatieve inhoud: Liebes 

haar ongewoon veel slachtoffers 
maken [...] In het algemeen is het 
met de welvaart van de bevolking 
treurig gesteld, zoals de armzalige 
hutten waarin zij woont kunnen 
getuigen... 
In de tijd waarin de kaart werd 
geschreven had Sumatra's 
Westkust ca 325.000 inwoners, 
waarvan ongeveer 370 Euro-
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15. Tapanoeli was rond igoo een dwn bevolkte residentie. De hoofdplaats Sibolgo was 
een vriendelijk plaatsje, schilderachtig gelegen aan de baai van Tapanoeli. In tegenstel

ling tot de Oostkust van Sumatra had dit deel van de Westkust weinig natuurlijke 
njkdommen. Pas in igo8 zou de situatie verbeteren toen rubbercultuur in de residentie 

werd geïntroduceerd. 

f'Y)H^/i-i.c/i//i n/-¥ «É 
peanen. De makers van de 
complementerende ansichtkaart 
zijn er goed in geslaagd een 
schilderachtig beeld te geven 
van de hoofdplaats Siboga. Uit 
de dicht bescnreven voorkant 
kan worden opgemaakt dat de 
kaart een ongedeelde rug heeft 
en echt heeft gelopen (1901). Dat 
de kaart er zo besmeurd uitziet, 
krijgt een andere dimensie wan
neer we rekening houden met de 
toenmalige omstandigheden in 
dat gebied. Wii verzamelaars zijn 
niet altijd redelijk als we een 'luxe 
kwaliteit' van onze verzamelob
jecten verlangen. 
In dunbevolkte gebieden van 
de archipel met weinig moge
lijkheden voor het ontplooien 
van winstmakende activiteiten, 
bestond de Europese bevolking 

grotendeels uit ambtenaren, 
militairen en zendelingen. Van 
de eilanden ten westen van 
Sumatra was Nias het grootste. 
Na contacten die dateren vanaf 
1669 werd eerst Coenoeng Sitoli 
(1840) en later het hele eiland 
(1857) door Nederland in bezit 
genomen. 
De bewoners van Nias verschil
den sterk van die van het vaste
land van Sumatra en maakten 
het de autoriteiten niet makkelijk. 
Ze bedreven de slavenhandel 
en hadden de onhebbelijke ge
woonte zo nu en dan personen 
een kopje kleiner te maken. Be
grijpelijk dat het Gouvernement 
het prima vond dat de Rheinische 
Missions-Cesellschafi op het 
eiland activiteiten ontplooide. De 
eerste zendelingen arriveerden 

Links: i6. Coenoengsitoli was de 
hoofdplaats van het eiland Nias, 
het grootste eiland voor de west
kust van Sumatra. De bevolking 
van Nias verschilde sterk van de 
bevolking van het vasteland van 
Sumatra Nias was een van de 
werkterreinen van de Rheinische 
Mission. Zending en gouverne
ment werkten samen om een eind 
te maken aan de slavenverkoop en 
het koppensnellen. Het (zwak) op 
de briefkaart afgeslagen, ovalen af
zenderstempel luidt: 'Otto Kubler/ 
Miss.-Kaufmann/Coenoeng-Sitoli. 
De briefkaart werd geschreven op 
6 december 1905. Opmerkelijk is 
de route via Sabang ("10/12/7905]; 
dus met via Padang, Medan of 
Singapore 

in 1865 en boekten na enige 
jaren successen, voornamelijk 
in het noorden van het eiland. 
In 1905 was Nias een afdeling 
van de residentie Tapanoeli met 
Coenoeng Sitoli als standplaats 
van de assistent-resident. Vanaf 
1900 had de plaats een post
kantoor dat een naamstempel 
gebruikte {afieeldingiG). 
Naamstempels worden meestal 
gebruikt door kleinere kantoren. 
Daarom is het vaak lastig om 
voor deze stukken een pas
sende ansichtkaart te vinden. De 
uiteindelijke combinatie is naar 
mijn mening heel geslaagd. De 
ansichtkaart, uitgegeven door de 
Rheinische Mission, laat een dorp 
op Nias zien met de traditionele 
woningen. 
De Molukken beleefden hun 

glorietijd in de zestiende eeuw, 
toen de Portugezen en de 
VOC streden om de lucratieve 
specerijenhandel te kunnen 
uitoefenen. Het was een strijd 
die door de Nederlanders werd 
gewonnen. In de tweede helft 
van de negentiende eeuw was 
het economische belang van 
deze handel - en dus van dit hele 
gebied - ondergeschikt gewor
den aan de ondernemingen en 
delfstofwinningen op Java en 
Sumatra. Omstreeks 1900 had 
het gezag van de sultan van Ter-
nate weinig meer te betekenen. 
De troonsopvolging werd geheel 
bepaald door het Gouvernement. 
De entourage van de sultan had 
een ceremonieel karakter en 
weerspiegelde vroegere Euro
pese invloeden [afbeelding 17, zie 
volgende pagina). 
De Obi-eilanden vormen een 
eilandengroep ten zuiden van 
Halmahera. In de wateren van 
Celebes en de Molukken werd 
rond 1900 onderzoek verricht 
door zoölogen gespecialiseerd 
op het gebied van de malaco-
logie, de studie van molusken 
(weekdieren). Dat zou wellicht de 
correspondentie verklaren met 
de Ste Royal de Malacologie. 
De Kei-eilanden vormen een 
andere weinig bekende eilan
dengroep van de Molukken, 
zuidoost van Ambon, ten 
zuiden van de 'vogelkop' van 
Nieuw-Cuinea. De belangrijkste 
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Lyfwacht van den Sultan te Têrnale: * j J J 

17. Rond igoo had het gezag van de sultan van Ternate met veel te betekenen; 
de entourage van de sultan had een min of meer ceremonieel karakter De 
Obi-eilanden vormen een eilandengroep ten zuiden van Halmahera. In de 

wateren van Celebes en de Molukken werd rond 7900 onderzoek verricht door 
zooiogen gespecialiseerd op het gebied van de malacologie, de studie van de 

molusken (weekdieren). 

Geurtjens is ook elders op de 
beeldzijde te vinden. 
Nog een andere momentop
name van de Molukken biedt 
het duo van apeelding ig. Het 
poststuk is een ansichtkaart, 
aangetekend verzonden (1909) 
dooreen Fransman, verblijvend 
in een hotel op Ambon. Op de 
'ansichtszijde' is de afzender 
erin geslaagd het volgende 
neer te krabbelen: Caresses bien 
affectueuses ó vous tous;je partirai 
la n courant avec Ie vapeur du 
Couvemen\ent pour Ie Poeh [..] 
et je m'embarquerai ici la 2} et 
pour Soerabaya oufarriverai Ie yi 
juilletü! Quelle vie tries ayeuxlje 
suis tres satisfait de ma visite au 
Resident et je pense bientot avoir 
une bonne nouvelle ó donner a nos 
amis les actionnaires! De Frans
man had blijkbaar in Ambon 
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vooreen aantal aandeelhouders 
nog wat zaken afgewikkeld en 
schreef deze kaart vanuit een 
hotel naar het thuisfront in Frank
rijk, voordat hij met de Couver-
nementsstomer zou vertrekken. 
De complementerende ansicht
kaart die één van die stomers laat 
zien voor de Gouvernementspier, 
sluit prachtig op deze inhoud 
aan. 
Een aantrekkelijk aspect van het 
verzamelen van buitenlandse 
correspondentie is het aantreffen 
van Indische aankomststempels 
op binnenkomende stukken. De 
zo bekende stempels terug te 
vinden in de context van buiten
landse frankeringen en postwaar-
destukken, heeft een heel eigen 
charme. Aankomststempels wer
den echter niet altijd aangebracht 
en als het al gebeurde vaak op 
de achterzijde van het poststuk. 
Alleen op beporte brieven zijn de 
Indische stempels meestal op de 
voorzijde te vinden. 
De brief van het Koninklijk 
Belgisch Instituut voor Natuur
wetenschappen (1909) was 
onvoldoende gefrankeerd en 
werd in Buitenzorg beport met 
10 centimes, omgerekend 5 cent 
{afl)eelding2o). Het instituut aan 
de Vautierstraat 29 in Brussel 
bestaat nog steeds. Het gebouw 
herbergt een museum met 
verscheidene zoölogische col
lecties. Het Zoölogisch Museum 
in Buitenzorg kwam tot stand 
in 1901 als een onderdeel van 's 
Lands Plantentuin. In de periode 
1910-1919 was de Directeur van 
's Lands Plantentuin zelfs tegelij
kertijd Hoofd van het Zoölogisch 
Museum. 

Niet ver van Buitenzorg lag de 
kampong Batoe Toelis (afbeelding 
21). De naam is ontleencl aan 
de stenen met inscripties die 

j 
i& Toeal op het eiland Klein-Kei was de hoofdplaats van de Kei-eilanden, een eilanden

groep ten zuiden van de 'vogelkop' van Nieuw-Cuinea. In i88g openden katholieke 
priesters een missiepost in Ijanggoer, de tweede plaats op Klem Kei, niet ver van Toeal 

De brief met het naamstempel Toeal werd door pater Vliegen verzonden naar een pater 
in Rome. Pater Vliegen is met pater Geurtjens te zien op de complementerende an

sichtkaart, uitgegeven door het Missiehuis in Tilburg 'ter ondersteuning der Hollandsche 
Missie op de Kei-Eilanden en Hollandsch N. Guinea'. 

eilanden waren Groot Kei en 
Klein Kei. De hoofdplaats van 
de eilanden, Toeal op Klein Kei, 
was tevens het centrum van de 
handel. De tweede plaats op 
Klein Kei was Langgoer. Afgezien 
van de aanwezigheid van enkele 
ambtenaren was de activiteit 
van Europeanen miniem, tot in 
1889 een Duitsereen houtfabriek 
opende in Langgoer. In hetzelfde 
jaar openden katholieke priesters 
daar een missiepost. 
Het postkantoor Toeal werd 
geopend in 1905. De bestem
ming van de gefrankeerde brief 
(Italië) onderscheidt zich van de 
gebruikelijke bestemmingen in 
Duitssprekende landen. Pas met 

achtergrondkennis van de Klein 
Kei en de naam van de geadres
seerde lyVeleerw. Pater Wemmers 
in Rome) wordt de achtergrond 
van het poststuk duidelijk. De 
naam van de afzender op de 
achterzijde is J v Viegen / Lang
goer / Klein Kei. In de Beknopte 
Encyclopaedie van Nederlandsch-
Indië (1921) is onder Katholieke 
Zending het volgende te vinden: 
Vooral op de Kei- en Tanimbar-
eilanden werd met veel vrucht 
gewerkt; aan de Paters Ceurtjes en 
Viegen zijn belangrijke bijdragen 
tot de kennis van de bewoners 
te danken. Dit moeten de twee 
paters zijn die op de ansichtkaart 
zijn te zien. De naam van Pater 
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ig. Ansichtkaart, aangetekend verzonden hgocf) dooreen Fransman, verblijvend m een 
hotel op Ambon. Op de keerzijde deelt de afzender mee dat hij over een paar dagen 
met de gouvermentsstomer naar Soerabaja zal vertrekken. De complementerende 
ansichtkaart laat een stomer zien, liggend voor de gouvernementspier van Ambon. 
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20. Brief van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, beport met 
10 centimes, omgerekend 5 cent Het Zoologisch Museum in Buitenzorg kwam tot 

stand in 1901, ais onderdeel van 's Lands Plantentuin. In de periode igio-igig was de 
directeur van 's Lands Plantentuin zeiß tegelijkertijd hoofd van het Zoologisch Museum. 

hier zijn gevonden. De oudste 
stenen dateren van ca 450, toen 
dit gebied deel uitmaakte van het 
eerste Hindoe-koninkrijk op Java. 
Zowel het haltestempel Batoe-
Toelis als de ansichtkaart van de 
boogbrugzijn niet zeldzaam, 
maar het haltestempel terug 
te vinden op een aantrekkelijk 
bijgefrankeerd Japans postwaar-
destuk, te midden van een aantal 
binnen- en buitenlandse stem
pels, is ongewoon. Van Batoe-
Toelis ging de kaart uiteindelijk 
naar de nabijgelegen thee-onder
neming Tjiogreg. 
Bandjermasin was de belang
rijkste stad op Borneo. De brief 
naar Düsseldorf (a/beeW/ng 22) 
heeft een mooie hoge frankering 
van ƒ 1.35, bestemd voor een 
aangetekende brief naar het 
buitenland meteen gewicht 
van 60 tot 75 gram (in dit geval 
66 gram). Er is ook sprake van 
een mooie mengfrankering van 
de emissies bontkraag en Veth. 
Vanwege de fraaie frankering is 
dit keer niet gekozen voor een 
ansichtkaart, maar voor een 
passende prentbriefkaart. De ge
selecteerde kaart maakt deel uit 
van een serie prentbriefkaarten 
die in 1909 werd uitgegeven, met 
portretten van staatshoofden van 
diverse naties. Het lijkt op zijn 
plaats de reeks van duo's gewijd 
aan de belangrijkste Nederlandse 
kolonie te besluiten met een 
prentbriefkaart met het portret 
van de toenmalige vorstin. 

Een eerste oordeel 
Elk poststuk van een verzameling 
posthistorie is een momentop
name van een bepaalde tijdspe
riode. Ondanks andere uiterlijke 
kenmerken doet een ansichtkaart 
dat eveneens. Het lijkt zo voor 
de hand te liggen om deze 

verzamelobjecten bij elkaar te 
brengen. Het kan blijven bij een 
simpel verzamelaargenoegen: 
het vinden van een passende 
ansichtkaart van een postkantoor 
bij een poststempel uit dezelfde 
tijd. Eventueel kan een enkele 
andere kaart nog een nostalgi
sche herinnering oproepen aan 
een vervlogen periode. 
Dit artikel laat zien waarheen 
deze verkenning mij geleid heeft. 
Actief zoeken om een passend 
duo van poststuk en ansichtkaart 
tot stand te brengen, is een boei-
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21. Aantrekkelijk bijgefrankeerd Japans postwaardestuk, verzonden van Yokohama, voor
zien van transitstempels in Singapore (twee verschillende), Weltevreden en Buitenzorg. 
Uiteindelijk ging de kaart via de halte Batoe-Toelis naar de nabijgelegen thee-onderne

ming Tjiogreg. Ansichtkaart van Batoe Toelis als complement. 

ende bezigheid. Zoals zo vaak is 
studie en speurzin noodzakelijk. 
Het communicatie- en infor
matiemiddel van onze tijd, het 
internet, verschaft daartoe een 
overvloed aan mogelijkheden. 
Op de juiste wijze gekozen en 
voorzien van passende informa
tie kan een ansichtkaart de bete
kenis van een poststuk verhelde-
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22. Boven: een brief naar Düsseldorf 
gefrankeerd voor een brief van de vijfde 
gewichtsklasse (6075 gram, in dit geval 
66 gram). Mooie men^rankering van 

de emissies Bontkraag en Veth. De 
prentbnefkaart hiernaast, met het portret 
van koningin Wilhelmina, werd in 190g 

in de Verenigde Staten uitgegeven als 
onderdeel van een sene met portretten 

van staatshoofden. 

ren, verrijken en verdiepen. 

In dit artikel hebben de ansicht
kaarten van NederlandsIndië 
op de voorgrond gestaan. In een 
volgend artikel kan aan de hand 
van de buitenlandse correspon
dentie aandacht besteed worden 
aan vertrouwde en minder 
vertrouwde Europese landen. 

Reacties op dit artilcel leunt u zenden aan 
Han Siem, mmnm@tampabay.rr.com 
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VUURTORENS, AFRIKAANTJES, 
TULPEN EN IJSJES 

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

Australië, zodat het niet 
vreemd is dat de 150ste 
verjaardag van de eerste 

é i. é é nwFmwtti 

Kaft en (gedeeltelijke) inKoud uan het Stamp Passion boekje 

Aland 
Tentoonstellm ŝboêkjes 
In het aprilnummer van 
Filatelie schreef ik over de 
tentoonstellingsboekjes 
van Aland, die uitsluitend 
op de desbetreffende 
manifestatie verkocht 
worden. Ik veronder
stelde toen dat er op het 
eind van het jaar setjes 
met alle boekjes bij Posten 
Aland verkrijgbaar zouden 
zijn. Dat bleek echter een 
misverstand. Er zouden 
alleen maar setjes komen 
met alle tentoonstellings
kaarten. 
Meerderen  ik natuurlijk 
ook  bestookten Posten 
Aland met kritiek op dit 
beleid. Hetverzamelge
bied Aland is overzichte
lijk en mede daardoor ook 
aardig populair. Nog net 
op tijd om in deze rubriek 
mee te nemen, ontving 
ik het bericht dat men 
alsnog besloten heeft op 
het eind van het jaar ook 
setjes met alle boekjes 
verkrijgbaar te stellen. 
StampPassion '08 in Den 
Bosch was trouwens niet 
de eerste gelegenheid. In 
maart en april waren er 
al drie manifestaties met 
tentoonstellingsboelqes: 
op I en 2 maart in Abo, 
Finland (Turun Keuat); 
op 28, 29 en 30 maart in 
Jyväskylä, Finland (Kesjila) 
en in Helsingborg, Zwe
den (Frimynt). Intussen 
heeft in Essen ook al de 
Internationale Briefmarken
messe (810 mei) plaatsge
vonden. Komend najaar 
komen er nog zeven bij. 
Het gaat trouwens om 
kleine aantallen: enige 

honderden. In Den Bosch 
beschikte men over exact 
264 boekjes. Die waren 
zondagmiddag omstreeks 
twee uur uitverkocht. 
Maar kennelijk heeft de 
post in Aland nog een 
extra voorraadje. 

Vuurtorens 
Aland gaf voor het laatst 
een gegraveerde post
zegel uit in 1995. Het 
vuurtorenboekje van 6 
juni  met acht postzegels 
en vier verschillende 
vuurtorens  bevat er vier. 
De autonome eilan
dengroep, waarvan de 
bevolking Zweedstalig is, 
beschikt over nogal wat 
vuurtorens, zodat het niet 

Het Australische boekje met tien 
zelfklevende ballonpostzegels. 

vlucht met een hete
luchtballon meteen twee 
nieuwe boekjes tot gevolg 
heeft. Eén boekje bevat 
tien zegels van 50 c. (vier 
motieven) en het andere 
is een prestigeboekje met 
viermaal de vier zegels en 
eenmaal alle vier in een 
velletje. Beide boekjes 
werden op 6 mei opge
laten. 

Dienstbare honden 
Op 10 juni verschijnt een 
serie van vijf postzegels 
met afbeeldingen van 
honden die duidelijk 
onderdeel zijn van de Au
stralische maatschappij. 
Het zijn de Duitse herder, 
de Australische cattle 
dog, de beagle, de border 
collie en de labrador. De 
boekjesverzamelaar kan 
zijn lol weer op. 

Kajt en inhoud uan het uuurtorenboekje van Aland. 

moeilijk was er vier uit te 
zoeken. De zegels hebben 
de vermelding Europa (= 
75 c) . De oplage bedraagt 
120.000 boekjes. 

Australië 
Ballonnen 
Ballonvaren is tegen
woordig erg populair in 

De vijf zegels verschij
nen niet alleen in zes 
postzegelboekjes met 
elk tien zelflclevende 
zegels van 50 c. (vijf van 
elk zegeltype en één met 
gemengde inhoud), maar 
ook in een prestigeboekje 
met vijf velletjes van vier 
zegels. Prijs $10.95. 

België 
Tu)ee nieuuie bloemenboekjes 
Al jarenlang geeft de 
Belgische post van tijd tot 
tijd boekjes met bloe
menzegels uit. Op 19 mei 
verschenen er weer twee. 
Allereerst een boekje 
met tienmaal het kleine 
Afrikaantje (tariefgroep i 

daarom op 4 juni een 
serie postzegels. Het 
verhaal van het museum 
en zijn kunstwerken, plus 
drie series postzegels 
vormen de inhoud van het 
jaarlijkse prestigeboek. 
Prijs van het geheel is 109 
kronen (zegelwaarde is 
76 k.). 

TARIF POUR LETTRE NORMALISÉE S SOG 
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De tu;ce nieuuje bloemenbockjes van België, met ajbecldingen van respec
tievelijk het kleine Afrikaantie en de geelrode tulp 

= 54 c.) en daarnaast een 
exemplaar met tien fraaie 
geelrode tulpen (voor 
zendingen tot 50 gram 
binnen Europa = 80 c) . 

Europa 
Een brief die in een 
brievenbus valt: dat is 
de afbeelding op de 
Belgische Europazegel 
van dit jaar. Tien zegels 
met de aanduiding ' i ' (= 
54c) vormen de inhoud 
van een ook op 19 mei 
uitgekomen boekje. 

Bulgarije 
Europa 
Ook Bulgarije gaf zijn 
Europazegels in een 
boekje uit, op 22 april. 
Het bevat vier zegels van 
0.55 en vier van i.oo Leva. 
Oplage: 10.000 stuks. 

Denemarken 
Prestigeboekje Louisiana 
Het ten noorden van 
Kopenhagen gelegen 
Humlebsek huisvest het 
museum voor moderne 
kunst Louisiana. Het 
bestaat 50 jaar en kreeg 

Europazegel en tuinhuisjes 
Een van de twee Deense 
Europazegels, die van 
5.50 k. (verschijnings
datum: 4 juni), is ook 

Deze postzegel met een ajbceldmg 
van een tuinhuisje is m een Deens 

postzegelboekjc te vinden. 

per tien in een boekje 
verkrijgbaar. Het thema 
'brief' is hier een fantasie 
over de relatie tussen af
zender en geadresseerde. 
Typisch Deens zijn tuin
huisjes en prieeltjes. Er is 
zelfs een bond van tuin
huisjesbezitters en die 
bestaat nu een eeuw, wat 
twee postzegels waard 
was. De zegel van 5.50 k. 
met een plaatje uit het 
oudste Deense tuincom
plex, Hjelm in Apenrade, 
wordt ook in een postze
gelboekje verkocht. 



Duitsland 
Wensen en Europa m popart. 
De Amerikaanse popart-
artiest James Rizzi is de 
ontwerper van de nieuwe 
Duitse zelfldevende 
wenszegels: vier zegels 
van 55 c. die elk vijfmaal 
in een op 8 mei versche
nen grootformaat boekje 
(Maxiset) zitten. Prijs: ii 
euro. Twee van de zegels 
verschenen al op 7 febru
ari in een gegomde versie: 
Alles Gute en Herzlichen 
Gluckuiunsch. Nieuw zijn 
Danke en Herzliche Grusse; 
de laatste is ook de Euro
pazegel 2008. De boekjes-
kaft is gesierd met een 
typisch Rjzzi-product: 
een bont en rommelig 
stadstafereeltje. 
Er zijn trouwens twee 
uitvoeringen: het normale 
boekje en een variant met 
bijbehorende speciale 
Rizzi-stickers. 

Airbus A5 8 o 
Eén van de weldadig-
heidszegels van 12 juni 
- die van 55+25 c. met een 
afbeelding van de super-

4lïf*PW" 
Wohlfahrtsmarken „Airbus 

zegels te komen waarop 
Finse kunst is afgebeeld. 
De start was op 9 mei: een 
boekje met zes eersteklas-
zegels (70 c) . 
Afgebeeld zijn moderne 
Finse schilderijen. Er zijn 
400.000 boekjes vervaar
digd. 

Feest! 
Ook op 9 mei verscheen 
een boekje met vijf Finse 
feestzegels, ontworpen 
door de in Amsterdam 
levende Finse designer 
Kustaa Saksi. 
Het zijn weer eerste-
klaszegels met een 
fantasiewereld van onder 
meer vliegende vissen, 
zwevende gitaren en stelt
lopers in een bruisend 
kleurenpalet. 

Frankrijk 
Drie boekjes op 29 mei 
Frankrijk vond het weer 
tijd voor nieuwe postze
gels die geschikt zijn om 
er geboortekaartjes mee 
te frankeren. 
Het leidde tot twee 
nieuwe boekjes: C'est une 

De gigant (24 meter hoog, 80 meter spanujydte en een gcujicht van meer 
dan 250 ton) per tien m een Duits boekje 

grote Airbus A3 80 - is ook 
in de zelfklevende variant 
per tien in een boekje 
verkrijgbaar. 

Finland 
Kunst 
Finland heeft het plan 
opgevat met een reeks 

jille en C'est un jargon. En 
vakantiepost moet in 
Frankrijk natuurlijk ook 
speciaal gefrankeerd wor
den: vandaar het derde 
boekje van 29 mei. Alle 
drie bevatten tien zegels 
zonder waardeaandui
ding (=550.). 

Zomers Brits boekje. 

beschouwt het zich als 
een Europese staat. 

Groot-Brittannië 
Tuiee nieuwe boekjes 
Op 13 mei gaf de Britse 
post de mogelijkheid wat 
zomers te frankeren met 
postzegels waarop een 
gevuld ijshoorntje te zien 
is. Het boekje bevat in to
taal zes eersteklaszegels: 
tweemaal ijsje en viermaal 
koningin. Op 10 juni volgt 
een boekje dat de aan
dacht vestigt op de Corry 
On-films uit de jaren 60 
en 70 van de vorige eeuw. 
Ook zesmaal eersteklas 
(sinds april 26 p.). 

Moldavië 
Europa 2008 
Moldavië geeft al sinds 
2000 boekjes met Europa
zegels uit. Ook dit jaar, op 
30 april jl., verscheen er 
een met twee zegels van 
3.50 L. (postruiter en ver
zegelde brief uit de Mid
deleeuwen) en twee van 
4.50 L. (computerscherm/ 
elektronische mail). 

Noorwegen 
Ski-uerenî mä i25jaar 
Ook op StampPassion '08 
bleek het zinvol de 'etala
ges' van de buitenlandse 
postadministraties eens 
goed te bekijken. Het op 
31 januari in Noorwegen 
verschenen boekje ter 
gelegenheid van 125 jaar 
Skivereniging was me 
anders wellicht ontgaan. 

ressant is dat het een door 
de Finse post ontwikkeld 
boekje met persoonlijke 
zegels betreft. Zowel de 
Finse post als die van 
Aland kwamen er al 
eerder mee. 
Noorwegen ook! Bij een 
van de Noorse kerst
boekjes van vorig jaar 
ging het ook om zo'n 
boekje. Het werd door de 
post aangeboden als een 
normaal boekje. Het nu 
gemelde ski-boekje werd 
echter nergens gemeld of 
aangekondigd. 

Toeristenzê els 
Het lukt de Noorse Post 
al jaren om steeds met 
nieuwe toeristische 
juweeltjes op de proppen 

de haven van Oslo en het 
beeldhouwwerk Diuers in 
deze stad, de Sunnm0re 
Alpen met het Kjerag-
plateau en woonhuizen 
en de vuurtoren van het 
eiland Lyng0r. De tien 
zegels in elk boekje zijn 
zonder waardeaandui
ding: priority binnenland 
(7 k.), priority Europa 
(9 k.) en priority wereld 
(II k.). 

Oostenrijk 
Themaboeken 
De Oostenrijkse verzame
laars zien het wel zitten: 
themaboeken met een 
geïntegreerd velletje van 
acht - persoonlijke - post
zegels. En thema's liggen 
altijd voor het oprapen. 
Afgelopen jaren zagen we 
al boekjes met monsters, 
oude auto's, stripfiguren, 
treinen, enz. 
Dit jaar gaat de post on
verdroten verder. Versche
nen zijn inmiddels al the
maboeken met oldtimers 
(Italiaanse sportwagens), 
de marine(!) van Oos
tenrijk, het Habsburgse 

De zes zegels m de Noorse toeristenboekjes 

Op de kajt staat het schilderij 
'Blauuj en Rood' uan Sam Vanni 
dat ook op een van de zegels te 

mnden is. 

Vakantie in de Franse natuur. 

Georgië 
Europa 2007 
Ook postaal heeft de Re
publiek Georgië nog niet 
alles op orde. Hoe anders 
is het te verklaren dat het 
boekje met Europazegels 
van 2007 (thema: 'scou
ting') pas op 14 maart van 
dit jaar verscheen? De in
houd bestaat uit viermaal 
0.9 en viermaal i.o L. 
Hoewel het land voor het 
grootste deel in Azië ligt. 
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Het Noorse boekje met rechts het logo van de Noorse skiuereniging 

Het boekje bevat acht 'A'-
zegels met een afbeelding 
van een skischans. Inte-

te komen. De drie op 12 
april verschenen boekjes 
bevatten zes motieven: 

keizerrrijk, vliegtuigen, 
jonge dieren, de duurste 
postzegels ter wereld en 
de brandweer. Volgen 
nog Oostenrijk tijdens het 
stenen tijdperk, Hundert
wasser, ruimtevaart, mo
derne architectuur, kerst 
en kerken en kloosters 
met hun geheimen. 

Spanje 
Flora en Jauna 
Spanje zet de serie 'Flora 
en Fauna' op i juli voort 
met twee boekjes met elk 
100 zelfklevende zegels: 
van 60 c. (dahlia) en van 
31 c. (bijeneter). Niet I 
goedkoop dus! 

Srpska Republiek 
Europa 
Bosnisch Servië (oftewel 



Srpska) schaarde zicli dit 
jaar  op 25 april  ook in 
liet rijtje landen met Eu
ropazegels in een boelqe. 
Ganzeveer en pen staan 
centraal op de drie zegels 
van I en van 2 m. 

Verenigde Staten 
Harten 
Speciaal voor uitnodigin
gen voor huwelijksfeesten 
geeft de Amerikaanse 
post op 10 juni enkele 
postzegels met een lij
nenspel in de vorm van 
een hart uit. De zegel 
van 42 c. (het huidige 
brieftarief in de Verenigde 
Staten) is verkrijgbaar in 
een boelqe van twintig 
stuks. Nog zoeter is een 

Louezegel in de VS mannetje met 
kolossaal hart. 

op dezelfde datum uit te 
geven Louezegel. Ook 
deze is per twintig in een 
boelqe verkrijgbaar. 

Zweden 
Zeilschepen 
Op 15 mei gaf de Zweedse 
post vier postzegels van 
II k. met vijf afbeeldingen 
van elegante zeilschepen 

Een van de vi]f elegante zeiljachten in het Zweedse boekje. 

uit. Vier ervan heb
ben ook daadwerkelijk 
jarenlang op zee gevaren, 
het vijfde is een replica. 
Alle vijf doen dienst als 
opleidingsschip. 

Lekker eten in de zomer 
Na de lange Zweedse win
ter is de zomer de tijd om 
gezellig met elkaar om te 

gaan in het tuinhuisje of 
op het gazon. 
Op vijf kleurrijke postze
gels worden gerechten 
opgediend uit de ouver
ture van de zomer, de 
midzomerviering, tot aan 
de epiloog in augustus, 
het kreeftenfeest. 

De vijf Zweedse zegels 
(tariefbreu = 5.5okr) 
zijn verkrijgbaar in een 
postzegelboekje van tien 
stuks. 

Zwitserland 
Pro Patria; historische routes 
Voor het tweede jaar 
schenken de Zwitserse 
Pro Patrmzegels aandacht 
aan historische verkeers
verbindingen. 
Dit jaar gaat het om Vm 
Sbrinz (85+40), de Via 
Romana (85+40), de Via 
Valtellina (100+50) en de 
Via Stockalper (100+50). 
De emissie ging op 8 
mei gewoontegetrouw 
vergezeld van een boekje. 
De inhoud ervan bestaat 
uit zesmaal Via Sbrinz en 
viermaal Via Stockalper. 
Prijs van het boekje is, 
inclusief de aanmaak
kosten, 14.50 f. 
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Het kreeftenfeest. Pro Patriazcgels schenken aandocht aan historische ucrkeersuerbindingen. 
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Met zijn bijna negenhon
derd pagina's, verdeeld 
over twee kloeke delen, 
is Karamitsos' Hellas 
2008 een heel indrukwek
kende catalogus. Het is 
altijd weer verbazingwek
kend om te zien hoeveel 
informatie je, als het om 
Griekse catalogi gaat, 
voor weinig geld kunt 
krijgen. De aanschafprijs 
kan in ieder geval geen 
bezwaar zijn voor die 
verzamelaars die zich wil
len documenteren. Op de 
inhoud van de catalogus 
valt trouwens ook weinig 
af te dingen. Natuurlijk, 
de voertaal is Grieks en 
dat zal menigeen wellicht 
afschrikken, maar de 
samenstellers hebben 
daaraan iets gedaan door 
de twee delen te larderen 
met Engelse hoofdstuk
jes die relevante infor
matie verschaffen over 
de diverse emissies en 
zegelcategorieën en die 
daarnaast ook duidelijke 
instructies geven voor het 
gebruik van de catalo
gus. De twee delen zijn 
uitstekend gedrukt, met 
duidelijk gereproduceer

de zegelafbeeldingen die 
gelukkig niet sterk zijn 
verkleind: tot en met het 
jaar 1901 zijn de zegels op 
ware grootte afgebeeld, 
daarna op 75 procent 
van hun oorspronkelijke 
grootte. 
In de catalogus wordt 
verder veel aandacht 
besteed aan (en ruimte 
uitgetrokken voor) afbeel

dingen die laten zien 
welke variëteiten, typen 
en afwijkingen er bij het 
behandelde materiaal 
kunnen voorkomen. 
Deel I  het dikste van de 
twee  is geheel gewijd 
aan het 'moederland' 
Griekenland. In de 
opeenvolgende hoofd
stukken worden achter
eenvolgens behandeld 

de grote en de kleine 
Hermeskoppen, de zegels 
ter gelegenheid van de 
Olympische Spelen van 
1898, de herdrukken van 
de kleine Hermeskop
pen, de opdrukken van 
igooigoi en daarna 
het 'gewonere' werk: de 
emissies tot en met 2007. 
Ook de luchtpostzegels, 
liefdadigheidsemissies, 
portzegels en verzetsze
gels worden uiteraard niet 
vergeten. 
In deel 2 komen de 'nieu

we gebieden' aan bod: 
Mount Athos, Noord
Epirus, Giumulzina, De
deagatch, Dodekanesos, 
Thessaly, Thessaloniki, 
Thrace, Ikaria, Imvros, 
de Ionische eilanden, 
lonnina, Kavala, Kreta, 
Lemnos, Mytilene, Port 
Lagos, Samos, Smyrna en 
Chios. Aparte aanclacht is 
er voor afstempelingen, 
zoals voorafstempelingen 
en locale stempels. 
Wie de handicap van de 
Griekse voertaal voor lief 
neemt, heeft aan de Hel
las 2008catalogus een 
nuttige hulp. De redactie 
wijst er op dat in eerdere 
edities van de Hellascata
logus (o.a. die van 2003, 
2004 en 2006) een veel 
uitvoeriger introductie op 
het bestreken verzamel
gebied te vinden is dan in 
de editie van 2008. 
De in de Hellas vermelde 
prijzen zijn persoonlijke 
schattingen van de auteur, 
A. Karamitsos; ze weer
spiegelen dus geen han
dels of veilingprijzen. 

'Hellas 2008' (2 dln ) door A Kara

mitsos Resp 524en332pp .^eill 
(kleur),Jormaat 15x20 cm Uit̂ gegeuen 
door de auteur, Thessaloniki (Grieken

land) Verkrijgbaar bij PW Mem

Kardt, PietHcinstraatjfi, 2518 CH 
Den Haag, telefoon 0703S52227, 
email pujmemhardt@)collectura com 
Pnjs 27 50 euro 



De afgelopen twee maanden hebben we o.a. de voorraad van 
een kleine winkel in Duitsland en de gehele handelsvoorraad van" 

Drs.' Wil Oosterink gekocht: duizenden brieven waaronder veel motief j 
v̂an de wereld.De brieven zijn nu te koop voor de helft van' 

''de'orginele prijs. Deze kunt u inde winkel bekijken' 

U KUNT 24 UUR PER DAG ALLE KAVELS 
MET FOTO'S BEZICHTIGEN EN KOPEN 

I : Lees meer over onze albums/dozen,"" losse' 
' nummers^eerste dag enveloppen,' brieven , 

en uiteraard de beroemde PPCkoopjes op onze 

I website: www.postzegelpartijencentrale.nl ' 
? 
k 
f 

h 

BIEDT UW POSTZEGELS AAN  W I J HEBBEN INTERESSE 
Heeft u besloten om uw verzameling of doubletten te verkopen, 

l dan nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen.'/) 
WIJ kopen kleine, maar ook grotere partijen van duizenden euro's 

',,^ Als u uw postzegels wilt verkopen, kunt u een afspraak maken 
met een van onzeervaren inkopers. Voor belangrijke objecten 

\ komen wij graag bij u langs.' | H 4 
..; 1 ^ 1 ' I ' I W [ 

PERSOONLIJK CONTACT STAAT BIJ PPC VOOROP^ 
^Iedere maand versturen wij duizenden emails met onze nieuwsbrief. 

Hierin houden wij onze klanten op de hoogte van de nieuwste aanbiedingen 
'en speciale acties. Vraag de nieuwsbrief =■="' • " ' ■ ^ ' 

I 
Piet Heinstraat 112 i Te l : 070  362 52 63 
2518 CM 
Den Haag 

Openingstijd 

„ : 070  362 54 15 
Email: admin@postzegelpartijencentrale.nl 
maandag t / m zaterdag 09:00  17:00 uur 

iKtijencentrale.nl 

http://www.postzegelpartijencentrale.nl
mailto:admin@postzegelpartijencentrale.nl
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\ P Smits Philately 
^msestraatweg 404 ; 355^gMltrecht 
' Tel.: 030-2443170 ( ^ 4 > i Ä i R t e l M M 

ar ïk:^J#.81.378 / Giro: 72271%? 

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

Of kijk op: WWW.FILATELIE.NET 
9921 België 1849-1965. Prijs: € 230,00 
Insteekboek met postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van België 1849-1965. Veel 
zegels met veel complete series. Hoge cat. waarde! 
9924 Beigië 1851-1981. Prijs: € 150,00 
Gebruikte collectie België 1851-1981 in twee Davo albums. Leuke starterscollectie met 
ook wat betere series. 
9923 België 1879-1980. Prijs: € 170,00 
Postfrisse en gebruikte collectie Back of the Bock van België 1879-1980. Collectie bevat 
telegraaf, port, dienst, spoorweg etc. Leuke collectie! 
10028 België spoorweg. Prijs: € 150,00 
Speciaalcollectie van de spoorwegzegels 282 en 283 (10 Fr karmijn en 10 Fr zwart). Stu
dieverzameling met plaatreconstructie, diverse kleuren, variëteiten etc. Honderden zegels! 
9956 België/Luxemburg. Prijs: € 325,00 
Leuke meest *7* partij met veel series en blokken, van oud tot nieuw in zakjes, in schoe
nendoos. Hoge cat.w.ü 
10016 Berlijn ** toeslagseries. Prijs: € 160,00 
Postfris Berlijn, toeslagseries, alle ca. 10 keer. Leuk voor handel of Ebay.Cat. waarde 
1626 Euro. 
9990 Bund 1949-1965. Prijs: € 700,00 
Stockboek met gebruikt Bund 1949-1965 in aantallen. Heel veel goed materiaal in mooie 
kwaliteit. Cat. waarde ruim 8000 euro. Goedkoop! 
9999 Bund 1951 -1992. Prijs: € 175,00 
Gestempelde collectie Bund 1951-1992 in twee Universal albums met blanco bladen. 
Goed gevulde collectie, op enkele zegels uit de beginjaren na compleet in een zeer 
mooie kwaliteit. 
10011 Bund en wat Berlijn/DDR. Prijs: € 150,00 
Stockboek met een partij postfris en gebruikt Bund met veel materiaal van de 60er jaren. 
Bevat tevens wat Berlijn en DDR. 
10032 Centraal Amerika tot 1900. Prijs: € 150,00 
Leuke collectie van voornamelijk blokken van 4 ongebruikt van Ecuador, Honduras en 
Salvador Zowel originele als herdrukken aanwezig. Interessante koop! 
10026 Chi l l i 855-1930. Prijs: € 275,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Chili 1855-1930 op blanco bladen in album. Collectie 
is deels dubbel verzameld en bevat veel leuk klassiek materiaal. 
9991 Chili uitzoekpartij. Prijs: € 500,00 
Fantastische partij in zakjes, van klassiek tot jaren 80, enorme hoeveelheden zegels met 
ook postfris materiaal, in hele grote verhuisdoos. Prachtpartij om uit te zoeken en op te 
zetten, vondsten gegarandeerd 
10027 Curagao/Antillen en Suriname. Prijs: € 220,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Cura?ao/Antillen en Suriname in Davo al
bum. Collectie bevat redelijk veel materiaal, waaronder wat beter. 
10014 DDR stock. Prijs: € 200,00 
Leuke **/* restant stock DDR met veel betere waarden. Enorme cat. waarde. 
10015 DDR. Prijs: €100,00 
DDR: 100X nr 628" en 200X 339" Totale cat, waarde 1940 Euro. 
9964 Doos Zwitserland. Prijs: € 475,00 
Grote doos met 4 albums en twee stockboeken Zwitserland. Voornamelijk gebruikt, met 
veel bruikbaar materiaal, van oud tot nieuw met ook vele betere uitgaven, goed luchtpost 
etc. etc. Leuk avontuur! 
9902 Duitse Rijk 1941 -1945. Prijs: € 380,00 
Boek met postfrisse veldelen en complete vellen van Duitse Rijk 1941-1945. Heel leuk lot 
voor plaatfouten verzamelaars. 
9943 Duitsland snuffelpartij Prijs: € 200,00 
Leuke partij diversen met Reich, gebieden, Bund, DDR en zones, in 11 insteekboeken 
9909 Engeland 1850-1980. Prijs: € 190,00 
Twee insteekboeken met postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van Engeland 1850-
1980. Veel klassiek materiaal met ook kopstaande watermerken, plaatnummers etc. 
Helaas erg gemengde kwaliteit. 
10029 Engeland 1952-1968. Prijs: € 180,00 
Collectie Engeland 1952-1968 ongebruikt met plakker Geen phosphor uitgaven, maar 
wel betere series zoals de kastelen uit 1955, (Waterlow print, yvert 283-286) en kastelen 
1959 (De la Rue phnt, yvert 351-354). Cat. waarde totaal ca 1400 Euro. 
10004 Engeland en Kanaaleilanden 1876-1973. Prijs: € 300,00 
Leuk opgezette collectie met veel postfrisse uitgaven van de latere periode, met name 
heel goed beginjaren kanaaleilanden met de dure series en porten en verder veel bladzij
den uit postzegelboekjes, opgezet in zelfgemaakt album. Leuke collectie om mee verder 
te gaan 
10005 Engeland en koloniën. Prijs: € 300,00 
Postfrisse deelverzamelingen van Engeland, Ierland, Kanaaleilanden, verder nog post
frisse uitgaven van andere Eng. Koloniën vanaf jaren 70, in zelfgemaakt album 
9955 Engelse koloniën. Prijs: € 225,00 
Postfrisse series, blokken en boekjes, meest jaren 80 w.o. Royal Wedding, in zakjes, in 
schoenendoos 
10025 Europa Cept blokken/velletjes. Prijs: € 140,00 
Diverse uitgaven periode 1979/1981 w.o. Portugal, Faeröer, Cyprus, Kanaaleilanden, 
Monaco, in diverse aantallen postfris en gestempeld 
9992 Europa CEPT. Prijs: € 325,00 
Doos met 4 albums en 2 kleine FDC-albums boordevol Europa CEPT alsmede voorlo
pers en meelopers. Heel veel materiaal, zowel postfris/ongebruikt als gebruikt. Koopje! 
9916 Frankrijk 1876-1991. Prijs: € 320,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk 1876-1991 in twee Davo albums. 
Collectie is vanaf 1960 vrijwel compleet en bevat veel postfris materiaal. Koopje! 

9957 Franse koloniën ongetand. Prijs: € 120,00 
Leuk lot ongetande modernere zegels w.o. Nouvelle Caledonie, Monaco etc. Ook motie
ven + iets Engelse koloniën proeven, totaal 114 zegels 
9983 Gibraltar 1938-2001. Prijs: € 475,00 
Mooie meest postfrisse collectie Gibraltar 1956-2002 in dik stockboek. Bevat iets onge
bruikt. Collectie bevat o.a. zeer veel blokken en veel gutterpairs. Goede kwaliteit! 
10010 Guernsey/Jersey 1969-1987. Prijs: € 300,00 
Complete postfrisse verzamelingen van de beide landen incl. de portseries, in 
Leuchtturm album 
9912 Hongarije speciaalverzameling. Prijs: € 1.000,00 
Speciaalverzameling uitgaven van grafica 'Eva Zombory' prachtig opgezet met beschrij
vingen met een enorme hoeveelheid door haar authentiek gesigneerde blokken, fdc's en 
maximumkaarten + series (hier zette ze haar handtekening op de velrand), meer dan 220 
items met handtekening, opgezet in 4 albums. Eenmalige en zeer zeker UNIEKE COL
LECTIE!! 
10007 Hong Kong en Japan. Prijs: € 140,00 
Stockboek met stempelmateriaal van HongKong en Japan. Tevens materiaal van diverse 
andere landen. Erg leuk lot, leuk snuffelen. 
10006 Hong Kong. Prijs: € 200,00 
Insteekboek met een partij postfrisse blokken en wat postzegelboekjes van HongKong. 
Hoge cat. waarde! 
9979 Indonesië 1950-1983. Prijs: € 450,00 
Complete bijna geheel postfrisse collectie incl. alle goede series en dure blokken w.o. 
voettial en tennis, in 2 dure Davo LX albums. Cat.w. 3500 euro 
10024 Israël Prijs: € 145,00 
Collectie Israël gestempeld, ongebruikt en postfris met en zonder tab. Collectie bevat o.a. 
nr 35 (kameel) gebruikt full-tab en UPU 1949 2 X postfris full-tab. Leuk geheel en hoge 
cat. waarde! 
9970 Israël 1948-1984. Prijs: € 180,00 
" /* collectie, begin deels half-tab incl. o.a. Menorah, later deel vrijwel compleet en full tab 
+ velletjes en blokken, in insteekboek. Hoge cat.w. Koopje 
9953 Israël 1948-1993. Prijs: € 400,00 
Kleine verzamelaar nalatenschap w.o. collectie met Ie serie gebruikt full tab, betere keer-
drukparen, ook fdc's vanaf het begin + wat brieven, in 10(1) albums/boeken en los, in 
doos. Koopje 
10003 Jaar van het kind 1979. Prijs: € 125,00 
Mooie postfrisse motiefcollectie Jaar van het kind 1979 in twee speciale albums. Bevat 
o.a. blok Singapore. 
10002 Jaar van het kind 1979. Prijs: € 125,00 
"Mooie postfrisse motiefcollectie Jaar van het kind 1979 in twee speciale albums. Bevat 
o.a. blok Singapore. 
10001 Jaar van het kind 1979. Prijs: € 125,00 
"Thematische postfrisse collectie Jaar van het kind 1979 in twee mooie zelfgemaakte al
bums. Zegels en blokken van de hele wereld, zeer mooie kwaliteit. 
10012 Jersey en Guernsey 1969-1980. Prijs: € 170,00 
Postfrisse collectie Jersey en Guernsey 1969-1980 in stockboek. Collectie bevat ook wat 
doubletten. 
10013 Jersey en Guernsey. Prijs: € 200,00 
Stockboek met Jersey en Guernsey 1969-1980. Postfris materiaal in aantallen. Complete 
series. 
9904 Jordanië. Prijs: € 500,00 
Insteekboek met 25 veilingkavels van Jordanië. Voornamelijk afwijkingen zoals kopstaan
de opdrukken, ongetand etc. Stanley Gibbons 1450 pond (ca. 2000 euro) maar veel 
items niet geprijsd. Heel leuk lot, zelden zo gezien. 
9982 Kanaaleilanden 1969-1988. Prijs: € 225,00 
Meest postfrisse collecties Guernsey, Jersey en Man + iets Alderney, in goedgevuld dik 
Davo album 
9941 Liechtenstein 1912-1965. Prijs: € 150,00 
**/70 collectie incl. betere uitgaven in redelijk gevuld Lindner album 
9996 Luxemburg 1852-1984. Prijs: € 900,00 
(onjgebruikte/postfrisse collectie in 2 Davo Cristal albums. Albums zijn zeer goedgevuld 
met veel betere klassieke uitgaven, vanaf 1883 op 3 zegels na compleet, ook luchtpost, 
betere blokken en dienst met betere uitgaven! Enorme cat.w. 
9939 IVIotief dieren Prijs: € 350,00 
Meest postfrisse uitgaven, veelal series en blokken, alle van landen in het Midden 
Oosten, in 2 banden 
9952 Motief Unicef. Prijs: € 150,00 
Prachtige motiefcollectie meest fdc's en speciale enveloppen, in 10 hele dure albums met 
beschrijvingen, in doos. Heeft vermogen gekost. 
9962 Nederland 1852-1959. Prijs: € 200,00 
Ongebruikte/gebruikte collectie met betere uitgaven, in Davo album, cat.w. 2300+ euro, 
minder dan 10% cat.w.! 
9981 Nederland 1852-1969. Prijs: € 375,00 
Ongebruikte/gebruikte collectie incl. veel betere vooroorlogse uitgaven, in Davo album. 
Cat.w. 4400 euro, koopje minder dan 10% cat.w. 
9978 Nederland 1852-1976. Prijs: € 300,00 
*7*/0 collectie met betere zegels en series, in Davo album. Cat.w. ruim 3250 euro. Onder 
10% cat.w. 
9994 Nederland 1852-1998. Prijs: € 425,00 
Diverse restantverzamelingen w.o. ook nog wel leuk en bruikbaar materiaal aanwezig, in 
9 meest luxe Davo albums + 1 Kabe album, in grote doos. Geschikt voor wederverkoop, 
ebay rondzending of voor de dure albums!! 
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9963 Nederland 1867-1975. Prijs: € 300,00 
**/*/0 collectie, vanaf 1945 redelijk goedgevuld in Davo album Cat w 3400+ euro, koop
je, minder dan 10% cat w 
9980 Nederland 1867-1999. Prijs: € 475,00 
Enorme *770 partij in diverse aantallen en div kwaliteit, heel veel betere uitgaven jaren 
30 en 50, in 2 dubbeldikke insteekboeken Cat w ruim 5600 euro" Koopje, ver onder 10% 
catw 
9968 Nederland 1930-1980. Prijs: € 125,00 
Stockboek met een postfnsse en ongebruikte samenstelling van Nederland 1930-1980 
waann dus ook wat nominaal 
9942 Nederland 1945-1996. Prijs: € 750,00 
In de hoofdnummers complete meest postfnsse collectie (iets * wo de dure En Face se
rie), zonder blokken maar incl Kerstblokken, in 2 dure Davo de luxe albums Zeer hoge 
cat w en nominale waarde 
9967 Nederland 1947/48. Prijs: € 200,00 
Sene 5 cent t/m 60 cent Hartz sene lOx ongebruikt in mooie kwaliteit, cat w 1950 euro 
9960 Nederland 1959-1978. Prijs: € 150,00 
Complete postfnsse collectie incl kindblokken in duur Leuchtturm album 
10018 Nederland 1960-1985. Prijs: € 170,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1960-1985 in luxe Safe album 
10008 Nederland 1971 -1997. Prijs: € 150,00 
Gebruikte collectie Nederland 1971-1997 in Kabe album Tevens postfnsse/ongebruikte 
postzegelboekjes en combinaties Ook wat overzee aanwezig 
9986 Nederland blokken 1942-1996. Prijs: € 260,00 
Nagenoeg complete collectie meest postfnsse blokken incl legioenblokken, verder nog 
combinaties + iets cour de Justice, in Davo album 
9931 Nederland en koloniën. Prijs: € 800,00 
Grote doos met 16 albums met postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van Nederland 
en kolomen Bevat heel veel zegels, waaronder een redelijke collectie Sunname en 
Antillen Ook modern nominaal Nederland aanwezig en veel FDC's Superkoopje' 
9987 Nederland en Overzee 1852-1989. Prijs: € 185,00 
**/70 collectie van Nederland, Antillen Aruba en iets Indie, in oud goed gevuld Importa 
album 
9969 Nederland FDC collectie. Prijs: € 200,00 
Mooie FDC collectie van Nederland tussen El 9 en E373 Vanaf E64 onbeschreven en zo 
goed als compleet aanwezig Cat waarde ruim 2000 euro, in twee Davo FDC albums 
9985 Nederland loketzegels. Prijs: € 250,00 
Schitterende collectie voorlopers vanaf 1977 (met in NVPH vermeld), vele lOOden incl 
proeven en met waarde-inschnft 0,00", expenmentele uitgaven etc opgezet in album 
(Deze stroken waren in diverse steden aanwezig) Dit materiaal komt normaal gesproken 
alleen gebruikt op bneven voor, daar de post-beambten de machine bediende, dus uiter
mate schaars ongebruikt en zeker in zo'n prachtige collectie van vele honderden, eenma
lige mooie koop 
9918 Noord Korea 1948-1992. Prijs: € 160,00 
Gebruikte collectie Noord Korea 1948-1992 in blanco Victoria album Collectie bevat ca 
1800 zegels, waaronder wat betere zegels uit de vroege jaren 
9947 Oostenrijk oud/klassiek. Prijs: € 550,00 
Prachtige partij wo veel oude dure zegels, stempels en hoge waarden, opgezet in 9 ou
de rondzendboekjes, in doosje Mooi lot om uit te zoeken 
10033 Overzeese Gebiedsdelen. Prijs: € 175,00 
Overzeese Gebiedsdelen 1950-1991 in 2 insteekboeken Bevat zowel postfns/ongebruikt 
als gebruikt materiaal van voornamelijk Antillen en Sunname Zeer veel zegels en veel 
blokken met wat doubletten 
9973 Portugal 1866-1970. Prijs: € 150,00 
Doublettenpartij Portugal 1866-1970 waaronder betere zegels zoals 1866, 50 R groen 
3X 1867 50 R gebruikt, 100 R gebruikt, betere Provisono opdrukken etc etc 
Gevaneerde kwaliteit 
9972 Portugal en gebieden. Prijs: € 170,00 
Leuke uitzoekpartij vanaf klassiek in diverse aantallen, incl betere zegels, alles gebruikt, 
vanaf jaren 60 ook * T + veel Azoren en Madeira postfns en gebruikt, in aantallen 
9917 Roemenië 1903-1982. Prijs: € 285,00 
Insteekboek met een postfnsse, ongebruikte en gebruikte stock Roemenie 1903-1982 
Heel veel zegels en veel blokken Hoge cat waarde' 
9925 Rusland 1865-2005!! Prijs: € 1.600,00 
Uitgebreide "1*10 collectie incl veel doubletten met veel betere uitgaven, blokken ook 
gebieden als Ukraine en Armenië, nieuwtjes vaak meervoudig in diverse aantallen, opge
zet in 15 vaak dikke insteekboeken, in grote doos 
9971 Rusland postwaarde-stukken Prijs: € 110,00 
Kleine ongebruikte collectie van circa 60 prachtig geïllustreerde postwaardestukken, 
meest jaren 50 wo prachtige motieven, in albumpje 

10009 Scandinavië. Prijs: € 160,00 
Leuke kleine collectie Noora/egen en IJsland Collectie bevat diverse betere uitgaven maar heeft 
waterschade gehad en daardoor zitten de ongebruikte zegels ingeplakt in het album, toch leuk' 
9922 Singapore 1959-1984. Prijs: € 380,00 
Insteekboek met een postfnsse collectie Singapore 1959-1984 Mooie collectie met ook 
enkele blokken van 4 
9965 Spanje 1955-1977. Prijs: € 150,00 
Postfnsse collectie Spanje 1955-1977 in 2 luxe Lindner albums Collectie is vanaf 1965 
vrijwel compleet en bevat ook wat dubbel gestempeld materiaal 
9976 USA prachtige brievenpartij. Prijs: € 2.750,00 
Vier grote schuiflades vol met bneven USA Voornamelijk klassiek materiaal met betere 
frankeringen, stempels, geïllustreerde briefkaarten etc etc Enorme hoeveelheid Ideaal 
voor verzamelaar of Ebay-verkoperi 
9928 USA. Prijs: € 300,00 
Grote verhuisdoos met 9 dikke insteekboeken met gebruikt USA Voornamelijk eenvoudi
gere zegels, maar wel heel veel Ook wat klassiek en wat back of the book aanwezig 
9914 Vaticaan 1959-1992. Prijs: € 175,00 
Postfnsse voorraad Vaticaan 1959-1992 in twee insteekboeken Enorm veel matenaal 
waaronder ook blokken Mooie kwaliteit 
9966 Verenigd Europa CEPT 1956-1970. Prijs: € 325,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Verenigd Europa CEPT 1956-1970 in Safe album 
Dubbel verzameld, dus veel zegels zowel ongebruikt als gebruikt aanwezig Collectie be
vat ook wat postfns materiaal Enorme cat waardei 
10030 Verenigde Naties 1951-1987. Prijs: € 320,00 
Postfnsse, complete collectie Verenigde Naties 1951-1987 in twee Davo albums Bevat 
New York 1951-1987, Geneve 1969-1987 en Wenen 1979-1987 Geheel compleet, inclu
sief blokken, waaronder New York blok 1 Hoge cat waarde' 
9993 Wereld brieven. Prijs: € 350,00 
Prachtpartij van een paar duizend bneven, alle met automaatzegels gefrankeerd, vanuit 
vele landen van de wereld Ook beporte brieven (wo beport en met automaatzegel port 
betaald), grote verhuisdoos vol, zeer goedkoop" 
9940 Wereld postfris. Prijs: € 275,00 
Groot aantal zakjes met postfnsse series, blokken van 4 en blokken van o a Japan, 
Canada, Zwitserland, Vaticaan, Noorwegen etc in doosje 
9995 Wereld uitzoekpartij. Prijs: € 1.000,00 
Enorme uitzoekpartij voor de donkere avonden, om lekker te neuzen, grasduinen en te 
avonturen, groot aantal insteekboeken, zakjes en doosjes van de hele wereld, van oud 
tot nieuw, in 2 grote verhuisdozen Avonden uitzoekplezier" 
9988 West Europa handelspartij. Prijs: € 3.500,00 
Enorme partij met heel sterk Bund/Berlijn incl de eerste uitgaven in diverse aantallen 
(+bijna complete Berlijn collectie), verder Australië, Oostenrijk en Griekenland, in 22 
goedgevulde insteekboeken+ 2 doosjes, in 2 dozen 
9977 West Europa in zakjes. Prijs: € 1.250,00 
Hele leuke partij in zakjes 1 doos Nederland *7*/0,1 doos met grote hoeveelheden west 
europa meest postfris wo zeer modern + iets buiten Europa en 1 doos gestempeld Zeer 
geschikt voor (semi)handel, beursverkoop of rondzending 
9974 Zweden 1858-1977. Prijs: € 150,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zweden 1858-1977 in Davo album Redelijk 
gevulde collectie met ook wat beter matenaal zoals (Michel no's) 144-149o, 145Xo, 151-
1550, 160XO, 1630, 164o, 166o etc 
9975 Zweden 1858-1988. Prijs: € 400,00 
Postfnsse en gebruikte collectie Zweden 1858-1988 in Davo album Veelal dubbel verza
meld Zeer goed gevulde collectie heel veel matenaal aanwezig en een hoge cat waarde' 
9997 Zweden 1885-1985. Prijs: € 200,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zweden 1885-1985 Collectie bevat enkele 
betere zegels van voor WO II en veel postfns materiaal, waaronder blokken en boekjes 
10031 Zweden 1967-1987. Prijs: € 180,00 
Postfnsse series en boekjes met veel doubletten, verder Dienst en Service in aantallen 
gebruikt + iets Inken en Karjala 
10000 Zweden. Prijs: € 225,00 
Drie insteekboekjes met Zweden Bevat voornamelijk gebruikt matenaal waaronder 1200 
Yvert no 61, o a in blokken van 20 Ook wat modern postfns matenaal aanwezig 
10021 Zwitserland 1862-1960. Prijs: € 160,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zwitserland 1862-1960 in oud Zwitsers 
Biella album Collectie bevat o a leuk Pro Juventute 
10022 Zwitserland 1960-1999. Prijs: € 140,00 
Vrijwel complete gebruikte collectie Zwitserland 1960-1999 in luxe Importa album " 
10020 Zwitserland. Prijs: € 200,00 
Stockboek met voornamelijk gebruikt Zwitserland Bevat o a klassieke zegels, port 
luchtpost, dienst etc 

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 
Telefoon 
E-mail 
Interessegebieden 

Kies één van onderstaande mogelijkheden: 
O ja, stuur mij uw 2-maandelijkse prijslijst 
O ik wil mijn verzameling verkopen, neem contact 
met mij op via tel. nr. 

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



STEEDS OP DE BRES VOOR 
AUTOMOBILIST EN TOERIST 

De ANWB bestaat 125jaar 
DOOR JEFFREY G R O E N E V E L D , P U R M E R E N D 

De grootste vereniging van Nederland, de ANWB, kreeg op 20 mei jl. voor de tweede 

keer in zijn bestaan een eigen postzegel. Jeffrey Groeneveld blikt naar aanleiding van 

de uitgifte van deze zegel, die het 125jarig bestaan van de bond markeert, nog eens 

met u terug op de geschiedenis van de jarige. 

Met een ledental van een kleine 
vier miljoen Nederlanders is de 
ANWB [i] de grootste verenigin 
van Nederland. De meerderheii 
van de leden bezit een of meer 
auto's  en dat terwijl de ANWB 
op 1 juli 1883 werd opgericht als 
een bond voor fietsers of, zoals 
men ze toen nog noemde, veloci
pedisten. Onder de naam Neder
landse VélocipedistenBond zag de 
ANWB het levenslicht. Het doel 
van de bond was om het fietsen 
te bevorderen en wedstrijden 
te organiseren. In 1885 werd de 
naam veranderd in Algemene 
Nederlandsche WielrijdersBond, 
wat de afkorting ANWB verklaart. 
Al vrij snel hield de bond zich 
met meer bezig dan alleen maar 
het behartigen van de belangen 
van fietsers. Met het oog daarop 
was er weer een naamsverande

ring in 1905, voortaan was het 
Toeristenbond ANWB [2]. 

Wegwijzers 
In de afgelopen 125 jaar heeft de 
ANWB zich voortdurend ingezet 
om de belangen van zijn leden te 
behartigen, maar daarnaast heeft 
de organisatie zich ook nadruk
kelijk ingezet voor het algemeen 
belang. Voorbeelden daarvan 
zijn er genoeg. In 1890 had de 
ANWB het bevorderen van de 
plaatsing van wegwijzers als 
speerpunt, maar toen de over
heid het initiatief van de ANWB 
niet oppikte, besloot de Bond 
om zelf wegwijzers te plaatsen. 
Het had zo'n succes dat het ja
renlang vanzelfsprekend was dat 
de ANWB de bewegwijzering in 
ons land verzorgde. Voor fietsers 
en wandelaars werden in 1919 

de eerste zogeheten padden
stoelen geplaatst. Tegenwoordig 
twijfelt niemand meer aan het 
nut van goede bewegwijzering, 
maar sinds een aantal jaren 
heeft de ANWB op dit punt geen 
monopolie meer. Het plaatsen 
en onderhouden van wegwijzers 
wordt tegenwoordig openbaar 
aanbesteed, wat volgens de 
ANWB de continuïteit in gevaar 
brengt [3a3d]. 

Keerzijde 
Al snel had de ANWB in de ga
ten dat het opkomende toerisme 
ook keerzijden had. Om de 
recreanten op te voeden werden 
overal bordjes geplaatst met de 
tekst Laat niet als dank voor het 
aangenaam verpozen de eigenaar 
van dit bos de schillen en de dozen. 
Deze oproep tot fatsoenlijk 

gedrag raakte zo ingeburgerd 
dat tot ver in de twintigste eeuw 
alleen het begin van de leuze 
voldoende was om duidelijk te 
maken dat er opgeruimd moest 
worden [4]. 
Het steeds drukker wordende 
verkeer heeft ook de aandacht 
van de ANWB. Dat de verkeers
veiligheid in het gedrang komt, is 
een zorgwekkende ontwikkeling. 
Door middel van allerlei campag
nes heeft de ANWB haar steentje 
bijgedragen om het deelnemen 
aan het verkeer zo veilig mogelijk 
te laten verlopen [5]. 

Vluchtelingenkamp 
Het belang van de dagjesrecre
ant en de vakantieganger leidde 
in 1938 tot een protest dat ach
teraf een beetje wrang aandoet. 
Het kabinetColijn was van plan 
om de uit Duitsland gevluchte 
joden onder te brengen in een 
vluchtelingenkamp. Daarvoor 
achtte men Elspeet op de Veluwe 
zeer geschikt. Men had echter 
niet op de weerstand van twee 
invloedrijke opposanten gere
kend. Een van die opposanten 
was de  inmiddels Koninklijke 
 Toeristenbond ANWB, die vond 
dat het kamp een negatieve 
invloed op het toerisme zou 
hebben. De andere tegenstander 
was koningin Wilhelmina, die 
aan een notinmYbackyardsyn
droom leed. Het vluchtelingen
kamp kwam uiteindelijk in net 
vergelegen Westerbork [6]. 

Autolobby 
Hoewel de ANWB de belangen 
van èlle weggebruikers behartigt 

Links 1 Het eeuv^eesX van de ANWB werd o a gevierd 
met een postzegel waarop de belangrijkste kernactiviteiten 
van de ANWB zijn afgebeeld Met de komst van de mo
biele telefoon heeß de praatpaal zijn langste tijd gehad 

Rechts 2 Van een bond voor wielrijders werd 
de ANWB een belangenorganisatie 

voor alle weggebruikers en recreanten 
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Links en hieronder 3. In 
1935 lo'^eg de ANWB 
het predikaat' konin
klijk', wat in het nieuwe 
fronkeerstempel met de 
kenmerkende ANWB
bewegwijzenngborden 
werd vermeld In de 
oorlogsjaren verdween 
het predikaat u\t de 
naam van de bond en 
het fronkeerstempel 
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en ook in de bres springt voor 
watersporters, kampeerders en 
wintersporters, lijkt de automo
bilist soms wel de belangrijkste 
doelgroep. In 1945 werd de 
Wegenwacht opgericht, om door 
autopech gestrande automobilist 
weer op weg te helpen. Het bleek 
een succesformule die mede de 
populariteit van de ANWB heeft 
bepaald [7]. Sinds de jaren '80 
wordt er op de radio verkeers
informatie (lees: file-informatie) 
verzorgd. Eerst gebeurde dat nog 
slechts bij de regionale omroe
pen, maar sinds 1998 ook bij de 
publieke omroep. Verder speelde 
de ANWB een belangrijke rol in 
de jaren '90 bij het succesvolle 
verzet tegen het rekeningnjden. 
Volgens sommige kritische leden 
liet zij zich hiermee wel erg voor 
het karretje van de autolobby 
spannen. Toen enige jaren later 
de (inmiddels oud-)voorzitter 
van de ANWB, Nouten, een 
vurig pleidooi hield voor de 
invoering van het rekeningrijden, 
kwam dat dan ook enigszins 
vreemd over, maar misschien 
was er wel sprake van voort
schrijdend inzicht. 

Concurrentie 
Pas de laatste jaren heeft de 
ANWB last van concurrentie. De 
marktwerking deed zijn intrede 
aan het eind van de vorige eeuw 
en ook de ANWB moest eraan 
geloven. Het prijsgeven van het 
monopolie op de bewegwijzering 
was het gevolg. In 1975 was er al 
een eerdere poging gedaan om 
de macht van de ANWB te bre
ken. De oprichting van de Eerste 

FEITEN OVER DE ANWB 

De ANWB begon het jubileumjaar 
met een groei van 32.454 leden; 
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anwb«Auto^# 
Bromfletsers volgas In de stad 
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Enige Echte Nederlandse Wielrij-
dersbond (ENWB), de huidige 
Fietsersbond, bleek slechts een 
speldenprik. De Fietsersbond is 
echter wel de spreekbuis van de 
milieubewuste, enigszins links
georiënteerde fietser geworden. 
Meer problemen heeft de ANWB 
met de komst van een alterna
tieve Wegenwacht, die onder de 
naam Route Mobiel opereert. 
De bond verloor in 2005 ruim 
380.000 leden, waarvan er 
62.000 overstapten naar Route 
Mobiel. Ook in 2006 daalde 
het ledental. Route Mobiel heeft 
inmiddels zo'n 240.000 klanten. 
Door de daling van het ledental 
was de directie van de ANWB ge
dwongen om ingrijpende maat
regelen te nemen, waaronder het 
ontslaan van personeel. 

daarmee komt het aantal leden 
van de bond per i januari 2008 op 
3.901.831 uit 

De ANWB kwam voorjaar 2007 
met een gratis weekkrant over 
auto's en verkeer met een oplage 
van 500.000 exemplaren. Het blad 
heet anivb Muto en wordt verspreid 
via supermarkten en tankstations. 
Het eerste nummer verscheen 
op de AutoRai 2007. Er is ook 
een speciale aniub'̂ Auto-website: 
anwbauto.virrtml.com 

De ANWB is al uitgever van het 
grootste tijdschrift in Nederland, 
de Kampioen, met een oplage van 
3.5 miljoen exemplaren en geeft 
daarnaast op markten als auto's 
en zeilen gerichte bladen uit. 

Tevreden 
Bij aanvang van het jubileumjaar 
kon echter worden gemeld dat 
het ledental weer stijgt. De waar
dering voor de dienstverlening 
van de ANWB bleek gemiddeld 
op een 8.5 uit te komen. Geen 
gek resultaat. En waar is men 
dan zo tevreden over? Over de 
Wegenwacht natuurlijk, maar 
ook over de hulp van de ANWB 
Alarmcentrale [8], die vaak een 
reddende engel in het buiten
land blijkt te zijn. Ook zijn er 
gipsvluchten, die dit jaar een 
record aantal Nederlanders met 
gebroken ledematen en andere 
kwetsuren uit de wintersportge
bieden naar huis vlogen [9]. 
Verder bezoeken veel mensen de 
ANWB ter voorbereiding op hun 
vakantie [io, n j . 

J u bileu macti viteiten 
In het jubileumjaar 2008 zijn er 
verschillende speciale acties en 
activiteiten die door de ANWB 
worden georganiseerd. 
De ANWB voelt zich nog steeds 
maatschappelijk betrokken en 
vraagt daarom aandacht voor de 
verkeersveiligheid van kinderen 
[12]. Door de groei van het aantal 
auto's lopen (fietsende) kinderen 
steeds meer gevaar. De ANWB 
wil verkeersonveilige plekken 
inventariseren, met de hulp van 
kinderen, ouders en leraren. Men 
wil ze vervolgens aan de minister 
van Verkeer en Waterstaat mel
den in de hoop dat de verkeers
veiligheid wordt verbeterd. 
Een ander initiatief is de filevrije 
dag op 9 oktober. In samen
werking met onder andere de 
NedeHandse Spoorwegen en 
de Rabobank gaat de ANWB 
proberen autogebruikers ervan 
te overtuigen dat aanpassing van 
hun rijgedrag en een bewuster 
autogeoruikKunnen leiden tot 
minder opstoppingen. 
En dan is er ook nog een cadeau
tje: de ANWB schenkt ons een 
aantal 'bruine borden', die weg
gebruikers moeten attenderen 
op de specifieke kenmerken van 
de streek waardoor ze rijden. Zo 
worden 16 Nationale Landschap
pen, 7 Nationale Parken en 
één Werelderfgoedgebied extra 
onder de aandacht gebracht [13]. 
Samen met de jubileumzegel [14] 
vormen ze een blijvende herin
nering aan het 125-jarig bestaan, 
dat de ANWB vol vertrouwen, 
met de blik op de toekomst 
gericht, viert. 

Sg). HR835 

Bouen TO emi Van reisgids tot verzekering de ANWB \ 
laat de vakantieganger goed voorbereid op reis gaan l 

Rechts 12 Het vergroten van de verkeersveiligheid van 
de jongste verkeersdeelnemers is een van de doelen in dit 

Jubileumjaar van de ANWB 
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NEDERUND 

Exit priorityblad 
Verschillende verza
melaars hebben mij de 
afgelopen maanden laten 
weten dat op hun post
kantoor geen prioritybla-
den meer te koop waren. 
En inderdaad: dit post-
waardestuk is door 
TNTPost uit de verkoop 
genomen. Misschien 
hadden we dat al kunnen 
afleiden uit de tarieven-
lijst van TNTPost voor 
2008, waarin het priority
blad niet meer genoemd 
wordt. 
Hiermee is een einde 
gekomen aan de lange 
reeks van Nederlandse 
aerogrammen of lucht-
postbladen, die in 1947 
begon met de bladen van 
10 cent voor correspon
dentie met militairen in 
Nederlands-Indië [i]. 
Het priorityblad van 67 
cent, dat werd uitgegeven 
in december 2006 [2], is 
overigens niet ongeldig 
verklaard. U kunt dus 
nog exemplaren van dit 
postwaardestuk naar 
buitenlandse relaties stu
ren, in de hoop een mooi 
gebruikt stuk voor uw 
verzameling te creëren. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Australië 
De wereldtentoonstelling 
die in 1988 gehouden 
werd op de zuidoever van 
de Australische rivier de 
Brisbane, wordt twintig 
jaar later herdacht met de 
uitgifte van een voor
gefrankeerde envelop. 
In het zegelbeeld staat 
het logo van de tentoon
stelling en links op de 
voorzijde van de envelop 
ziet men een foto van het 
evenement. De verkoop
prijs bedraagt $ 0.60. 

Op 24 juni komt Australia 
Post met een postzegel
emissie ter gelegenheid 
van de Olympische Spelen 
in Beijing. Daarbij hoort 
een luchtpostblad dat 
$ i.io zal kosten. 

Duitsland 
Ter gelegenheid van 
Pasen 2008 was op de 
Duitse postkantoren een 
set van drie voorgefran
keerde prentbriefkaarten 
te koop die betiteld wer
den als Pluskarte Indiui-
duell. De kaarten hebben 
een zegelbeeld met een 
waardeaanduiding van 
45 (eurocent), de tekst 

Deutsche Post met post
hoorn en een matrixcode. 
In tegenstelling tot wat 
de artikelnaam doet ver
moeden, gaat het niet om 
kaarten die aangemaakt 
zijn op aanvraag van indi
viduele klanten, maar om 
een gewone uitgifte van 
de posterijen zelf. 

Drie nieuwe Plusbriefe in 
klein formaat verschenen 
op 10 april 2008: 
Gedenkganzsache 300 
jaar Duitse Dom op de 
Gendarmenmarkt, met 
zegelbeeld 55 eurocent 
'Karl Friedrich Schinkel' 
[3]; 
Gedenkganzsache 100 jaar 
stoomschip Schaarhorn, 
100 jaar stoomschip 
Alexandra en 75 jaar 
stoomijsbreker Stettin, 
met zegelbeeld 55 euro
cent 'Vuurtoren Hórnum' 
en als illustratie tekenin
gen van de schepen [4]; 
Messeganzsache i6de post-
zegelbeurs Koblenz, met 
zegelbeeld 55 eurocent 
'W.A. Mozart' en als 
illustratie een portret 
van Joseph Andreas 
Anschuez, de oprichter 
van het Muziekinstituut 
in Koblenz, dat 200 jaar 
bestaat. 

Een mailing van Deutsche 
Post Philatelie met gedrukt 
stempel 'Deutsche Post 
W ÊIDEN I.D. OPF. Phila
telie 92637' en als datum 
'17.-3.08-18' is voorzien 
van twee zegelbeelden: 
55-1-25 eurocent 'EK Voet
bal 2008' en 90 eurocent 
'Narcis' [5]. 
Op een andere mailing 
met een soortgelijk stem
pel (datum '-7.-4.08-18') 
is het zegelbeeld 55 eu
rocent 'Helmut Käutner' 
gebruikt[6]. 

Van de financiële dochter 
van de Duitse posterijen, 
Deutsche Post World Net, 
zag ik twee vensterenve
loppen met zegelbeeld 
en gedrukt stempel: 55 
eurocent 'Maart april mei 
juni' [7] en 145 euro
cent 'iioo jaar Eichstätt' 
[8]. Identieke stempels 
'BONNa53ii3' met 
datum '00.00.08-18'. 

Portugal 
In Portugal is een nieuwe 
reeks priority-envelop-
pen verschenen voor 
verzending naar het 
buitenland. De bovenrand 
van de enveloppen en 
de sluitklep zijn blauw 
gekleurd en bevatten drie 

blokjes met de teksten 
'Aviao Priority', 'Correio 
Azul' en 'Pré Pago/ Post
age Paid Portugal' [9]. 
In het laatste blokje staat 
ook het embleem van de 
Portugese Post, een ruiter 
met een posthoorn. Links 
op de voorzijde is een 
internationaal expes-
selabel in rood en blauw 
afgedrukt. De enveloppen 
zijn verkrijgbaar in vier 
formaten: DP, DL, C5 en 
C4 en worden in Europa 
binnen drie dagen be
zorgd en in de rest van de 
wereld binnen vijf dagen. 

Rusland 
Enueloppen groot Jormaat 
met zegelbeeld 'A' en bestelda
tum op de achterzijde: 
Ijsbeer (27-06-2007) [10]; 
Negentigste herdenking 
van de heldendaad van de 
onderzeeër 'Bars' (11-07-
2007); 
Internationale Vrouwen
dag 8 maart (01-08-2007); 
Dag van de Verdedigers 
van het Vaderland (01-08-
2007); 
B.B. Piotrowski 1908-
1990, archeoloog en di
recteur van de Hermitage 
(09-08-2007); 
Nationaal Park met her
ten (16-08-2007); 



75 jaar Filmstudio 'Len-
nautschfilm' (20-08-
2007); 
Winterlandschap (19-09-
2007); 
150 jaar stad Chabarowsk 
(22-10-2007); 
200 jaar Theater in 
Kostroma (22-10-2007); 
Kunstschilder W.I. Suri-
kow 1848-1916 (22-10-
2007); 
Volkskunstverzamelaar 
P.W. Kirejewski 1808-1856 
(22-10-2007); 
Vrachtwagen Sis-5B uit 
1942 (26-10-2007) C '̂ï]; 
Kerktorens van het 
Kremlin m Moskou (08-
11-2007) [12]. 

Enveloppen klemjormaat 
met bijzonder zê elbeeld 6.50 
roebel: 
150 jaar Russische post
zegels; afbeelding van de 
eerste postzegel op een 

Russische postroutekaart 
(uitgiftedatum 11 januari 
2008) [13]; 
Acteur/regisseur E.B. 
Wachtangow 1883-1922; 
zegelbeeld portret, il
lustratie toneelscène (i 
februari 2008). 

Zuid-Afrika 
Het verzamelaarsblad 
Setempe van de Zuid-Afri-
kaanse Post bereikt ons 
altijd vrij laat. Daarom 
meld ik nu pas een nieuw 
soort luchtpostblad dat 
in het decembernummer 
van 2007 werd aangekon
digd: de Easy Letter [14]. 
Het gaat om een rijk geïl
lustreerd luchtpostblad 
met voorgedrukte tek
sten, waarbij de afzender 
alleen maar hoeft aan te 
kruisen wat in zijn geval 
van toepassing is. Zo 
kan men voor de aanhef 

kiezen uit 'Dear... Mom 
/ Son / Gang / Sis / Bro / 
Gran / Dad'. De teksten 
zijn nogal melig; als 
voorbeeld het naschrift: 
'P.S. from here I'm 
going... to bed / to wrestle 
a lion / for a swim / to 
a party / on safari'. Het 
blad IS voorgefrankeerd 
als 'International Airmail 
Rate Small Letter' en kost 
3.01 Rand. 

Zwitserland 
De Europese Organisatie 
voor Kernonderzoek 
(CERN) in Geneve hoopt 
dit jaar een nieuwe 
deeltjesversneller in 
gebruik te nemen. Die 
large Hadron Collider of 
LHC heeft een omtrek van 
27 kilometer en zal naar 
verwachting veel nieuwe 
kennis opleveren over 
de elementaire bouw

stenen van het univer
sum. Op 5 april 2008 
bracht de Zwitserse Post 
een voorgefrankeerde 
prentbnefkaart uit met 
in het zegelbeeld (130 r) 
een afbeelding van een 
CERN-gebouw en op de 
beeldzijde een afbeelding 
van de LHC en een pro
jectie van de omtrek van 
de deeltjesversneller op 
een luchtfoto van Geneve 
[15]. Verkoopprijs 1.80 f., 
waarvan 50 cent voor de 
kaart. 

Kanoën is al zeventig jaar 
een vast onderdeel van 
de Olympische Spelen, 
maar de slalom is dat 
pas sinds 1992. Deze tak 
van watersport wordt 
in beeld gebracht op 
een voorgefrankeerde 
Zwitserse prentbnefkaart 
die verscheen op 8 mei 

2008 [16]. De kaart is aan 
voor- en achterzijde ook 
voorzien van de Olympi
sche ringen en de tekst 
'Beijing 2008' en wordt 
verkocht voor 1.50 f 

Op dezelfde datum ver
schenen ook twee voor
gefrankeerde prentbrief-
kaarten met als thema de 
nieuwe metrolijn van Lau
sanne [17,18]. Op deze 
lijn, die veertien stations 
krijgt op een trajecdengte 
van 5.9 kilometer, komen 
volautomatische treinen 
te rijden zonder bestuur
ders. Op de beeldzijde 
van de briefloarten zijn 
opnamen te zien die ge
maakt werden tijdens de 
testperiode. De kaarten 
hebben een waardeaan
duiding van 100 (rappen) 
en worden verkocht voor 
3 f per set. 

(adufrtentie) 
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KLM 

Op 30 maart van dit jaar 
waren er maar liefst vier 
eerste vluchten. Drie 
daarvan - die naar Linkö-

ping[i],DaIIas/Fort-
Worth [2] en Panama [3] 
- werden verzorgd door 
de KLM. De vierde, naar 
Pordand, werd gevlogen 
doorNWA/iaM. 

Helaas voor de verzame
laars van eerstevlucht-
stukken: de enveloppen 
uit Linkoping, Panama 
en Dallas kwamen alle 
zonder aankomststempel 

retour. De converts naar 
Pordand zouden volgens 
de berichten wel van een 
aankomststempel zijn 
voorzien, mede doordat 
een correspondent in de 

OSAKA, FntH>.«TW S38I9 NemklrehM 

Verenigde Staten daarvoor 
heel erg zijn best heeft 
gedaan. Afwachten maar 
tot de enveloppen weer 
terug zijn. 

ISACAR-RALLEY 

Uit Luchtuaartmeuu;s kon 
worden opgemaakt dat 
de ISACAR-ralley zou 
worden gehouden op 
zaterdag 7 juni 2008; de 
ralley is als u dit leest dus 
al achter de rug. Er werd 
van diverse vliegvelden 
naar marinevliegkamp 
De Kooy in Den Helder 
gevlogen en daarna naar 
Soesterberg. Of er met 
de toestellen van de ral-
ley-deelnemers ook post 
is vervoerd, weten we op 
het moment dat we dit 
schrijven helaas niet. 

LUFTHANSA 

Begin maart I<wamen nog 
wat enveloppen en kaar
ten binnen van de Duitse 
luchtvaartmaatschappij 
Lufthansa; ze zijn op één 
uitzondering na alle van 
vorig jaar: 
28 olctober 2007: Karachi-
Lahore, Lahore-Frankfurt 
[4] en Karachi-Frankfurt; 
8 november 2007: Amster
dam-Osaka (Nederlandse, 
Duitse en VN-post) met 
een B747-400 Cargo [5, 
6]; 
18 december 2007; Frank-
furt-Phnom Penh, even
eens met een B747-400 
Cargo [7]; 
22 januari 2008. ter gele
genheid van de doop van 
de Bad Bergzabern, een toe
stel van het type CRJ900 
van Lufthansa, werd een 
kaart uitgegeven [8]. 

HIJ IS ER WEER! 
Ook van de jaargang 2007 van Filatelie kunt u weer een handige 

digitale versie bestellen. Alle elf nummers van het afgelopen 
jaar in pdf-formaat, samen goed voor bijna negenhonderd 

pagina's met redactionele en commerciële informatie. Dankzij 
de zoekfunctie in Adobe Reader kunt u gemakkelijk uw weg 
zoeken, simpelweg door de trefwoorden van uw keuze in te 
typen (werkt ook in de advertenties!). En dat voor een heel 

schappelijk prijsje: slechts tien euro. 
Bestel 'Filatelie Jaargang 2007' door een tientje over te maken 

op Postbankrekening 706968 ten name van de Penningmeester 
van de Stichting Nederlandsch Maandblad voor en vermeld 
daarbij duidelijk uw naam en adres bij de overschrijving (ook 

bij gebruikmaking van Girotel of Mijn Postbank)! 



OVERZICHT VAN ALLE BOEKJES 
MET PERSOONLIJKE ZEGELS 

Omdat het ernaar uitziet dat 
in de komende NVPHcatalo
gus (nog) geen plaats zal zijn 
ingeruimd voorde Nederlandse 
prestigeboekjes met persoon
lijke zegels, volgt hieronder een 
overzicht van alle tot dusver 
verschenen exemplaren Eigenlijk 
hoort hier ook het op 18 maart 
verschenen boekje Passie voor 
postzegels bi), maarTNTPost 
rangschikt het  en dat is 
volstrekt onbegnjpelijk bij de 
reguliere prestigeboekjes En de 
NVPH zal dit beleid  enigszins 
begrijpelijk  wel volgen Cemaks 
halve ga ik er dan ook maar in 
mee, al is er veel voor te zeggen 
om alle prestigeboekjes in eén 
reeks op te nemen 
De hierbij afgedrukte lijst is puur 
informatief het is geen stel
lingneming voor w/at betreft de 
verzamelwaardigheid ervan Dat 
TNTPost met dit soort boekjes 
andere doelgroepen op het oog 
heeft dan de filatelist zal intussen 
wel duidelijk zijn En van het 
feit dat men bij aankoop van 
éen boekje 5 99 euro bovenop 
de zegelwaarde betaalt en een 
deel daarvan schenkt aan een 
commercieel of chantatief doel, 
daarvan zal men zich ook wel 
bewust zijn 

Tenslotte zij ook nog opgemerkt 
dat de NBFV (de Bond dus) ze 
'verbiedt' op te nemen in een 
tentoonstellingsobject 

r 
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OVERZICHT PRESTIGEBOEKJES MET PERSOONLIJKE ZEGELS 

Nr 

PP 01 
PP 02 

i PP 03 

PP 04 

PP 05 

PP 06 

PP 07 
PP 08 

PP 09 

PP 10 

PP 11 

PP 12 

PP 13 

PP 14 

PP 15 

PP 16 

Uitgiftedatum 

I mei 2007 
I mei 2007 
I mei 2007 

8jun2007 

15 jun 2007 

3 sep 2007 

21 sep 2007 
21 sep 2007 

6 nov 2007 

2 jan 2008 

6feb2oo8 

i8mrt20o8 

iapr20o8 

i4apr20o8 

21apr 2008 

i2jun20o8 

Beschnjving 

Voetbalboekie Ajax 
Voetbalboekje Feyenoord 
Voetbalboekje PSV 

Afscheid BZN 

VU Amsterdam 

Zonnebloem 

Jeüx Totally Spies 
Jetix Yin Yang Yo 

De club van Sinterklaas 

Vogelbescherming 
10a boekje zonder Kcditdraad 
10b boelge met draad 
loba boelge met onuolledye inhoud 

Herman van Veen 

100 Jaar Feyenoord 

loi Dalmatiers 

Jump (Ned Hartstichting) 

Frans Bauer 

Majoor Bosshardt 

Meer meldingen van varianten zijn welkom 

OVERZICHT POSTZEGELBOEKEN MET PERSOONLIJKE ZEGELS 

Nr 

PBPl 

PBP2 

Uitgiftedatum 

okt 2006 

nov 2007 

Beschrijving 

Monsters in 3D 

Andre van Duin 

Inhoud 

9x44c 
9x44c 
9x44c 

9x44c 

9x44c 

9x44c 

9x44c 
9x44c 

9x44c 

9x44c 

9x44c 

9x44c 

9x44c 

9x44c 

9x44c 

9x44c 

Inhoud 

iox3gc 

10x44c 

Prijs 

9 95 
9 95 
9 95 

9 95 

9 95 

9 95 

9 95 
9 95 

9 95 

9 95 

9 95 

9 95 

9 95 

9 95 

9 95 

9 95 

Prijs 

1495 

1495 

Type zegels 

2006 
2006 
2006 

2006 

2006 

2006 

2006 
2006 

2006 

2006 

2008 oranje 

2008 zwart 

2008 oranje 

2006 

2008 zwart 

? 

Type 

2006 

2006 

J 
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<Dfie^ 
De eerste vißien Neder 
landse prestigeboekjes 

met persoonlijke postze 
gels op chronologische 

volgorde 



BEWOGEN REIS NAAR BIJZONDER 
'CONCENTRATIEKAMP IN ITALIË 

Vluchtelingen kwamen van hel in relatieve hemel terecht 
D O O R V I N C E N T P R A N G E , V O O R Z I T T E R F I L I T A L I A 

Op 11 juni 2006 werd bij René 
Hillesum Filatelie in Roosendaal 
de CollectieOosterhoud (post
stukken en literatuur Tweede 
Wereldoorlog) geveild. In die 
verzameling zaten twee brieven 
uit Rhodos uit 1941. Volgens de 
veilingcatalogus ging het om 
een luchtpostbriefvan het joods 
interneringskamp Stadione naar 
Ecuador en om een aangete
kende brief van Campo San 
Giovanni naar Bratislava in de 
Duitse vazalstaat Slowakije. 
Ik was wel op de hoogte van 
het bestaan op Rhodos van een 
interneringskamp voor burgers 
uit vijandelijke landen (zoals 
Griekenland), maareen kamp 
voor joden: nee, daarvan had 
ik absoluut geen weet. Mijn 
nieuwsgierigheid als verzamelaar 
van brieven van de Italiaanse 
koloniën was snel gewekt en ik 
deed op beide brieven een flink 
bod. Ik was zo gelukkig ze allebei 
voor een redeliJKe prijs te kunnen 
verwerven (afoeeldingen 7 en 2). 

Waanzinnig toeval 
De omschrijving op de bij de 
brieven behorende albumbladen 
vermeldde dat de afzenders 
opvarenden waren van een schip 
met joodse vluchtelingen; deze 
vluchtelingen kwamen uit Bratis
lava en Wenen. 
Het verzamelen van postzegels 
en vooral postgeschiedenis 
hangt soms van toevalligheden 
aan elkaar; zo kon het gebeuren 
dat ik bijna tezelfdertijd, op een 
postzegelbeurs in Amersfoort 
en nota bene bij een lid van mijn 
eigen vereniging Filltalia, een 
derde brief kon Kopen (afiieelding 
3V Ook dit poststuk was verzon
clen vanuit Campo Stadione. 
Toeval dus, maar wel een bijna 
waanzinnig toeval, want wanneer 

" vind je nu dergelijke brieven? Ik 
° verzamel al sinds 1974 post
_ geschiedenis van de Italiaanse 
T, koloniën en nog nooit heb ik er 
^ een eerder in handen gehad. 

^ Maar mijn verzamelaarsgeluk 
: ; was nóg niet op, want toen ik na 
"" de vangst van deze drie brieven 

1 1 # in een vlaag van 'je weet maar 
■l'f 0 nooit' op een internetveiling 

Rodien Campo intikte, kwam er 
een aangetekende briefkaart 
naar Rodi Campo 'Stadion' 
tevoorschijn, een kaart die op 

In 2006 kwam in Roosendaal een omvangrijke ver

zameling van onder andere concentrotiekamppost onder 

de hamer. Twee brieven uit de collectie werden aan de 

auteur van de nu volgende bijdrage toegeslagen; die was 

daar bijzonder gelukkig mee. Nog gelukkiger werd hij 

door de aanschaf van een derde brief... 

R.
2249 

Afbeelding I  Deze brief werd op i8 augustus 1941 verzonden naar Cisi Fleischmann in 
Bratislava. De afiender was Irene Goldstein, Campo Stadione, Rodi Egeo. De envelop is 

nooit dichtgeplakt; misschien ging het om een poging de censuur te ontlopen'^ 

'*^»p tm 
POSTA AEREA 

Afbeelding 2  Brief zonder zegels, maar met stempel 'Intemati Civile di Cuerra, Franchi
gia Postale' ('burgeroorlogsgeinterneerden, port betaald'). Het poststuk werd verzonden 
op i4juli 7947 door Siegmund Steiner vanuit Campo San Giovanni Rodi naar Ecuador, 
de brief kwam daar aan op n september 1947. In verband met de op Rhodos heersende 
papierschaarste werd de envelop ven/aardigd van voorgedrukt boekhoudpapier Waar
schijnlijk IS de brief per vliegtuig of boot naar Rome vervoerd en vandaar, via Lissabon, 
met de luchtvaartmaatschappij LATI naar Brazilië gebracht en vervolgens verder naar 

Ecuador Een lange, tijdrovende reisl 

8 mei 1941 was verzonden naar 
David Grimberg vanuit... jawel, 
Bratislava in Slowakije. 

Op zoek naar achtergronden 
Uiteraard was ik heel nieuws
gierig naar de achtergronden 
van deze kampen op Rhodos en 
ook hoe het deze vluchtelingen 
verder was vergaan. Zouden zij 
de oorlog en de vervolging door 
de nazi's hebben overleefd? 
Dit zette mij aan tot een boei
ende speurtocht op het internet, 
die mij uiteindelijk een goed 
beeld gaf van de mensen die de 
brieven hadden verzonden of 
ontvangen en hun uiteindelijke 
lot. Ikzal u dit spannende ver
haal niet onthouden, maar laat ik 
beginnen bij het begin. 

In het begin van de Tweede 
Wereldoorlog was het voor een 
gering aantaljoden nog mogelijk 
om met de hulp van zionistische 
vluchtelingenorganisaties uit 
de door de Duitsers bezette 
gebieden te vluchten. Deze or
ganisaties kochten onder andere 
oude schepen op om daarmee 
vluchtelingen naar Palestina 
te vervoeren. Dat waren heel 
gevaarlijke tochten, want vrijwel 
alle Europese landen lieten de jo
den aan hun lot over en hielden 
de grenzen gesloten. De sche
pen werden soms van de ene 
naven naar de andere gestuurd, 
om toestemming te krijgen om 
een land te kunnen passeren. In 
Slowakije was de situatie voor 
de joden vrijwel hopeloos. Deze 
vazalstaat van Duitsland werd 
geleid door de antisemitische 
pater Jozef Tiso, die zijn land 
vrij van joden maakte door de 
SS 500 mark per weggevoerde 
jood te betalen. Van de 70.000 
joden in de hoofdstad Bratislava 
werden er in 1942 60.000 naar 
Auschwitz weggevoerd. 

Barre reis 
Maar in 1940 was het dus 
voor een beperkt aantal joden 
nog mogelijk weg te komen. 
De zionistische organisatie 
Betar had een oude Roemeense 
raderstoomboot van Italiaanse 
makelij, de Pentcho, gekocht. Dit 
schip vertrok op 18 mei 1940 uit 
Bratislava, met aan boord 414 
Slowaakse joden. De tocht ging 
via Wenen over de Donau, door 
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ßoi*«/! en onder. 3. Voor en achterzijde van de brief uit Cannpo Stadione op Rhodos, ver
zonden op 21 ol(toberig4i door Laura Coidberger Singer, Cannpo Stadione, Rodi, Egeo. 
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de Balkan naar Moldavië, waar 
nog eens honderd vluchtelingen 
aan boord gingen. 

Het schip v>/as onder meer voor 
het vervoer van vee gebruikt 
en bood officieel maar plaats 
aan 400 mensen; het kan dus 
niet anders dan een barre reis 
zijn gew/eest. De opeengepakte 
passagiers moeten voortdurend 
in angst hebben gezeten, want 
overal loerde het gevaar Nazi

gezinde landen zoals Roemenië 
en Joegoslavië wilden het schip 
zelfs terugsturen en toen de 
Pemtcho eindelijk de Middelland
se zee bereikte, moest men heel 
erg oppassen voor ronddrijven
de zeemijnen. Op 9 oktober, vlak 
voor de Turkse kust, barstte de 
enige stoomketel van het schip. 
Het vaartuig liep op de rotsen 
van een onbewoond eilandje 
in de buurt van het Egeïsche 
eiland Cassos, ons beter bekend 
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Afbeelding 4  Aangetekend verzonden briMaart, geadresseerd aan David Grimberg in 
Rodi (Egeo). Aangeboden op een internetveiling. 

als Caso. Pas na een week werd 
het gestrande schip door een 
Italiaans vliegtuig ontdekt. De 
opvarenden werden vervolgens 
door de Italiaanse marine gered 
en naar Rhodos verscheept. 
Daar werd ze ondergebracht 
in het Campo Stadione (het 
plaatselijke voetbalstadion) en 
in de paardenstallen van de San 
Ciovannikazerne. Vermoedelijk 
werd op het voetbalveld een 
tentenkamp ingericht. 

Naar Ferramonti 
De noodopvang in het Campo 
Stadione werd ruim een jaar 
gebruikt, totdat de geïnterneer
den per schip werden overge
plaatst naar kamp Ferramonti in 
Calabrië, in het uiterste zuiden 
van Italië. Dit kamp was door de 
Italianen op 20 juni 1940 inge

anderen de joodse artsen. On
getwijfeld hebben de bewoners 
van het kamp echter ook veel 
zorgen gehad. Men was heel 
goed op de hoogte van het lot 
van de joden die in OostEuropa 
waren achtergebleven. Zo kon 
het gebeuren dat het kamp in pa
niek raakte toen op een warme 
zomerdag een aantal kinderen 
vermist werd. Kampcomman
dant Salvatore en zijn vrouw 
hadden de kinderen in een grote 
vrachtwagen geladen om in een 
dorp ijs met ze te gaan eten, niet 
vermoedend wat een paniek dat 
veroorzaakte... 

Dreigende verplaatsing 
Een nieuwe dreiging was het 
plan om het kamp te verplaatsen 
naar Bolzano, maar gelukkig 
kwam de val van Mussolini 

Afbeelding $ De vroegere Italiaanse stoomraderboot 'Stefano'  als Roemeens schip 
omgedoopt in 'Pentcho'  verliet Bratislava op i8 mei ^c)40, met aan boord 

414 Slowaakse joden. 

richt als interneringskamp voor 
buitenlanders uit landen waar
mee men in oorlog was, voor 
een deel joden. Het stond onder 
bescherming van hetVaticaan 
en het was een heel bijzonder 
kamp. De Italiaanse comman
dant hield aanvankelijk driemaal 
per dag appel, maar zag hier na 
enige tijd het nut niet van in en 
besloot nog maar eenmaal per 
dag de gevangenen te tellen. 
Men kon het kamp met toestem
ming verlaten, zolang men maar 
op het appel verscheen. Er waren 
scholen, een koosjere slager en 
meerdere gebedsruimten in het 
kamp. Er waren culturele clubs 
en zelfs een filatelistische vereni
ging! Het was eigenlijk een uit de 
kluiten gewassen, hoofdzakelijk 
joods dorp, waar de gevangenen 
zich betrekkelijk veilig konden 
voelen. Vooral de joden uit het 
zeer antisemitische Slowakije 
waren  overdreven gesproken 
 van de hei in de hemel terecht 
gekomen. De dankbaarheid 
jegens de Italiaanse autoriteiten 
was zó groot, dat het eerste kind 
dat in dit kamp werd geboren, 
ter ere van Mussolini de naam 
Benito kreeg. Er was veel contact 
met de plaatselijke bevolking, 
die graag gebruik maakte van 
de deskundigheid van onder 

net op tijd. Na diens afzetting 
op 23 juli 1943 werd pas op 8 
september een wapenstilstand 
met de geallieerden gesloten. 
Dankzij dit rampzalige getreuzel 
konden de Duitsers met razende 
spoed Italië bezetten. Zo ook 
Ferramonti, waar men op een 
kwade dag gewaarschuwd werd 
dat een Duitse officier het kamp 
zou komen inspecteren. Snel 
werd de Italiaanse vlag gestreken 
en de bewoners binnenshuis 
gehaald. Een priester snelde de 
officier tegemoet en wist hem 
er van te overtuigen dat het om 
een kamp ging waar zwaar zieke 
cholerapatiënten in quarantaine 
lagen. De man maakte gelukkig 
rechtsomkeert en liet het kamp 
ongemoeid. 

De regering Badoglio had op 
27 juli het officiële bevel gegeven 
alle gevangenen vrij te laten, 
maar pas toen de 5e Britse 
infanteriedivisie en het elfde 
Canadese tankregiment op 14 
september het kamp binnentrok
ken, was men echt veilig. Alle 
vierduizend gevangenen hadden 
het overleefd^ op drie na, die een 
natuurlijke dood waren gestor
ven. Een andere bron spreekt 
echter over 37 doden ten gevolge 
van een malariaepidemie. 
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Kans op overleving 
Aan te nemen valt dat ook Irene 
Goldstein, Siegmund Steiner 
en Laura Coldberger Singer, 
die op Rhodos voor het eerst 
met de Italianen hadden kennis 
gemaakt, het uiteindelijk hebben 
overleefd. Ik heb niet kunnen 
achterhalen waar zij heen zijn 
gegaan, maar misschien zijn 
ze in Israël of in de Verenigde 
Staten terechtgekomen*. De 
geadresseerde op de brief naar 
Nederland, Crete Wollstein, 
vond helaas op I februari 1943 
haar einde in Auschwitz. Gisi 
Fleischmann, de geadresseerde 
van de brief die als afbeelding 1 is 
getoond, was een vooraanstaand 
zioniste in Bratislava, die op i8 
oktober 1944 in Auschwitz werd 
vermoord. 

De joden van Rhodos en Kos 
En hoe liep het afmet de 1.673 

THE JEWISH MUSEUM Of RHODES 
founäeil by Afon Hoiuwi 

EBPAIKO MOYÏEIO POAOY 
lAPYTHI APON XAÏION 

'ê 

Afbeelding 7 - De voormalige synagoge op Rhodos is nu een museum dat 
blijvend hennnert aan de omgekomen joden. 

Afbeelding 6 - Enkele overblijßelen van 
net kamp Ferramonte zijn nog steeds 

vanaf de weg die van Salemo naar 
Reggio Calabria loopt zichtbaar. 

op Rhodos achtergebleven 
joden en de tweehonderd joodse 
inwoners van Kos? Die had
den minder geluk. Zij werden 
bijna allemaal op 23 juli 1944 
gedeporteerd. Verantwoordelijk 
voor deze operatie was gene
raal Ulrich Kleemann, die in 
de periode van september tot 
november 1943 Samos, Kos 
en Leros op de Engelsen had 
heroverd. De joden werden 
onder leiding van de SS-er Karl 
Fischer bijeengedreven, ondanks 
felle protesten van de dappere 
Italiaanse pater Angelo Cuoit. 
De geestelijke had al sinds 1938 

er blijk van gegeven niets van 
de nieuwe racistische wetten te 
willen weten door in het geheim 
aan joodse kinderen les te geven. 
Hij werd door Fischer met net 
pistool in de hand weggejaagd. 
Ongeveer tweehonderd joden 
van Turkse oorsprong konden 
door de heldhaftige tussenkomst 
van de Turkse consul Selahat-
tin Ülkümen worden gered. 
Als wraak bombardeerden de 
Duitsers zijn huis, waarbij de 
zwangere vrouw van de consul 
het leven verloor. Tussen 7 en l o 
augustus 1944 kwamen de joden 
van de Dodecanesos in Haidari 

op het Griekse vasteland aan. 
Daar werden op gruwelijke wijze 
de mannen van de vrouwen en 
kinderen van elkaar gescheiden. 
Op n6 augustus tenslotte werd 
het merendeel van hen direct na 
aankomst in Auschwitz vergast; 
slechts enkele tientallen hebben 
het overleefd. 
De synagoge op Rhodos is begin 
dit jaar gerestaureerd en is nu 
een museum ter ere van de 
omgekomen joden. 

Noot: 

*: In een televisieprogramma 
over Bratislava, dat in 2006 
op TV5 te zien was, zag ik een 
Slowaak die een stadsrond
leiding gaf. De man bestond 
het om te zeggen dat de joden 
van Bratislava allemaal naar de 
Verenigde Staten of Israël waren 
geëmigreerd en dat er daarom 
geen joden meer in het getto 
woonden. Zo wordt het duistere 
verleden van dit land nog steeds 
weggepoetst! (VP) 

Verantwoording: 

Voor dit artikel putte ik onder 
meer uit de volgende bronnen: 
u;u)u;.joodsmonument.nl 
lüiDiu.paulsiliierstone.com 
lüUJiD.yadashem.org 
u)u;u).uslimm,or3 
wwiD.jïlatehst.com 

RUIM NEGENHONDERDJARIGE GESCHIEDENIS VAN DE 
SOEVEREINE ORDE VAN MALTA OP SCHRIFT GESTELD 
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Na de herovering van Jeruzalem 
tijdens de kruistochten werden 
aldaar diverse ridderordes opge
richt. Vaak bouwden die voort op 
al bestaande instellingen voor 
zieken en pelgrims, die voordien 
door de Islam werden gerespec
teerd. Ter gelegenheid van de 
negenhonderdste verjaardag van 
de stichting van de Orde (1099-
1999) - officieel de Soevereine 
en Militaire Orde van St. Jan van 
Jeruzalem, kortweg Soevereine 
Orde van Malta - werd een uitge
breide overzichtstentoonstelling 
georganiseerd. Hoe men aan die 
laatste naam komt wordt oven-
gens verderop uitgelegd. 
Veel activiteiten vonden destijds 
plaats op en rond de Tempel
berg in Jeruzalem, een plaats 
die nu door drie religies wordt 
aangemerkt als de geboorte
plaats van hun godsdienst. De 
in 1099 gestichte Broederschap 
bouwde in het huidige Libanon 
en Israël diverse burchten en 
kastelen, waarvan de Crac des 
Chevaliers wel de beroemdste is. 
Op 4 juli 1187 vond een bloedig 
treffen plaats bij Hittin (vlak bij 
Tiberias) tussen de troepen van 
sultan Saladin en het christelijke 
leger onder leiding van Guide de 
Lusignan. In die veldslag behaal

den de Moslims hun grootste 
overwinning ooit, een gebeur
tenis die tot op de dag van 
vandaag uitgebreid filatelistisch 
wordt herdacht. Voor de Orde 
betekende de uitkomst van de 
slag het begin van het einde. 
Na het verlies van Acco in 1291 
kwam de Orde uiteindelijk 
terecht op Cyprus. Daar herin-

''*ilMMIilMli»itiii#i#IM>|>iM>l>ii*li*'*.*'* 

'Crac des Chevaliers' op Syrische zegel 

nert een dessertwijn (Comman-
darid) nog aan hun verblijf In 
1309 veroverden de ridders het 
eiland Rhodos. Gedurende hun 
verblijf daar (1309-1522) werd 
de vloot sterk uitgebreid. Extra 
middelen daarvoor kwamen vrij 
na het opheffen van de Orde 
van de Tempeliers in 1312. De 
vloot kwam de Bulgaren te hulp 
bij Nikopol in hun strijd tegen 
de Turken, toen deze de stad in 
1396 aanvielen. Koning Sigis-

mund van Hongarije riep op tot 
een nieuwe kruistocht; de Turken 
wonnen. 
De Turkse sultan Mohammed II 
op zijn beurt presenteerde 
- volgens zeggen - de Orde 
de rekening daarvoor in 1480, 
toen hij Rhodos aanviel. Nog 
eenmaal zegevierden de ndders, 
om in 1522 tegen Soliman II 
het onderspit te delven. Vanaf 
dat moment had de Orde geen 
thuisland meeren begon een 
uitzichtloze zwerftocht. Het 
hoofdkwartier was van 1524-
1530 ondergebracht op de grote 
kraak Sint Anna, onder leiding 
van grootprior William Weston. 
KareTv bracht als koning van 
Napels uiteindelijk uitkomst 
door het eiland Malta beschik
baar te stellen, alsmede de 
havenstad Tripolis in Lybië. Die 
stad ging in 1551 alweer verloren 
aan oe Islam. Sultan Soliman II 
verscheen in 1565 met een vloot 

voor de kust van Malta, maar 
had geen succes. De Turkse 
expansiezucht in de richting van 
het Westen kon pas voorgoed tot 
staan worden gebracht tijdens 
de zeeslag bij Lepanto in 1571, 
onder leiding van Don Juan van 
Oostenrijk; de Orde werd daarbij 
gesteund door vloten van andere 
christelijke staten. 
Napoleon bezette Malta in 1798 
op weg naar Egypte en verdreef 
de Orde; waarmee een nieuwe 
zwerftocht door vele landen 
begon die pas eindigde in 1834, 
in Rome. Daar bevindt zich nu 
de hoofdzetel. Zolang er nog 
armoede in de wereld is, doet 
de Orde zijn devies Obsequium 
Pauperum ('hulp aan de noodlij
denden') gestand. Hij ontplooit 
een scala aan activiteiten over de 
gehele wereld. 
Belangstellenden kunnen bij de 
Bondbibliotheek in Baarn het 
Mitteilungsblatt (nrs. 1 en 4) in

zien, met daarin 
de Handreichung 
zur Ausstellung 
en een overzicht 
van de 900-jarige 
geschiedenis 
van de Orde, op
gesteld door de 
Internationale Ar-
beitsgemeinschafi 
der Philatelie des 
souveränen Malte
ser-Ritter-Ordens. 

De grote kraak St. Anna, Oj vanjersey. G A CEERTS 



Opgaven voor deze rubriek 
in liet juli/augustusnum
mer 2008 (verschijnt begin 
juli 2008) moeten uiterlijk 
op I juli 2008 in het bezit 
zijn van de redactie van 
'Filatelie', Achtergracht 71, 
1381BL Weesp of per e-mail 
(philatelic@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 j 
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 

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). Thiibria 
'08. Kaisersaal, Futterstraße 
15-16. Nadere gegevens 
ontbreken. Informatie: Dr. 
Eckart Bergmann, Postfach 
1308, 99303 Arnsstadt 
(Duitsland). 
12,13 en 14 september: 
Praag (Tsjechië). Praga 2008, 
wereldpostzegeltentoonstel-
ling onder auspiciën van 
de FIP. Industrieel Paleis, 
Prague Exhibition Grounds. 
Meer informatie op www. 
pra3a2008.cz. 

18 tot en met 21 september: 
Wenen (Oostenrijk). WIPA 
08, wereldtentoonstelling 
georganiseerd door het 
Verband Oesterreichischcr Phila-
telistenvercine. Austria Center 
Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 
I. Openingstijden: op 18/9 
van 10 tot 19 uur, op 19/9 van 
9 tot 19 uur, op 20/9 van 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 0598-636165. 
25 tot en met 28 september: 
Marche-en-Famenne (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, 
B-6791 Guerlange, telefoon 
-H32-63388308. 
26, 27 en 28 september: 
Oosterhout (NB). Bqfilex 
2008, tentoonstelling 
(propaganda en klasse 3) ter 
gelegenheid van het 115-jarig 
bestaan van Postzegelvereni
ging Breda, het eeuwfeest 
van de Nederlandse Bond 
van Filatelisten-Verenigingen 
en het 35-jarig bestaan van 
de Oosterhoutse Vereniging 
van Postzegelverzamelaars, 
onder het motto 250 jaarjila-
telic. De Vliegende Hollander 
organiseert tijdens de ten
toonstelling de 47ste Dag van 
de AeroJïlateHe (zie hieronder). 
Verder jeugdactiviteiten, 
speciale enveloppen, han-
delarenstands. Schouwburg 
De Bussel, Torenplein 12. 
Openingstijden: op 26/9 van 
16 tot 21 uur, op 27/9 van 10 
tot 20 uur en op 28/9 van 10 
tot 16 uur. Informatie: C. Pij
pers, telefoon 0162 432738 
of per e-mail (ceespijpers@ 
casema.nl) of D.G.iM. Touw, 
telefoon 076-5418419 of per 
e-mail (dgmtoutucfflhctnet.nl). 
26, 27 en 28 september: 
Oosterhout (NB). 47ste Dag 
van de Aerojïlatelie, luchtpost
tentoonstelling (thema 
'vijftig jaar luchtpost via de 
Noordpool naar Tokio en 
Biak' tijdens Bojïlex 2008 (zie 
hierboven), georganiseerd 
door De Vliegende Hollan
der. De Bussel, Torenplein 
12. Speciale envelop met 
bijzonder poststempel. Ope
ningstijden: op vrijdag 26/9 
van 16 tot 21 uur, zaterdag 
27/9 van 10 tot 20 uur en 

zondag 28/g van 10 tot 16 
' uur. Inlichtingen: Secretaris 
j De Vliegende Hollander, De 
I Kolk 13, 3931 WN Wouden-
'• berg. Zie ook de site van De 
I Vliegende Hollander (www. 
1 de-uliegende-hollander.com). 

17,18 en ig oktober: 
Apeldoorn. Postex 2008, 
nationaal postzegelevene
ment georganiseerd door de 
Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars. 
Americahal, Laan van Erica 
50. Veel activiteiten, han-
delarenstands, stands van 
studiegroepen en gespeciali
seerde verenigingen, viering 

I diverse verenigingsjubilea. 
Meer informatie in Filatelie 

I van oktober a.s. en op de 
website van de NVPV (www. 
nupu.nl). 
24, 25 en 26 oktober: 
Sindelfingen (Duitsland). 
Bilaterale tentoonstelling Duits-
land-Spanje (Rang 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 

I Groenendaal, Sportparklaan 
I 16. Handel aanwezig, 

jeugdboek en andere evene
menten. Openingstijden: op 
zaterdag 15 november van 10 

I tot 17 uur en op zondag 16 
november van 10 tot 16 uur. 
Informatie: J. van der Bijl, 
telefoon 020-4974024 of per 
e-mail (janudb1jl@xs4all.nl). 
Speciale website: heem-
stedc2008.blogspot.com. 
16 november: 
Maastricht. 42ste Limburgse 
Filatelistendag. La Bellettsa, 
Kardinaal van Rossumplein 
99. O.a. veiling (informatie 
over catalogus: joopuincl<@ 
planet.nl) en verkoop van bij
zondere envelop. Openings
tijden; van 10 tot 17 uur. Meer 

I informatie: C.L.M. lanssen, 
Christinastraat25, 6267 
AS Cadier en Keer, telefoon 
043-4071499 of per e-mail 
(bert-jansscn(a)hetn et.nl). 
12,13 en 14 december: 
Veendam. Veendamphila 5, 

I tentoonstelling georgani-
j 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. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

13 juni: 
Onderdijk. Dorpshuis, 
Sportlaan, 11-17. Telefoon 
0228-581769. 
14 juni: 
Hilversum. De Koepel, Ka

pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-5304354. 
Hoofddorp. De leugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
10-16. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Leusden. De Til, Hamers-
veldseweg30,13-16.30. 
Zeist. CSG, Graaf Adolflaan 
(nabij WC Kerckenbosch), 
10-15.30. Telefoon 06-
54344840. 
15 juni: 
Kerkrade-Holz. Catharina-
hoes, Lambertistraat 12,10-
13. Telefoon 045-5415088. 
ig juni: 
Welberg (Steenbergen). 
De Vaert, Kap. Kockstraat 
54,19-22. Telefoon 0167-
563887. 
21 juni: 
Boskoop. De Stek, Puttelaan 
148,13-17. Telefoon 0182-
615136. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-5304354. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,13-16.30. Tele
foon 033-2863510. 
23 juni: 
Nijmegen. Thema Engeland 
en gebieden. De Klokketoren, 
Burg. Slotemaker de Bruïne-
weg272,19.30-onbekend. 
Telefoon 024-3974654. 
27 juni: 
Onderdijk. Dorpshuis, 
Sportlaan, n-17. Telefoon 
0228-581769. 
28 juni: 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 39ga, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-5304354. 
Attentie: geen ruildag in Meppcl! 
29 juni: 
Helmond. De Kamenij, 
leroen Boschstraat ig, 10-14. 
Telefoon 04g2-55372i. 
5 juli: 
Putten (Old.), 't Voorhuys, 
Voorthuizerstraat 14,10-16. 
Telefoon 033-2452484. 
II juli: 
Onderdijk. Dorpshuis, 
Sportlaan, 11-17. Telefoon 
0228-58i76g. 
13 juli: 
Venlo. LimianZ, Kaldenker-
kerweg 182b, 10-13. Telefoon 
077-35I7700-
20 juli: 
Kerkrade-Holz. Catharina-
hoes, Lambertistraat 12,10-
13. Telefoon 045-5415088. 
25 juli: 
Onderdijk. Dorpshuis, 
Sportlaan, 11-17. Telefoon 
0228-581769. 
8 augustus: 
Onderdijk. Dorpshuis, 
Sportlaan, 11-17. Telefoon 
0228-581769. 
16 augustus: 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-5304354. 
17 augustus: 
Kerkrade-Holz. Catharina-
hoes, Lambertistraat 12,10-
13. Telefoon 045-5415088. 
21 augustus: 
Schagen. Openluchtbeurs in 
het centrum, 10-17. Telefoon 
0228-513450. 
23 augustus: 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-5304354. 
30 augustus: 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 3993, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-5304354. 
Oldenzaal. De Boom, 
Bentheimerstraat43,10-16. 
Telefoon 0541-518026. 
Rozenburg (ZH). Adventst-

Attentie: door een vergis
sing is in Filatelie van mei 
jl. gemeld dat de postze
gelvereniging PVV Meppel 
op 28 juni een ruildag zou 
organiseren. Dit is NIET 
het geval. De eerstvolgende 
ruildag van de PW Meppel is 
op 6 september 2008. 

kerk, Laan van Nieuw Blan
kenburg 5,10-16. Telefoon 
0181-214224. 
Zwolle. Jubal, Geert Groot
estraat 1,10-16. Telefoon 
038-4216493. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 80-82 
2518 AD 's Gravenhage 
Telefoon: 070-3307500 
Infolijn: 070-3307575 
Fax: 070-3608926 
Openingstijden en toegangs
prijzen: zie Filatelie van mei 
jl. of op u)U)U).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 data waarop u voor 
onderzoek terecht kunt zijn: 
donderdag 3 juli; 
donderdag 11 september 
en vrijdag 10 oktober. 

U kunt het materiaal in het 
depot alleen op afspraak 
bezichtigen. Neem contact 
op met Monique Erkelens 
of Harriet van der Veen 
(telefoon 070-3307563 of 
3307567) of stuur een mailtje 
aan merkelens@muscom.nl of 
hudueen@muscom.nl. 

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

BONDSBIBLIOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar! Voor 
internetgebruikers is de 
Bondsbibliotheek in Baarn 
niet meer gebonden aan de 
openingstijden (elke woens
dag van 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur). Via de 
site van de NBFV (www.nhjv. 
nl) en het aanklikken van de 
Bibliotheek-zegel 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 
informatie-aanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per e-mail. Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze e-mailen 
(bibliotheek@nbjv.org). 

mailto:philatelic@tip.nl
http://pra3a2008.cz
http://casema.nl
http://nupu.nl
mailto:janudb1jl@xs4all.nl
http://stedc2008.blogspot.com
http://planet.nl
http://et.nl
mailto:merkelens@muscom.nl
mailto:hudueen@muscom.nl
http://www.nhjv
mailto:bibliotheek@nbjv.org


IMA- SAMENSTELLING: EDWARD FROON 
E-MAIL: f2hedwardfr00n@hemet.nl 

HET MODERNE CHINA 

Na eerdere aandacht in 
deze rubriek voor het 
keizerlijke terracotta leger 
en het Boeddhistisch erf
goed, nemen we nu China 
in de moderne tijd onder 
de loep. Er is in het land 
sprake van snelle econo
mische ontwikkeling, 
maar ook van ernstige 
milieuvervuiling. Geluk
kig heeft China nog veel 
natuurschoon, zoals te 
zien is op kaart [i] met de 
Li rivier, bekend vanwege 
zijn prachtige rivierland
schap met steil oprijzende 
karstheuvels. 
Voor ons is de bekendste 
Chinese leider ongetwij
feld Mao Zedong, die 

na lange strijd - sinds 
1934 voerde hij het Rode 
Leger aan - in 194g het 
communistisch bestuur 
kon uitroepen; u ziet hem 
op [2] in het uniform van 
de Rode Garde, aan het 
eind van de jaren zestig, 
toen hij op het toppunt 
van zijn macht stond. Dat 
was na het uitroepen van 
de culturele revolutie, die 
zijn grip op de politiek 
weer vergrootte en waar
door hij zijn heldenstatus 
in China wist te behou
den. Ook heel bekend is 
de destijds pragmatischer 
ingestelde Zhou Enlai [3], 
die vanaf 1949 premier 
was en dankzij zijn 
diplomatieke gaven alle 
zuiveringen onder Mao 

overleefde. Zij waren bei
den leiders in een turbu
lente tijd, waarin het oude 
communisme bloeide en 
het volk gemobiliseerd 
werd: zie de krijgshaftige 
dames van [4]. Maar de 
Chinezen waren geluk
kig, zoals de dansende 
melkmeisjes op [5] laten 
zien. De historische plaat
sen van het communisme 
worden gekoesterd, zoals 
het pand in Sjanghai [6] 
waar in 1921 de Com
munistische partij werd 
opgericht. 
Mao en Zhou waren niet 
de eerste Chinese revo
lutionairen. Sun Yat Sen 
was de eerste president 
van de republiek China 
na het instorten van het 

keizerrijk in 1911. Zijn 
mausoleum staat in de 
oude hoofdstad van 
China, Nanjing. Op [7] 
zien we zijn standbeeld, 
dat voor het aan hem 
gewijde museum in Nan
jing te vinden is. Nanjing 
staat ook bekend om zijn 
grote brug over de Yangzi 
(1968), die de communis
ten zelf wisten af te bou
wen, na het vertrek van 
de Russen in i960; kaart 
[8] laat u in de openings
feestvreugde delen. De 
eerste grote brug - i.ioo 
meter lang - die de Yangzi 
overspande is op [9] te 
zien, de oeververbinding 
werd in 1957 gerealiseerd 
in Wuhan, de hoofdstad 
van de provincie Hubei. 

Sinds die pionierstijd 
heeft de Chinese techno
logie zich sterk ontwik
keld en een voorlopig 
hoogtepunt is de reali
satie van de Driekloven-
dam. De 185 meter hoge 
en circa twee kilometer 
brede dam heeft voor een 
663 kilometer lang meer 
gezorgd. Wel vreest men 
dat de dam [10] allerlei 
ongunstige milieueffec
ten zal veroorzaken, maar 
dat weegt wellicht niet op 
tegen het feit nu in een 
groot deel van China's 
energiebehoefte kan wor
den voorzien; bovendien 
exporteert het land inmid
dels de verworven kennis 
naar Afrika en Zuid-
Amerika. De scheepvaart 
kan het verval ter plaatse 
- zo'n 113 meter - in drie 
uur overbruggen, dankzij 
een 1.600 meter lange 
batterij van vijf schutslui
zen [11]. 

Het record van de het 
snelst groeiende agglo
meratie is in handen van 
Sjanghai. Sinds in 1990 
met de bouw van de wijk 
Pudang werd begonnen, 
is het stadsdeel uitge
groeid tot een exclusief 
zakencentrum; Sjanghai 
is sindsdien explosief ge
groeid en telt nu dertien 
miljoen inwoners. Het 
bekendste symbool van de 
stad is de 421 meter hoge 
Jmmao-toren [12]. 

mailto:f2hedwardfr00n@hemet.nl
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FAX nr. 0548655088 
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4/5 juli 2008. 
in onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal. 

• KIJKDAGEN: maandag 30 juni t/m donderdag 3 juli 
van 10.00 tot 16.00 uur. Vrijdag 4 juli van 10.00 tot 19.00 uur. 
Zaterdag 5 juli van 8.30 tot 12.30 uur. 

• VEILING: vrijdag 4 juli vanaf 17.00 uur, de zgn. 
'kleine kavels'. Zaterdag 5 juli vanaf 13.30 uur de 
verzamelingen, partijen en dozen. 

• Vraag de GRATIS CATALOGUS! 
• Veiling 157 wordt gehouden op 26 en 27 september 2008 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 

1/1/. V. Leopardi, filatelistiscli mai^eiaar en beëdigd taxateur 

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, (ii 
6950 AA Dieren 
Tel 0313419041 
Fax 0313413295 
email pzhronh@bart nl 

ELKE DAG EEN NIEUW 
NIEUWSFEITJE: 

WWW. filatelie, ws 

P.W.Meinhardt' 
Piet Heinstraat 36 2518 CU Den Haag 

Telefoon «70 365 22 tt] 
Fax 070 365 18 85 I 
Email 
info@coUectura.com 

KPC speciale catalogus Korea & ZuidKorea 2008, in kleur 32,501 
ANK speciale catalogus Oostenrijk & Gebieden 2009, In kleur39,90 j 
SASCC spec. cat. ZuidAfrika & SWA/NamlbIë 2008, in kleur 59,001 
JB catalogus Malta 2008, in kleur 27,501 
Philatelie Hungarica spec cat Hongarije 2008, in kleur 45,001 

JÏPa'lM(iirai;llap ;'; '̂ "' 17,S0 

Michel cata log i 
Nieuw: Catalogus EK 2 ZuidwestEuropa 2008 48,00 
Catalogus EK 3 ZuidEuropa 2008 48,00 
Catalogus EK 4 ZuidoostEuropa 2008/2009 (juli) 48,00 
Catalogus EK 5 NoordEuropa 2008/2009 (juli) 48,00 
Catalogus Duitsland 2008/2009 Qulr) 36,00 
Catalogus Overzee deel 1 2 MiddenAmerika 2008/2009 (juli)59,00 

^  ^ ^ S ^ H ï ^ ^ ^ f ^ S i K M ^ ^m 
Gibbons Stamps of t he World 
Aanbieding: wereldcatalogus in 5 delen 2007, in kleur 150,00 J 

, ! ^ f P # 

www.collei ra.com 

[ Postgiro 125.34.14 FortisBank 80.70.90.077 
Orders + € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling. Bij facturenng 
werkelijke verzendkosten. Pnjswijzigingen voorbehouden. 
Winiieltijdeii: dinsdag t/m vrijdag 10.0017.00 ■ zaterdag 10.0014.00 

mailto:info@leopardi.nl
http://www.scandinavianstamps.nl
mailto:info@coUectura.com
http://www.collei
http://ra.com


DE SFEER IS UIT DE KUNST 
Een avond bij de Woudenbergse Postzegel-

en Muntenvereniging ^Onder de loep' 
TEKST EN F O T O ' S : M R . X 

Tegenwoordig mag er ook niets 
meer. Ging je vroeger naar een 
postzegelvereniging, rook je 
van verre al de sigarenrook. En 
nu? Alleen cleane lucht Ook 
in Woudenberg. Terwijl toch 
iedereen weet: Een echte postze
gelaar rookt een lekkere sigaar. 
Tuurlijk, gezond is anders. En we 
snappen ook de bezwaren van 
bezwaarden. Maar toch, maar 
toch. Waar is dat stukje genie
tend onderuit zitten gebleven, 
tevreden lurkend aan een bolle 
knak of wilde spriet? Even niet in 
de postzegelzaal. Ook vanavond 
niet Wel ernaast, in de sportkan
tine. Wie de logica snapt mag het 
me uitleggen. 

De oplettende lezer heeft het al 
lang door: vanavond zijn we in 
Woudenberg, waar in een heus 
sport- en cultureel centrum de 
club bij elkaar komt. We gaan 
eens kijken wat de avona hier 
brengen zal. De buitenkant ziet 
er veelbelovend uit. Aan de rand 
van het dorp, volop parkeergele
genheid. Vanaf half acht arriveren 
diverse fietsers, om te gaan 
sporten. En uit de inparkerende 
bolides stromen de postzegelver
zamelaars. Verschil moet er zijn. 
Nu is een verslag als dit een 
puur persoonlijke zaak. je kunt 
er om lachen of je kunt je eraan 
ergeren. En sommige Filatelie-
lezers houden van kale feiten. 
Nou, dan houden we daar toch 
ook rekening mee? Let op: de 
zaal is zo'n 25 bij 40 veertig 
meter groot en omvat een groot 
podium, dat overigens deze 
avond slechts gebruikt wordt als 
een wel erg zichtbare bergplaats 
voor de persoonlijke spullen 
van de bestuursleden. Er zijn 
ongeveer 45 mensen aanwezig, 
die de avond zittend aan tafeltjes 

doorbrengen, ondertussen zo nu 
en dan van plaats venwisselend 
of even rondlopend. Onder deze 
mensen ook zo'n acht vrouwen. 
De zaal is 4.45 meter hoog, ruim 
voldoende voor de bezoekende 
gasten, die zich met hun gemid
delde lengte van 1.79 meter 
vrijelijk kunnen bewegen. De 
meest voorkomende schoen
maat - 43 - voorkomt dat men 
op lange tenen trapt en zorgt er 
voor dat er comfortabel te lopen 
valt op de vloer van keurig ge
spoten graniet. Er is voldoende 
verlichting aanwezig en gevraagd 
naar het verzamelgedrag van de 
aanwezigen, blijkt dat er zowel 
verzamelaars van Nederlandse 
postzegels aanwezig zijn, als 
die van diverse andere landen 
en thema's, zoals vogels. Zo, dit 
gedeelte van mijn lezerspubliek 
kan tevreden doorbladeren 
naar een volgend artikel. Voor 

wie pikante verhalen wil horen, 
tussen de regels door wil lezen 
en wil genieten van andermans 
(on)hebbelijkheden, volgt nu een 
wat gekleurder indruk van de 
avond. Stukken gezelliger dus. 
Want het begint zo veelbelo
vend. Binnengekomen blijkt de 
voorzitter de eerder versche
nen verslagen van Mr. X. goed 
gelezen te nebben. Hij krijgt mij 
in het oog en rukt zich onmiddel
lijk los uit zijn beslommeringen 
om mij een waardig welkom te 
heten als onbekende bezoeker. Ik 
knjg zelfs een verenigingsblad in 
de hand gedrukt. Het komt een 
beetje geforceerd over, maar mis
schien is het wel een gewoonte 
voor iedere nieuwe gast. Eens 
even goed opletten. 
Ondertussen ben ik aangescho
ven aan een tafeltje waar druk 
gepraat wordt en ook postzegel-
boeken en doosjes worden be

keken. Mijn buurman vertelt wat 
er die avond zal gaan gebeuren. 
Eigenlijk niets. Heerlijk. Zo hoort 
het te zijn. Geen bingo, geen 
dia's, geen verhalen. Gewoon 
postzegels. Een vereniging in op
tima forma. Natuurlijk willen we 
ook wat leren, maar daar is een 
vereniging niet voor. Daar moet 
het gezellig zijn. Alleen jammer 
van dat verbod op sigaren. Ik 
heb het trouwens wel getroffen 
met mijn buurman, want hoewel 
hij nog maar tachtig is, weet hij 
alles van iedereen die aanwezig 
is. Zo waarschuwt hij me dat de 
voorzitter straks met een luid
spreker aan de gang gaat, maar 
dat hij niet te verstaan zal zijn. 
En inderdaad, de man heeft een 
sterk voorspellend vermogen, 
of de voorzitter heeft zichzelf 
nog nooit horen praten, want 
het is inderdaad niette verstaan. 
Niemand die zich er aan ergert. 
Even hoor ik het woord 'ballo
tage' vallen. U weet dat ik daar 
allergisch voor ben. Er is een 
nieuw lid waarvan het lidmaat
schap vandaag in schijnt te gaan. 
Iedereen heeft een maand de 
tijd om daartegen bezwaren in 
te dienen. Stel je voor, misschien 
heeft de man ooit wel eens een 
sigaartje gerookt... Ja, als lezer 
bent u dan nu te laat. Die termijn 
van een maand is als u dit leest 
al lang verstreken en we zullen 
nooit te weten komen of de man 
ongedeerd door de ballotage is 
gekomen. 

Ook een uitermate boeiend 
agendapunt is de verloting op 
de presentielijst. Het ontlokt 
mijn buurman de veelzeggende 
opmerking: 'dan krijg je een 
zakje zegels die dus niet postfris 
zijn.' Ik ben al lang blij dat ik de 
presentielijst niet heb getekend. 
Maar vele aanwezigen genieten. 
Geef Woudenbergers iets gratis 
en ze staan inde rij. 
Terwijl deze verloting wordt af
gerond zie ik in de deuropening 
een jonge dertiger staan met 
twee zoontjes. Wat aarzelend 
blikt hij naar binnen. Iemand 
van de aanwezigen wenkt hem 
verder en inderdaad, hij trapt er 
in. Gaat aan een tafeltje zitten en 
de kinderen krijgen wat zegels te 
bekijken. Da's een leuke test voor 
het bestuur Krijgt deze man ook 
mijn welkom? Dus niet. Geen 
enkele reactie. Valt de voorzitter 
toch danig door de mand. Twee 
potentiële jeugdleden en een 
jonge volwassene op één avond. 
Welke club zou daar niet voor 



tekenen.? Maar in Woudenberg 
hebben ze een programma af te 
handelen en wel zo snel mogelijk 
- dat krijgt begrijpelijkerwijs 
voorrang. De veilingmeester is 
begonnen. Ik vermoed dat de 
man ongelooflijk nodig moet 
plassen, want hij hanteert een 
dermate moorddadig tempo 
dat alle veertig kavels er in 4.5 
minuut doorheen gejaagd zijn. 
Hierin wordt hij ten volle on
dersteund door de aanwezigen, 
die het bieden tot een mini
mum weten te beperken. Dit is 
een clubje mensen dat elkaar 
begrijpt. De veilingmeester hijgt 
nog even na en de zaal kijkt op. 
Wat zouden we nu gaan doen? 
De hele agenda is in achttien 
minuten afgewerkt. Het blijkt 
dat er nu een uur de tijd is om 
postzegels te ruilen. Verrukkelijk 
programma! 
De Binnengekomen jongeman
nen blijken inderdaad voor 
het eerst te komen kijken. Ze 
worden door verschillende leden 
aangesproken en uitvoerig op 
de hoogte gesteld van het reilen 
en zeilen. Naarmate de avond 

vordert stel ik mijn mening over 
de voorzitter bij. Het is niet 
zozeer slordigheid dat niemand 
van het bestuur zich over deze 
nieuwkomers ontfermt, nee, ze 
hebben het geniaal georgani
seerd! Dit bestuur is al vele stap
pen verder dan een gemiddeld 
verenigingsbestuur: ze hebben 
de leden zover gebracht dat dit 
onderling wordt opgepakt. En zo 
hoort het natuurlijk ook! Hulde 
aan een vereniging die zo goed 
ingespeeld is, dat niemand op 
dit punt een aansporing nodig 
heeft. 
Hulde ook aan een vereniging 
waar zoveel gepostzegeld wordt. 
De boeken en doosjes rouleren 
over de tafels, iedereen haalt er 
wat uit en stopt ergens vijf cent 
of zo in. Ons kent ons. Er wordt 
gewerkt en voor ik er erg in heb 
is het uur al voorbij. Mijn alwe
tende buurman vat het kernach
tig samen: 'De sfeer onder elkaar 
is uit de kunst.' En zo is het. 
Tijd om nog even de nieuwko
mers te vragen wat hun eerste 
indruk is van deze vereniging. 
Let op, dan kunt u het OOK eens 

beoordeling VJoudenbergse vereniging | 
'Onder de Loep' 

e-ezotht oj> 1 april %00i 
Aantal leden: lOl 
Aantal aanviez.igen: ca. 45 

Positief: 
HeerlijVc ontspannen programma 
P îime Mal, goed parKeren 
Veel te ruilen en Kopen 
Geanimeerde sfeer 

Negatief: 
Nuttigen van sigaren niet toegestaan 
6ieen jeugdafdeling 
Pe avond vias viel viat snel afgelopen 

C'eoordeling: 
/Wommodatie 
Programma 
Postregelgebalte 
5feer 
|<om iK nog eens terug? ^ i>èè 

van een ander horen: 'ja, de 
gemiddelde leeftijd ligt wel wat 
hoog...' De aspirant komt eens 
kijken omdat hij een hobby zoekt 
voor zijn kinderen. En vroeger 
had hij ook postzegels verza
meld, dus misschien zou dat wel 
wat zijn. 'Het begint wel weer te 
kriebelen, als je dit ziet. Ik krijg 
er wel een warm gevoel bij. Heel 
veel mensen maakten een praat
je, erg leuk. Helaas hebben ze 
geen jeugdafdeling, dus voor de 
kinderen is het minder geschikt. 
Want die moeten natuurlijk wel 
begeleid worden.' 
Nou ja, misschien worden ze 
van een grote zak postzegels 
wel enthousiaster dan van een 
lesprogramma, maar vooruit. En 
nu? 'Misschien dat we bij een 
andere club in de omgeving nog 
eens gaan kijken. Daar schijnen 
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ze wèl een jeugdafdeling te heb
ben. Of toch maar op dammen.' 
Eén van de jongens knikt enthou
siast. Dat lijkt hem wel wat. Hij 
weet niet wat hij mist. Daar mag 
je vast ook geen sigaren roken. 
Ze worden nog even terug in 
de zaal geroepen. Het laatste 
onderdeel van de avond is 
aangebroken: de verloting. Maar 
helaas, de prijzen gaan aan hun 
neus voorbij en de aanwezigen 
stappen op. 
De postzegels zijn uitgezocht, de 
oogst kan mee naar huis. Binnen 
anderhalf uur is de zaal leeg. 
Ze houden van opschieten, in 
Woudenberg. TenA/ijl de bolides 
het terrein weer afrijden, steek ik 
eindelijk een verse sigaar op. 

Benieuwd wat we volgende 
maand weer zullen meemaken. 

OOK ZO DAPPER? 

Kan uw vereniging tegen een 
stootje? Is uw club net zo 
dapper als de Woudenbergse 
Postzegel- en Munteny- ^ ' 
ging 'Onder de Lo "^ 
u het oordeel v ^ ) 
kritische ^ I | | B ^ | O T ' ' 0 ' 
bleemla^ffi^fll" ja: meld u 

iruurders worden 
.._igd contact op te 

, ;n met Filatelie, Achter-
racht 71,1381BL Weesp. U 

ontvangt dan een deelname-
formulier. U kunt ook mailen: 
philatelie@tip.nl 
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Broederlijk bijeen op een Duits postiuaardestuk: Hitler en Von 
Hindenbur̂ ; scfiijn bedriegt echter: ze konden elkaar niet uitstaan. 

BUITENUNDSE BIADEN 

De Duitse machts
overname van 1933 
Na viermaal nadrukkelijk 
te hebben aangegeven dat 
de filatelistische herden
king van het feit dat nazi-
politici 75 jaar geleden 
de macht overnamen in 
Duitsland geen reden is 
tot verheerlijking of an
derszins, waagt Michael 
Burzan zich in de Deut
sche Briefmarken-Zei
tung (nummer 2/2008) 
tenslotte toch nog aan 
een terugblik op die 
rampzalige gebeurtenis
sen. Op 30 januari 1933 
benoemde Rijkspresident 
Paul von Hindenburg 
Adolf Hitler tot Rijks-
kanselier. Binnen enkele 
maanden maakten Hitler 
en zijn trawanten zich 
meester van de macht in 
Duitsland. Burzan ver
meldt verder dat hij met 
het tonen van afbeeldin
gen die nodig zijn om zijn 
artikel te illustreren, bin
nen de grenzen blijft van 
de hedendaagse wet. Zo 
laat hij de briefkaart zien 
van 30 januari 1934, met 
rechtsboven de beelde
naar van Von Hindenburg 
en Hider en linksonder 
het nachtelijk voorbij-
marcheren van eindeloze 
eenheden van de SA door 
de Brandenburger Tor, 
bijgelicht door fakkels en 
uitgedost met vaandels, 
daarbij toegejuicht door 
een geestdriftige menigte. 
In de tijd erna speelden 
postzegels, al dan niet 
gewenst, een heel belang
rijke rol. Veel postzegels. 

herdenkingsvelletjes en 
ander materiaal leggen 
getuigenis af van wat zich 
destijds afspeelde, vaak 
als onderdeel van door de 
staat geleide propaganda, 
c.q. psychologische 
oorlogvoering. De tekst 
onder Hiders portret: Wer 
ein Volk retten luill, kann nur 
lieroiscli denken behoort tot 
deze categorie. 
De eerste postzegels 
waren met name bedoeld 
om Hiüer een vaste plaats 
te geven bij de bevolking. 
Zo bracht men bij de 'Dag 
van Potsdam' postzegels 
en briefkaarten in omloop 
met afbeeldingen van 
de Pruisische koning 
Frederik de Grote, Von 
Hindenburg en Hider, 
waarbij deze laatste werd 
voorgesteld als redder van 
de natie. 
De oude maarschalk Von 
Hindenburg was in 1933 
86 jaar oud en stond 
onder grote druk van 
invloedrijke politici en 
machtige industriëlen. 
Hij ontbond de Rijks
dag per I februari en 
kondigde verkiezingen 
aan op 5 maart daaropvol
gend. Nog voor het zover 
was, in de nacht van 27 
op 28 februari, brandde 
het gebouw van de Rijks
dag af naar men toen al 
snel aannam als gevolg 
van brandstichting door 
onze landgenoot Marinus 
van der Lubbe. Bij de 
ondervraging speelde 
zowel Hermann Goring 
als de Gestapo een grote 
rol. Op 10 januari 1934 
werd Van der Lubbe in 
Leipzig terechtgesteld. 

Precies zeventig jaar later 
werd het doodvonnis van 
destijds alsnog ongeldig 
verklaard door een Duits 
federaal hof van justitie. 
Het ware gezicht van 
het nieuwe bewind 
werd onmiddellijk na 
de overname duidelijk. 
Postzegels speelden in 
de daaropvolgende jaren 
vaak een bedenkelijke rol. 
Zo kregen alle zoge
naamde cultuurzegels een 
toeslag waarvan de op
brengst - zonder verdere 
verantwoording - vanaf 
1937 in het Cultuurfonds 
van de Führer vloeide. 
iVIen gaat ervan uit, dat 
deze toeslagen Hiüer 
persoonlijk tussen de 55 
en 60 miljoen mark heb
ben opgeleverd. Filatelie 
kon het land echter niet 
redden van de naderende 
ondergang, naamwijzi
gingen als Drittes Reich (als 
opvolger van het Roomse 
Rijk der Duitse Natie) en 
vanaf oktober 1943 Gross
deutsches Reich ten spijt. 
Met de ondergang in zicht 
werden de laatste twee 
postzegels uitgegeven, op 
20 april 1945 en gewijd 
aan beruchte trawanten: 
de SA en de SS. Het land 
was sinds 1933 430 post
zegels en ander materiaal 
'rijker' geworden. 

Postgeschiedenis 
De meeste posthistorici 
raken pas opgewonden 
als een brief een stempel 
draagt of op zijn minst 
een handgeschreven post-
aanduiding. Brieven die 
hieraan niet voldoen wor
den vaak als minder in
teressant beschouwd of, 
nog erger, terzijde gelegd. 
Volgens Patrick Maselis 
zou deze handelwijze be
tekenen, dat 90% van alle 
brieven die in de tweede 
helft van de negentiende 
eeuw in Centraal Afrika 
werden geschreven, 
zouden moeten worden 
veronachtzaamd. Tot 
aan de Conferentie van 
Berlijn, in februari 1885, 
beperkten postactivitei
ten zich in Afrika vrijwel 
uitsluitend tot de kust
gebieden. Brieven waren 
doorgaans afkomstig van 
die enkele Europeaan 
of Amerikaan die zich 
dieper landinwaarts had 
gewaagd: missionarissen/ 
zendelingen of ontdek
kingsreizigers. Vervol

gens zet Masehs uiteen, 
waarom postzegel- en 
stempelvrije poststukken 
uit het gebied toch uiterst 
interessant kunnen zijn. 
Hij erkent dat het bij een 
brief zonder postale ken
merken moeilijker is uit 
te leggen of aan te tonen 
hoe zo'n stuk heeft ge
reisd van oorsprong naar 
bestemming. Men moet 
dan een beroep doen op 
andere bronnen. Post
geschiedenis vormt een 
onderdeel van geschie
denis in het algemeen. 
De schrijvers van deze 
brieven hebben mogelijk 
de loop van de geschiede
nis (mede)bepaald. Zo 
kocht Maselis bij Sotheby's 
en Christie's een aantal 
brieven, ondergebracht 
in de categorie ontdek
kingsreizen. Hoewel alle 
getoonde brieven uiterst 
interessante gegevens 
opleveren, beperk ik mij 
- de ruimte is beperkt 

Livingstone en de door hem als 
eerste buitenlander bezochte 

u;atcruallen, door hem omgedoopt 
in Victoria Falls. 

- op een eilandje midden 
in de rivier de Zambesi 
- een opmerkelijk grote 
Baobab-boom. De locatie 
gold als een heilige plaats 
voor de plaatselijke 
bevolking. De renboden 
begroeven de postzak 
onder deze boom. L. 
pikte die weer op tijdens 
het tweede deel van zijn 
tocht. Dat gebeurde 
overigens pas na één jaar. 
We weten dat, omdat L. 
bij die gelegenheid ook 
het boek opgroef dat 
Sir Murchison hem had 
gezonden. L. gebruikte 
de blanco bladen van het 
boek om zijn Odyssee, 
waarbij ook die van de 
post, te beschrijven. Via 
Arabische handelaren 
verzond hij op zijn beurt 
brieven, o.a. via Zanzibar 
of de Kaapkolonie, met 
als afzender de initialen 
D.L. 
Eens was er gedurende 
zes jaar geen contact. 
L. was ziek. Van de 44 
brieven, die hij in die pe
riode verzond, bereikte er 
slechts één Zanzibar. Een 
zoektocht, onder leiding 
van de Amerikaanse jour
nalist Henry M. Stanley, 
werd op touw gezet. 
Stanley vond L. in oktober 
1871 aan de oevers van het 
Tanganyika-Meer. Hier 
sprak hij de beroemde 
woorden: Dr Livingstone, 

Op 28 oktober 1871 ontmoette de journalist Stanley de door hem 
gezochte Liuingstone; het gebeurde in Ajiji. 

- tot ongemarkeerde 
brieven aan of afkomstig 
van dr. David Livings
tone (1813-1873), de 
Schotse zendeling/arts en 
ontdekkingsreiziger van 
Centraal-Afrika. 
De eerste brief aan Living
stone (kortweg L.) is af
komstig van Sir Roderick 
Murchison, president van 
de Royal Geographic Society. 
Het adres luidt: H.M. Con
sul, Zambesi Riuer, Afrika. 
L., die op dat moment 
op expeditie is, had zijn 
postzaakjes vooraf goed 
geregeld. Alle post moest 
worden geadresseerd 
aan zijn schoonvader, 
dominee Robert Moffat 
in Zuid-Afrika. Van daar 
brachten Matabele-ren-
boden de post naar het 
noorden van wat nu Bots
wana heet. Daar stond 

I presume.' Stanley vertrok 
weer in maart 1872. L. 
stierf aan dysenterie en 
malaria. Zijn hart werd 
begraven onder dezelfde 
Mvulaboom waaronder 
hij stierf Twee trouwe 
verzorgers droegen zijn 
lichaam - over een afstand 
van 1.600 kilometer 
- naar de kust. Het werd 
begraven in Westminster 
Abbey. Veel plaatsnamen 
in Afrika herinneren aan 
deze grote man (Prephi-
iately of Central Africa. A 
study o/thejour types of 
letters known.Case study: 
Dr Livingstone ond his mail 
in The Collectors Club 
Philatelist, maart/april 
2008 en Colin Whittie: 
Missionary in Africa - David 
Livingstone in ThemNews, 
december 2007/februari 
2008). 



Filatelie heelt wonden 
Na bijna zeventig jaar 
zijn de vele wonden die 
de strijd tussen Polen en 
Duitsland heeft opge
leverd, nog steeds niet 
geheeld. Wij zagen dat 
onlangs nog tijdens het 
EU-beraad. Dat filatelie 
een rol kan spelen bij een 
zekere toenadering of 
verzoening werd onlangs 
opnieuw bevestigd, tij
dens de i20ste Felzmann-
veiling in Düsseldorf 
Het betrof hier de veiling 
van de grootste en meest 
complete verzameling 
filatelistische documen
tatie van de Opstand van 

De opstand van Warschau. 

Warschau van i augustus 
1944 tot en met 2 oktober 
1944. De verzameling, 
voor een deel onderge
bracht op 95 albumbla-
den, bevatte postzegel-
ontwerpen, postzegels, 
poststempels en veldpost
en censuurbrieven van 
genoemde opstand. 
Met de Russische legers 
op korte afstand en in 
volle opmars richting 
Warschau kwamen op 
I augustus 1944 zo'n 
25.000 leden van het 
Poolse (ondergrondse) 
Leger - de Armia Krajou; 
(afgekort AK) - onder 
leiding van generaal graaf 
Tadeusz Komorowski 
(1895-1966) in opstand, 
daarbij gesteund door 
leden van het commu
nistisch verzet. Doel 
was de bevrijding van 
de Poolse hoofdstad van 
de Duitsers. De opstand 
verliep aanvankelijk 
bijzonder succesvol; al 
snel was drievijfde van 
de hoofdstad in hun 
bezit. Toen besloot Stalin 
het Russische Leger te 
laten stoppen met de 
opmars. Geallieerde 
vliegtuigen verbood hij 
te landen op Russische 
vliegvelden. Daardoor 

veranderde de situatie 
zeer snel in het nadeel 
van de opstandelingen. 
Duitse SS-eenheden en 
de politie, ondersteund 
door tanks, vliegtuigen, 
vlammenwerpers en artil
lerie kregen langzaam de 
overhand. Op 3 oktober 
1944 eindigde de grootste 
volksopstand van de 
Tweede Wereldoorlog. 
Circa 150.000 Poolse 
burgers en 15.000 geüni
formeerde strijders waren 
omgekomen; 70.000 
inwoners werden afvoerd 
naar concentratiekampen 
dan wel geëvacueerd. 
26.000 Duitsers hadden 
het leven verloren; War
schau zag er uit als een 
dode stad. 
Minutieus op hun taak 
voorbereid waren padvin
ders op I augustus 1944 
begonnen met het bezor
gen van de post. Een lelie 
in het poststempel herin
nert aan hun heroïsche 
rol. Er werden postzegels 
gebruikt met de datum 
i.Vin.ig44 en de letters 
AK (Armia KrajouJa) die ge
wapende opstandelingen 
tonen met ruïnes op de 
achtergrond. Hiervan wa
ren 50 vellen gedrukt met 
elk 55 postzegels in vijf 
verschillende kleuren. Ze
ker achtduizend daarvan 
gingen tijdens een brand 
verloren. Tegenwoordig 
bestaat er - na jaren van 
onderzoek - geen twijfel 
meer over de echtheid van 
de stukken. 
Drie dagen voor de vei
ling brak een lawine aan 
berichten los in de Poolse 
media. Men was unaniem 
van mening, dat alles in 
het werk moest worden 
gesteld om deze collec
tie te kopen voor het in 
2004 opgerichte Museum 
van de Opstand. Ook 
ministers lieten zich niet 
onbetuigd. Wat nog ont
brak was de zak met geld. 
De inzet bedroeg igo.ooo 
euro, plus opgeld. Het 
geld l<wam er op het laat
ste moment. De collectie 
werd als eerste geveild 
en met succes. Dat werd 
terstond wereldkundig 
gemaakt, nog voor de 
historische ontmoeting 
tussen de Poolse premier 

Donald Tusk en de Russi
sche president Wladimir 
Poetin. Een onvervang
baar stuk cultuurgoed 
kwam voorgoed in Poolse 
handen (G. Aschoff: 
Sammlung 'Warschauer AuJ-
stand' behutsam behandelt, 
in Berner Briefmarken 
Zeitung, nummer 03/08 
en G.H. Hövelmann: 
Philatelie als Dokumente der 
Zcitgeschichte-der Warschauer 
Au/stand 1944 in Deutsche 
Briefmarken-Revue, 
nummer 2/2008). 

In het voetspoor van de 
Romeinen 
Lang voor de verove
ring door de Romeinse 
legioenen bestonden er 
in Europa en het Nabije 
Oosten al diverse steden 
van naam. Een aantal 
daarvan kreeg in de 
afgelopen jaren van de 
Unesco het predicaat 
'wereldcultuurerfgoed'. 
Dietrich Ecklebe heeft 
een groot aantal daarvan 
bezocht en rapporteert 
daar nu uitbundig over. 
Die teksten brachten 
mij op de gedachte, dat 
hier wellicht een nieuw 
verzamelgebied uit zou 
kunnen ontstaan. Het 
aantal steden of monu
menten met het genoem
de predicaat neemt nog 
steeds toe. Bovendien kan 
men het gebied geogra
fisch begrenzen. Voor 
uitwerking van dit thema 
is bronnenonderzoek 
vereist, maar de schrijver 
geeft al een goede voorzet 
en het resultaat is verbluf
fend. Een voorbeeld: de 
havenstad Split in Kroatië 
was eens (na 305 na Chr.) 
residentie van de terug
getreden Romeinse keizer 
Diocletianus. Hij was in 
Kroatië geboren en wilde 
daar nu zijn levensavond 
doorbrengen. Dat leidde 
tot veel bouwactiviteiten, 
waarvan een deel nu nog 
zichtbaar is. Die worden 
besproken. Na Split vol
gen onder andere steden 
als Aquileia (ooit hoofd
stad van de provincie 
Venetië en Istrië), Pécs in 
Hongarije, Byzantium (la
ter Konstantinopel, thans 
Istanboel, eens hoofdstad 
van het Romeinse Rijk 

en qua geschiedenis een 
van de meest interessante 
steden en daardoor een 
wereld op zich). Daarna 
volgt Hierapolis (Hei
lige Stad) in het huidige 
Turkije (eens Romeins 
kuuroord en 'bezitter' 
van de grootste Romeinse 

Pamukkalc. 

Necropolis, dodenstad 
of begraafplaats; volgens 
overlevering bevond zich 
hier de toegang tot de 
onderwereld; vandaar de 
voorkeur daar te worden 
begraven). De uit witte 
kalk gevormde terrassen 
van Pamukkale, zoals de 
stad nu heet, kan men 
slechts bezoeken als men 
via de begraafplaats gaat. 
Zo vervolgt de schrijver 
zijn weg; hij staat stil 
bij beroemde steden als 
Tyrus en Baalbek (in het 
huidige Libanon) en de 
woestijn- en oasestad 
Palmyra (nu Tadmor) in 
de Syrische Woestijn. Hij 
eindigt met de constate
ring dat het verhaal nog 
lang niet ten einde is. 
Al met al levert hij het 
bewijs, dat filatelie en 
geschiedenis in feite hand 
in hand kunnen gaan en 
dat ze kennisverruimend 
werken (Dietrich Ecklebe: 
Au/den Spuren der Romer in 
Osteuropa und im Vorderen 
Orient. Von der Adria zum 

Roten Meer in Deutsche 
Briefmarken-Zeitung, 
nummer 5/2008). 

G.A GEERTS 

NEDERLANDSTALIGE 
TIJDSCHRIFTEN 

Waar komt de ijsbeer 
vandaan? 
Ze zijn er nog steeds in 
postzegelland: grote 
verenigingen waar op de 
bijeenkomsten tegen de 
honderd leden komen. 
Zo is er in het noorden de 
Philatelisten Vereniging 
Groningen met ruim 600 
leden. In het verleden zal 
de vereniging nog veel 
groter zijn geweest, maar 
het blijft een club om u 
tegen te zeggen. Geregeld 
belandt het verenigings
blad Grunopost hier 
op tafel: een voorbeeld 
van een uitgebalanceerd 
magazine met ruimte 
voor verenigingsnieuws, 
postzegelnieuws en 
uitstekend gedocumen
teerde artikelen. 
Vorige winter was er een 
Winterspecial, waarin on
der meer verslag werd ge
daan van de kerstviering 
en de huldigingen van de 
jubilarissen. Zo was Klaas 
Homan zestig jaar üd. Hij 
kwam de felicitaties nog 
persoonlijk in ontvangst 
nemen. 
Behalve deze huishou
delijke mededelingen 
troffen we in hetzelfde 
nummer ook een aantal 
winterse artikelen aan, 
zoals Een reis zonder terug
keer: een tragische dood in het 
eeuwige ijs (over een Zuid
poolexpeditie); Waar komt 
die Ijsbeer toch uandaan' 
(over het ijsbeervignet van 
Alaska uit 1925); Winter
hulp (over de Nederlandse 
Winterhulpzegels uit de 
Tweede Wereldoorlog) en 
De ijspostuiucht brengt red
ding in strenge winters (over 
de luchtpostverbindingen 
met de Waddeneilanden 
tijdens ijsgang). 
Een verademing om zo'n 
instructief en gezellig 
blad te lezen. Het redac
tieteam van Grunopost 
staat onder leiding van 
John Tolsma en de kar 
wordt getrokken door 
een actief bestuur, onder 

webwinkel 

(advertentie) 
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voorzitterschap van Jaap 
Kramer. 

Sassenpepertjes 
Een geheel ander, maar 
even nuttig blad is Sas
senpepertjes van de 
Postzegelvereniging 
Zwolle. Alle informatie 
over bijeenkomsten, 
nieuwe emissies, veilin
gen, enzovoort vind je 
erin. Een van de bestuurs
leden vertelde me dat de 
filatelistische voorlichting 
aan de leden tijdens de 
bijeenkomsten wordt 
gegeven. En aangezien 
de vereniging met een 
aantal bestuursvacatures 
kampt, kan ik de keus om 
zo te werken uitstekend 
begrijpen. Ze slagen er in 
Zwolle desondanks in om 
maandelijks een keurig 
verzorgd blad uit te geven 
en dat al gedurende 23 
jaar. De betekenis van de 
titel 'Sassenpepertjes' gaf 
ik in een eerder nummer 
van Filatelie al aan u door. 
En, Zwollenaren: zorg dat 
jullie snel een voorzitter 
krijgen! 

De aanslag op Hitler 
Op 3 maart 2007 ver
scheen in Duitsland een 
herdenkingszegel ter 
gelegenheid van de hon
derdste geboortedag van 
Claus Graf Schenk von 
StaufiFenberg. Voor A.M. 
van Bommel was dit aan
leiding om in Goudapost 
in een gedegen artikel 
aandacht te besteden aan 
de aanslag op Adolf Hiüer 
op 20 juli 1944. Hij deed 
dat in zijn vervolgserie 
Duitsers in het uerzet 1933-
1945. Van Bommel doet 
niet alleen verslag van alle 
gebeurtenissen op die 
dag, maar hij verklaart 
ook de beweegredenen 
van Von StaufFenberg. 
Een paar maanden voor 
het plaatsen van de bom 
in het hoofdlcwartier 
van de Wehrmacht had 
hij gezegd: 'Hij die het 
waagt iets te ondernemen 
tegen het regime van de 
nazi's, moet zich ervan 
bewust zijn dat hij als 
verrader de geschiedenis 

van Duitsland zal ingaan. 
Doet hij niets dan wordt 
hij verrader van zijn eigen 
geweten.' Van Bommel 
gaat verder. Von Stauffen-
bergs gedachtegang moet 
ongeveer zo zijn geweest: 
'Nu het zeker is dat de 
invasie in Normandië 
voor een doorbraak heeft 
gezorgd, is de ondergang 
van Duitsland slechts een 
kwestie van tijd. Hider 
moet weg. Er moet nog 
een aanslag plaatsvinden. 
Het is nu geen l<wes-
tie meer van lukken of 
mislukken (alle pogingen 
tot nu toe zijn mislukt). 
We moeten de wereld nu 
laten zien dat het Duitse 
verzet een beshssende 
stap heeft gezet.' Zoals 
we weten mislukte ook 
deze aanslag: Hitler raak
te slechts licht gewond en 
Von StaufFenberg werd 
ter dood veroordeeld. 

Een stuk in zijn kraag? 
Onlangs was ik te gast bij 
de Studiegroep Zwitser
land. Deze groep maakte 
op mij indruk door de 
grote kennis die er was 
van de Zwitserse filatelie. 
Onder leiding van hun 
vooruitstrevende voorzit
ter, Paul van Drimmelen, 
verliep de bijeenkomst 
(met veiling) vlot en 
boeiend. Wat mij opvalt 
is, dat ieder verzamel-
gebied, zijn eigen taal 
heeft; zich bedient van 
een eigen jargon. Zo 
ontmoette ik de staande, 
de zittende en zelfs de 
liggende Helvetia. Ook 
in het magazine van de 
studiegroep, Jungfrau-
post, kwam ik dat eigen 
taalgebruik tegen. In een 
artikel van F. Molenaar 
worden de postzegels van 
de volksheld Wilhelm Teil 
behandeld en dan in het 
bijzonder de kraag (ei
genlijk de bovenrand) van 
het hemd dat Teil draagt. 
Deze kraag bestaat uit 
twee evenwijdige lijnen 
met een ongekleurde 
ruimte daartussen. Een 
enkele keer is deze ruimte 
op de zegels - waarschijn
lijk door overmatig inkt-

Claus Schenk Graf von Stauffenberg 
geboren 15 11 1907 
erschossen 21 07 1944 

56 
Helmuth James Graf von Moltke 
geboren 11 03 1907 
hingerichtet 23.01.1945 

Ziuitserse zetjcl met Wilhelm Teil, 
hier m 'nuchtere' stoat 

gebruik - gedeeltelijk met 
kleur gevuld. Dan heeft 
Teil dus een stuk in zijn 
kraag, een situatie die, 
gelukkig voor hem, maar 
weinig voorkomt. De titel 
van het vlot geschreven 
verhaal van Molenaar is: 
Heeft Teil soms een stuk in 
zijn kraa^ (of uit zijn kraa^)' 
Overigens wordt niet 
alleen geschreven over die 
hemdrand, maar ook over 
allerlei andere details van 
deze bekende zegels. 

Een Delftse droogslag 
Weet u wat een droogslag 
is? We lazen erover in 
Perfinpost van de Perfin 
Club Nederland. Jac. 
van de Hoorn schrijft 
het volgende in num
mer 83: 'Zegels met een 
zogenoemde droogslag 
of droogstempel, zoals 

den van de Perfinclub op 
zoek gegaan naar de op
lossing van dit droogslag-
geheim. En ja hoor: in het 
volgende nummer van 
het clubblad lazen we de 
oplossing. Carel Mikkers 
meldt dat de afgebeelde 
droogslag afkomstig is 
van de firma Hees uit 
Delft. Deze firma, een 
radio- en elektronica
zaak, was gevestigd in 
de Choorstraat op een 
laag even nummer. De 
schoonouders van Carel, 
die zelf een banketbak
kerij in de Choorstraat 
uitbaatten, konden deze 
informatie verstrekken. 

Twee Spaanse duiken 
In Iberia (filatelistische 
contactgroep Spanje-
Portugal) lazen we een 
interessant artikel over de 
onderzeebootpost tijdens 
de Spaanse Burgeroorlog, 
geschreven door Ronald 
G. Shelley. Het eiland Mi
norca was in 1938 geheel 
geïsoleerd van de rest van 
Republikeins Spanje. De 
andere eilanden van de 
Balearen waren destijds 
in handen van de Natio
nalisten onder aanvoering 
van generaal Franco. 
Onderzeeboten moesten 
de blokkade doorbreken 
die de Nationalisten had-

De Deljtse Choorstraat herbergde ooit de radiozaak uan Van Hees. 

Duitse zeflel uit 2007 met o.a. het portret uan Von StauJFenberg. 

beschreven in een vorige 
Perfinpost, Icwamen me 
bekend voor en na het no
dige zoekwerk vond ik er 
één in een vergeten stock-
boek. Het stempel is naar 
ik aanneem twee zegels 
breed en is ingedrukt op 
een paar zegels, waarvan 
het rechtse exemplaar 
ontbreekt. Te lezen is: n.u. 
HEECHOORSTRDEL. Deze 
tekst staat in een kader of 
kastje. 
DEL zal waarschijnlijk 
Delden zijn, zoekend 
via internet vond ik er 
inderdaad een Choor
straat. Verdere gegevens 
ontbreken me, misschien 
zijn er medeverzamelaars 
die deze tekst kunnen 
aanvullen?' 
Uiteraard zijn andere le

den opgeworpen rond 
Minorca en zo de post 
vervoeren naar Mahon, 
de hoofdstad van het 
eiland. De hele onderne
ming was naar blijkt een 
bedenksel van een aantal 
postzegelhandelaren, 
om geld uit de zakken te 
kloppen van goedgelovige 
verzamelaars. Er werden 

onderzeebootpostzegels 
uitgegeven met blokjes 
en speciale enveloppen. 
Er werd ooit zelfs gedacht 
dat nooit één onderzee
boot de reis had onderno
men, maar uit het verhaal 
van Shelley blijkt dat er 
toch is gevaren en gedo
ken. Op II augustus 1938 
vertrok er een onderzeeër. 
Aan boord waren onder 
andere 300 bijzondere 
enveloppen, geadresseerd 
aan even zovele postze
gelhandelaren en filatelis
tische auteurs, overal ter 
wereld. Daarnaast werden 
100 enveloppen vervoerd 
die gericht waren aan be
langrijke Republikeinen. 
De covers tonen een kaart 
met de route Barcelona-
Mahon en dragen de tekst 
Primer/ Correo/ Subma-
rino/ Barcelona-Mahon. 
De reis werd gemaakt 
met de onderzeeboot 
C-4, die zoals gezegd op 
II augustus Barcelona 
verliet en op 14 augustus 
aanlwam in Mahon. Uit 
het reisverslag blijkt dat 
de boot twee keer heeft 
gedoken, eenmaal om 
een Italiaanse bom
menwerper te ontwijken 
en nog een keer om een 
Nationalistische patrouil
leboot te ontiopen, vlak 
voor de haven van Mahon. 
ledere envelop (van die 
300) was aangetekend en 
genummerd van R-i tot 
R-300.150 enveloppen 
waren gefrankeerd met 
de complete serie van zes 
onderzeebootzegels, de 
andere 150 waren beplakt 
met het velletje. De 100 
brieven voor de belang
rijke Republikeinen 
waren gedrukt in rood 
op wit papier en gefran
keerd met de serie van zes 
zegels. Er werden twee 
stempels gebruikt: een 
vertrekstempel gedateerd 
II augustus 1938 en een 
aankomststempel met 
de datum 14 augustus 
1938. Van de zegels zijn 
in de handel gekomen 
ongetande exemplaren, 
specimen, kleurproeven 
en zwartdrukken. Ik zou 
zeggen: allemaal maak
werk van het zuiverste 

water. DAAN KOELEWIJN 

Spaanse onderzeebootpost: maakuierk Dan hrt zuiuerste u;ater. 
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Voor het bestellen van deze en andere postzegels, of voor een abonnement op het motief Europa, kunt uJ&reclit 
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SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DE RIJN 

In deze rubriek worden zegels 
vermeld van landen die  voor 
zover dat valt na te gaan  zijn 
aangesloten bij de Wereldpost
unie (UPU). In enkele gevallen 
worden ook nietUPUlanden 
vermeld, bijvoorbeeld als hun 
uitgiften als normale emissies 
m 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 
66'o8. Vuurtorens. 
Viermaal Europa (€ 0.75) in 
boekje van acht. Vuurtoren, 
resp. Marhällan (1938), Gu
staf Dalen (1947), Bogskär 
(1882), Kölarsóren (1906). 
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ALAND EUROPA 

ALBANIË 
2ii'07. Regionale kleder
dracht, vm. 
Velletje met twaalfmaal 20 L. 
Klederdracht uit resp. Hoti, 
Hoti, Reka e Tropojes, Hoti, 
Lesha, Lezha, Puka, Puka, 
Duresi, Duresi, Lini i Pogra
decit, Lini i Pogradecit. 
5ii'07. Landschappen. 
40, 50, 60, 70 L. Resp. nati
onaal parkTheth, nationaal 
park Lura, burcht Kanina bij 
Vlora, lagune van Karavasta. 
8ii'o7. Natuurmonumen
ten. 
70, 90 L. Verschillende 
afbeeldingen platanen in 
Elbassan. 
gii'07. Paus Clemens XI 
(Giovanni Francesco Albani, 
16491721). 
30,120 L. Tweemaal portret. 
ioii'o7. Honderdste 
geboortedag Leopold Sédar 
Senghor (19062001). 
40, 80 L. Tweemaal portret 
schrijver en dichter uit 
Senegal. 
iiii'07. Zege bij kampioen
schap voetbal van de Balkan 
zestig jaar geleden. 
10. 80 L. Tweemaal nationale 
elftal uit 1946. 
i2ii'07. Gjirokastër, sinds 
2005 op lijst werelderfgoed 
Unesco*. 
Velletje met 10, 20, 30, 60, 80, 
90 L. Resp. kanonnen, orna
ment, huizen, aquaduct, lucht
foto historische stad, fort. 

i3ii'07. Albanese deelne
ming aan internationale mili
taire actie tien jaar geleden. 
10,100 L. Resp. soldaat met 
gasmasker, groep in boot. 
i5ii'07. Tiende sterfdag 
moeder Teresa (19101997). 
60,130 L. Tweemaal portret. 
i6ii'o7. Archeologische 
vondsten. 
30,120; blok 200 L. Grieks 
beeld Gea gevonden in Dür
res resp. klein, groter; detail. 

ANDORRA FRANS 
i44'o8. Predella van Prats. 
€ 1.33. Dezelfde afbeelding 
als i93'07: Christus aan 
kruis, apostelen en ruiters. 

ANDORRA SPAANS 
234'o8. Europa 2008, 
brieven schrijven. 
€ 0.60. Enveloppe. 

EUROPA 0,60€ 
< K J C 

Prtncipat d'lidorra 

AZERBEIDZJAN 
igg'oS. Europa 2008, brie
ven schrijven. 
0.20, 0.60 m. Kaartje Azer
beidzjan en pictogram van 
resp. envelop, computer met 
apenstaartje. Ook boekje. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
3ii2'o7. Handbalclub 
Bosna zestig jaar. 
0.50 KM. Beeldmerken club 
en gelegenheid met handbal
speler in actie. 
i52'o8. 'Merhamet' vijfen
negentig jaar. 
0.70 KM. Beeldmerk. 
83'o8. Europa 2008, brie
ven schrijven. 
2., 3. KM. Resp. brief met 
ganzenveer en inktpot, an
sicht met tekst en postzegel 
plus inktpot. Ook velletje 
met beide zegels, op rand 
ganzenveer. 

■»»■■■■■■■ 
' BOSNA IHERCEGOVINA: 

BOSNIËHERZEGOVINA 
(Kroatische Federatie) 
233'o8. Pasen. 
0.70 KM. Kuiken in eierdop 
en bloemen. 

BOSNAIHERCEq 
Usk is ?008 

253'o8. 'Dani Matice 
Hrvatske' in Mostar 2008. 
o.io KM. Pianotoetsen en 
beeldmerk. 

BOSNA IHERCEGOVINA ' 
t 

OsifriOoniMaiicehnrotike t 

iiirffli 
0 010 

54'o8. Europa 2008, brie
ven schrijven. 
Tweemaal 3. KM. Vulpen 
met handschrift, vliegtuigje 
gevouwen van brief 

7^\ 
BOSNIËHERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
283'o8. Honderdvijfenvijf
tigste geboortedag Vincent 
van Gogh (18531890). 
1.50 KM. Zelfportret. 
i84'o8. Europees kampi
oenschap voetbal. 
Velletje met tweemaal 
1.40 KM. (doorlopend beeld). 
Bal met aan beide zijden voet. 
244'o8. Europa 2008, 
brieven schrijven. 
I., 2. KM. Op achtergrond 
briefen resp. inktpot met 
ganzenveer, hand met 
potlood. Ook velletje met 
driemaal beide zegels. 

PBßS)KACFf1CKAEoo<aii)(ej>)ao«Ha 

55'o8. Vijftiende song
festival Djurdjevdan voor 
kinderen. 
1.50 KM. Kinderen met gitaar 
achter microfoon. 

ESTLAND 
i4'o8. Frankeerzegel. 
g. kr. (€ D.58). Posthoorn. 
34'o8. Vogel van het jaar, 
korhoen. 
5.50 kr. € 0.35). Tetrao tetrix. 

BULGARIJE 
224'o8. Europa 2008, 
brieven schrijven. 
0.55,1. L. Brief gaat over 
in resp. postbode, postduif 
Ook boekje met tweemaal 
vier zegels in keerdruk. 

CYPRUS 
56'o8. Olympische Spelen 
Peking 2008. 
€ 0.22, 0.34, 0.43, 0.51 
{£ 0.13, 0.20, 0.25, 0.30). 
Beeldmerk spelen en resp. 
zeilen, hoogspringen, ten
nissen, schieten. 

304'o8. Europa 2008, 
brieven schrijven. 
9.kr. (€0.58). Letters. 

56'o8. Bijeenkomst 
staatshoofden met Frans als 
voertaal (La Francophonie) in 
Quebec, Canada. 
€ 0.85 (£ 0.50). Kleuren 
Franse vlag en tekst. 

FRANKRIJK 
i3'o8. Voorafgestempelde 
zegels, bloemen. 
€ 0.37, 0.38, 0.44, 0.45. 
Resp. Aquilegia, Tulipa sp.. 
Bellis perennis, Primula 
veris. 
74'o8. La Rochelle (Cha
renteMaritime). 
€0.55. Oude haven, toren 
St.Nicolaas en kade. 

p i y S o m m e t de la Francoptionie 

KYnPOZKIBRIS CYPRUS 

DENEMARKEN 
273'o8. Frankeerzegels. 
5., 16., 20.50 kr. Resp. 
golflijnen, tweemaal wapen
schild. 
273'o8. Koningin 
Margrethe II. 
5.50 kr. in velletje van acht 
zegels en tussenveld met wa
penschild. Portret koningin. 
Aanvulling melding 4/306: 
ook velletje met beide zegels 
konmklijke lijfwacht (op 
rand detail uniform: tasje) 
en velletje met beide zegels 
mythologie. 

DUITSLAND 
85'o8. Christoffel blinden
missie honderd jaar (interna
tionale christelijke hulporga
nisatie voor gehandicapten in 
ontwikkelmgslanden). 
€ 0.55. Test gezichtsvermo
gen. 

74'o8. Lyon (Rhone). 
€ 0.55. Loopbrug SaintGeor
ges en kade. 

i44'o8. Tuinen. 
Vel in vorm drieluik met 
doorlopend beeld en twee
maal € 2.18. Paleis in Pare 
Longchamp, Chinese pagode 
in Pare Borély; op rand meer 
van deze tuinen in Marseille. 

2i4'o8. Dieren uit prehis
torie. 
Velletje met € 0.55, 0.55, 
0.65, 0.88 (doorlopend 
beeld). Resp. Phorusrhacos, 
Smilodon (sabeltandtijger), 
Megaloceros, mammoet. 



'^FRANCE 

254'o8. Eerste harttrans
plantatie veertig jaar geleden 
€ 0.55. Hart met strik en 
veiligheidsspeld. 

FRANCE 

284'o8. Pont Valentré in 
Cahors zevenhonderd jaar. 
€ 0.55. Middeleeuwse ves
tingbrug. 

s~ 
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55'o8. Europa 2008, brie
ven schrijven. 
€ 0.55. Ganzenveer en tekst 
'Le plaisir de vous écrire'. 

i95'o8. Stichting Quebec 
vierhonderd jaar geleden, 
gezamenlijke uitgifte met 
Canada. 
€ 0.85. Samuel de Champlain 
(15671635) op zijn schip be
groet oorspronkelijke bewo
ners in kano, op achtergrond 
bouw nieuwe nederzetting. 

GEORGIË 
i43'o8. Bergen. 
0.20, 0.50, 0.70 L(ari). Berg, 
resp. Ushba (4.700 m), 
Kazbeg (5.033 m), Shkhara 
(5.068 m). 
i43'o8. Europa 2007, scou
ting honderd jaar. 
0.90,1. L. Scouts, resp. met 
tent bij rivier en kasteel, bij 
kampvuur. 
i43'o8. Vijftien jaar diplo
matieke betrekkingen met 
Japan. 
I. L. Georgier en Japanse 
verzorgen vriendschaps
boom. 
i43'o8. Goochelen. 
Blok I. L. Goochelaar met 
speelkaarten en witte duif, op 
rand hoge hoed en stok. 

GRIEKENLAND 
i4i2'07. Archeologie, 
gezamenlijke uitgifte met 
Armenië. 
€ 0.54, 2.40. Beeld godin, 
resp. Aphrodite (Delos, iio v. 
C), Anahit (Satagh, 4'''3''= 
eeuw V.C.). 

GROOTBRITTANNIË 
273'o8. Regionale fran
keerzegels. 
Viermaal 50; viermaal 81 p. 
Resp. (Engeland, Schotland, 
Wales, NoordIerland) eik, 
distel, narcis, detail linnen 
boekomslag; tudorroos, 
tartan, veren, detail ovale 
schaal. 

273'o8. Frankeerzegels. 
15, 56, 81 p. Portret koningin 
Elizabeth II in resp. felroze, 
lindegroen, zeegroen. 
io6'o8. Film, 'Carry on' en 
eerste Draculafilm vijftig jaar. 
i", 48, 50, 56, 72, 81 p. 
Filmaffiches van resp. 
'Carry on sergeant' (1958), 
'Dracula' (1958), 'Carry on 
Cleo' (1964), 'The curse of 
Frankenstein' (1957), 'Carry 
on screaming' (1966), 'The 
Mummy' (1959). 

i77'o8. Eerste gemotori
seerde vliegtocht in Verenigd 
Koninkrijk honderd jaar 
geleden, luchtshows. 
I", 48, 50, 56, 72, 81 p. 
Resp. Red Arrows (lucht
acrobatisch team RAF*) bij 
Dartmouth Regatta Airshow 
in 2006, Falcon's para
chuteteam RAF in Biggin 
Hill 2006, Red Arrows in 
Farnborough 2006, Avro 707 

en prototypes Avro Vulcan 
in Farnborough 1953, een
armige parachutist Robert 
Wyndham op vleugel Avro 
504 in 1933, W.B. Moorhouse 
rondt baken bij Hendon Air 
Race in 1912. 
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i64'o8. Olympische Spelen 
Peking 2008. 
70,100,170 Ft. Beeldmerk 
spelen en resp. waterpolo, 
worstelen, schermen. 

HONGARIJE 
82'o8. Herdruk persoonlijk 
te maken zegels van i4'05. 
Belfbld. Kaart Hongarije met 
kompas. 
i33'o8. Troonbestijging 
koning Mathias (1443
1490) vijfhonderdvijftig jaar 
geleden, jaar van Hongaarse 
renaissance. 
70,100 Ft.; blok 600+200 Ft. 
Resp. portret Mathias en bin
nenplaats, Mathias te paard 
en kasteel; koningspaar op 
troon en kasteel doorlopend 
op rand met hovelingen. 

95'o8. Levend erfgoed, IV. 
145,150,170, 310; blok 
600 Ft. Resp. Hongaars 
reuzenkonijn, huisgeit, cikta
schaap, Hongaarse ezel; 
waterbuffel. 

143'08. Beroemde Hon
garen, tweehonderdste 
geboortedag Karoly Knezich 
(18081849). 
380 Ft. Portret generaal 
(geëxecuteerd na Hongaarse 
opstand), op achtergrond 
menigte. 

IERLAND 
283'o8. Staatsgalerie 'The 
Hugh Lane' honderd jaar. 
€ 0.55. Portret Hugh Lane 
(18751915) door schilder 
Antonio Mancini (1852
1930). 

'
i43'o8. Voor de jeugd, 
transport. 
Velletje met tweemaal 150, 
tweemaal 150+30 Ft. Resp. 
open sportauto, schip, trein, 
vliegtuig. 

i74'o8. Ierse landschap
pen. 
Viermaal € 0.55 (doorlopend 
beeld). Steeds over twee ze
gels schilderij van Paul Henry 
(18761958): Landschap in 
WestIerland, Dorp in Con
nemara. 

i EIRE 55c 

84'o8. Etnische minderhe
den in Hongarije, I, Roma. 
260 Ft. Danseres met band 
en cimbalomspeler. 

234'o8. Vijftig jaar krediet
verenigingen (alleen leden 
kunnen lenen; leningen 
alleen voor verstandige doel
einden; de wens om terug te 
betalen is belangrijker dan 
de mogelijkheid terug te 
betalen). 
€ 0.55. Beeldmerk ILCU 
(Irish League of Credit 
Unions). 

284'o8. Internationaal jaar 
planeet aarde. 
Tweemaal € 0.55 (ronde 
zegels). Deel wereldbol met 
resp. Afrika, ZuidAmerika 
en Atlantische Oceaan. 
235'o8. Instituut Creatieve 
Advertenties en Ontwerpen 
(IC AD) vijftig jaar. 
€ 0.55. Grafisch ontwerp met 
gedeelte getal '50'. 
305'o8. RMS Leinster 
negentig jaar geleden ge
zonken. 
€ 0.55. RMS Leinster in ca
mouflagekleuren en anker. 

ITALIË 
i64'o8. Bevestiging ordere
gels Franciscanen achthon
derd jaar geleden. 
€ 0.60. Detail fresco 'Bevesti
ging van de Orderegel' door 
Giotto (1266/671337). 

2i4'o8. Hoofdstad Rome. 
€ 0.60. Fori Imperiali (keizer
lijke openbare pleinen). 

234'o8. Internationaal 
decennium van educatie voor 
duurzame ontwikkeling. 
€ 1.40. Bronzen beeld 'Il 
volo' (beeldmerk Unesco*
campagne, gemaakt door 
Pasquale Basile (1945). 

lEÜENMII} INTtKKAZIONAlE DELl'fDUCA/IONE 
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459 
234'o8. Nationale federatie 
Italiaanse postzegels hon
derd jaar. 
€ 0.60. Reproductie eerste 



bulletin federatie met artikel 
i ' " nationale bijeenkomst 
Italiaanse journalisten in 
Palermo 1946 en silhouet 
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KROATIË 
8i2'o7. Verplichte toeslag
zegel Rode Kruis, week van 
solidariteit (815 december). 
1.15 kn. Geschenkdoos met 
paardje, teddybeer en bal. 
224'o8. Beroemde Kroaten. 
2.30, 2.80, 7.20 kn. Portret 
van resp. Petar Zoranic 
(15081569?, schrijver) 
en boek, Silvije Strahimir 
Kranjcevic (18651908, 
dichter) met handschrift en 
handtekening. Marin Drzic 
(15081567, toneelschrijver) 
met handschi ift en masker. 

254'o8. Groeten uit 
Kroatië. 
Tienmaal 3.50 kn. in boekje. 
Over de tien zegels: grote 
waterval van Plitvice. 

LETLAND 
i24'o8. WWF*, vleermui
zen. 
0.22, 0.31, 0.45, 0.55 Lvl. 
Pandabeeldmerk WWF en 
resp. Barbasstella barbas
stellus, Myotis dasycneme, 
Barbasstella barbasstellus, 
Myotis dasycneme. 

HwfcMidb hufcMidhN 

LATVIJA 22 

264'o8. Europa 2008, 
brieven schrijven. 

0.45, 0.85 Lvl. Resp. envelop
pen, inktpot en hand die 
brief schrijft. 

LIECHTENSTEIN 
26'o8. Vrouwenklooster 
Schellenberg honderdvijftig 
jaar. 
2.20 F. Schilderij 'Mutter und 
Koningin vom kostbaren 
Blut' van onbekende schilder. 

26'o8. Europees kam
pioenschap voetbal 2008, 
tekeningen. 
Driemaal 1.30 F. in vel van 
zestien. Voetballer met 
Stephansdom en violist, 
supporters uit Liechtenstein, 
voetballer met Matterhorn en 
alpenhoornblazer. 

! rORSTENtni l UECHTENSTEIN 

26'o8. Zeldzame bijen en 
wespen. 
0.85,1. , 1.30 F. Resp. Osmia 
brevicornis, Epeoloides coe
cutiens, Odynerus spinipes. 

Fürstentum 1 n f l ' l 
Liechtenstein I . U i U j ' 
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26'o8. Olympische Spelen 
Peking 2008. 
0.85,1. F. Beeldmerk spelen 
en mascottes die resp. wor
stelen, voetballen. 
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LILCHTENSTEIN 

26'o8. Paralympische 
spelen Peking 2008. 

1.30,1.80 F. Figuren in 
rolstoel bij resp. marathon, 
tafeltennis. 

LITOUWEN 
i94'o8. Serie 'uit voorraad 
musea', regionaal museum 
Rokiskis. 
Tweemaal 1.55 Lt. Kleding uit 
19de eeuw, houtsnijwerk 'Sv. 
Jurgis' (1969) door Lionginas 
Sepka (19071985). 
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MACEDONIË 
i64'o8. Huisdieren. 
30 den. Hond. 

MADEIRA 
i54'o8. Stad Funchal vijf
honderd jaar. 
€ 0.30, 0.61, 0.75,1.; twee
maal blok € 2.45. Resp. stad 
aan zee, kaart, ornament, 
schip voor stad; stad met 
bergen aan zee, stad aan zee 
en persoon. 

ï :/»■ 
.0,61 

MAN 
74'o8. Bankbiljetten. 
30 ,31 ,44 ,56 ,85 ,114 p. 
Verschillende bankbiljetten 
eiland Man. 

2i4'o8. Olympische Spelen 
Peking 2008. 
Velletje met i, 2, 3, 94 p. 
Resp. boogschieten, paardrij
den, wielrennen, olympische 
vlam; op rand beeldmerk 
spelen en Chinese muur. 

i25'o8. Interkeltisch festi
val in Lorient (Bretagne). 
20, 30, 31, 48, 50, 56, 72 p . , 
£ 1.13. Vlag en vertal ing' een 
land zonder taal is een land 
zonder ziel' in Keltische taal 
van resp. Cornwall, Man, 
Schotland, Bretagne, Ierland, 
Asturiè, Wales, Galicië. 

m i.si.Lc)r.^\,\>; 72 

MONACO 
55'o8. Europa 2008, brie
ven schrijven. 
€ 0.55, 0.65. Resp. brieven 
rond wereldbol, enveloppe 
en jongen achter computer 
met transportmiddelen post 
(postkoets, paard, wagen, 
fiets, vliegtuig, trein, motor). 

55'o8. Goochelfestival 
'Monte Carlo Magic Stars 
2008'. 
€ 0.72. Varkensachtige goo
chelaar met duif. 

i65'o8. Internationaal 
congres schaatsunie (ISU*) 
in Monaco. 
€ 0.50. Kunstschaatsen door 
paar en beeldmerken ISU en 
schaatsbond Monaco. 
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i65'o8. Prins Albert II 
stichting (ondersteunt oplos

singen voor klimaatverande
ring, water en biodiversiteit). 
€ 0.88. Bedreigde vogels: 
Gypaetus barbatus, Hieraae
tus fasciatus. 

MONACO 
0,88€ 
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26'o8. Televisiefestival 
2008. 
€ 2.80. Hand, kleuren, tekst 
en gezicht. 

MONTENEGRO 
263'o8. Olympische Spelen 
Peking 2008. 
€ 0.60, 0.90. Beeldmerk 
spelen en resp. kaartomtrek 
en gestileerde figuurtjes met 
bal, wapenschild. 
24'o8. Europa 2008, brie
ven schrijven. 
€ 0.60, 0.90. Brief achter rug 
van resp. jongetje, meisje. 

NOORWEGEN 
i24'o8. Nieuw operahuis. 
A binnenland (7. kr). Ope
rahuis in Bjorvikabaai door 
architecten Snohetta. 

i24'o8. Tweehonderdste 
geboortedagen. 
Tweemaal A binnenland. 
Portret en handtekening van 
Frederik Stang (18081884, 
advocaat en politicus), 
Henrik Wergeland (1808
1845, schrijver, historicus en 
taalkundige). 

NORGH i 

i24'o8. Toerisme. 
Tweemaal A binnenland, 
tweemaal A Europa (9. kr.), 
tweemaal A wereld (11. kr.). 
Resp. schepen in haven Oslo, 
kunst, bergen 'Sunnmore 
Alps', Kjeragplateau aan eind 
Lysefjord, Lyngor, zeilboot 
bij vuurtoren Lyngor. 



OEIÖRAÏNE 
i23'o8. Europa 2008, brie
ven schrijven. 
2.47, 3.33 Hr. (samenhan
gend). Resp. man schrijft 
brief met ganzenveer, vrouw 
bij scherm en toetsenbord. 
Oolc boekje. 

ii4'o8. Pasen. 
I. Hr. In eivorm: mensen 
gaan naar de kerk. 

i84'o8. Klokken. 
Velletje met negenmaal 
I. Hr. Klokken uit 18''' en 
ig""' eeuw uit Frankrijk, Enge
land, Oostenrijk, Duitsland 
en Rusland. 

OOSTENRIJK 
264'o8. Verbond Tiroler 
klederdrachten honderd jaar. 
€ 0.75. Man en vrouw in 
klederdracht en detail. 

55'o8. Dierenbescherming, 
egel en haas. 
Tweemaal € 0.55 in boekje. 
Erinaceus concolor, Lepus 
europaeus. 
55'o8. Europees kampioen
schap voetbal 2008, Andreas 
Herzog (1968). 
€ 5.45 met 'lenticulaire tech
niek'. Doelpunt van Herzog 
op 691997 tegen Zweden 
bij kwalificatiewedstrijd voor 
wereldkampioenschap 1998. 
95'o8. Bondsstoeterij Piber. 
€ 0.55. Lippizaners (veulen 
nog donker). 

io5'o8. Europees kam
pioenschap voetbal 2008, 
kinderontwerp. 
€ 0.75. Klein stukje gras van 
voetbalveld. 

Dein Stück 
vom Rasen! 

Bastle dir mit weiteren 
5.023.128 Marken dein 
eigenes FußboDfeld. 

UEi7\EURO2008" 

i55'o8. Europees kam
pioenschap voetbal 2008, 
Europacup. 
Blok €3.75. Bokaal met vier 
echte Swarovskikristallen. 

iif«orcMmcïicaiwtc POLSKA ' 
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PORTUGAL 
74'o8. Europees kampioen
schap judo. 
€ 0.30, 0.61; velletje met 
€ 0.45, 2.. Viermaal judoka's 
in actie en beeldmerk kam
pioenschap. 

i65'o8. Europees kam
pioenschap voetbal 2008, 
kinderontwerp. 
€ 0.55. Stoelen op gras en 
voetbal. 

i65'o8. Europees kampi
oenschap voetbal 2008, vlag
gen deelnemende landen, I. 
Velletje met € o.10, o.io, 0.15, 
0.15, 0.20, 0.20, 0.65, 0.65. 
Op gezichten kleuren vlag 
van resp. Italië, Kroatië, Zwe
den, Griekenland, Portugal, 
Oostenrijk, Spanje, Tsjechië. 
i65'o8. Europees kampi
oenschap voetbal 2008, vlag
gen deelnemende landen, II. 
Velletje met € 0.25, 0.25, 
0.30, 0.30, 0.35, 0.35, 0.55, 
0.55. Op gezichten kleuren 
vlag van resp. Zwitserland, 
Duitsland, Roemenie, 
Turkije, Polen, Nederland, 
Rusland, Frankrijk. 

POLEN 
223'o8. Grenswacht tachtig 
jaar. 
2.10 Zl. Wapenschild. 
3i3'o8. Poolse luchtmacht. 
3., 3.55 Zl. Vliegtuigen, 
resp. TSii Iskra, F16. 

i84'o8. Belangrijke mensen 
voor Portugese cultuur. 
Zesmaal € 0.30. Portret van 
Padre Antonio Vieira (400'" 
geboortedag), José Relvas 
met wapenschild (150'" 
geboortedag), Ricardo Jorge 
met reageerbuis (150™ ge
boortedag), Mira Fernandes 
met wiskundige tekening 
(50'" sterfdag), Vieira da 
Silva met palet (100'" geboor
tedag), Manoel de Oliviera 
met bril (100'" geboortedag). 

ROEMENIË 
24'o8. Navo*top in Boe
karest. 
6. L. Vrouwenfiguur 'Vic
tory' met olijftak en wapen
schild, beeldmerk Navo. 

2i4'o8. Beren. 
0.60,1.20,1.60, 3., 5.; blok 
9.10 L. Resp. Helarctos ma
layanus, Ursus americanus, 
Ailuropoda melanoleuca, 
Melursus ursinus, Tremarc
tos ornatus; Ursus arctos. 

f ÉÊJ^ I 

RUSLAND 
i54'o8. Olympische Spelen 
Peking 2008. 
Driemaal 8. r. (doorlopend 
beeld). Olympische ringen en 
gekleurde banden met vele 
sporters. 
294'o8. Zwarte Zeevloot 
Rusland tweehonderdvijfen
twintig jaar. 
Blok 15. r. Kaartje en 
vlaggen; op rand zee met 
schepen, monument op rots 
en wapenschild. 

55'o8. Europa 2008, brie
ven schrijven. 
8. r. Handschrift, opgerolde 
oorkonde, briefkaart en 
enveloppe. 

SERVIË 
i82'o8. Internationale 
zwemfederatie FINA* hon
derd jaar. 
50. Ndin. Waterpoloérs en 
beeldmerk gelegenheid. 
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73'o8. Olympische Spelen 
Peking 2008. 
46., 50. Ndin. Beeldmerk 
spelen en resp. Chinese dan
seres en tennisster, pagode 
en hordelopers. 

2i3'o8. Pasen 
20., 46. Ndin. Paasei met 
afbeelding Jezus Christus uit 
resp. 8"''9'''' eeuw, 15''' eeuw. 

44'o8. Servisch olympisch 
tennisteam. 
20., 30., 30., 40., 
46. Ndin. Beeldmerk olym
pisch comité Serviè met fo
to's van resp. Janko Tipsare
vic (1984), Jelena Jankovic 
(1985), Nenad Zimonjic 
(1976), Ana Ivanovic (1987), 
Novak Dokovic (1987). 

Interimbestuur Verenigde 
Naties in Kosovo (Unmik*) 
2io'o7. Sport. 
€ 0.20, 0.50,1.. Resp. sym
bolen voor gehandicapten
sport: voetbal en basketbal, 
olieworstelen, pictogram
men vele sporten. 
6ii'07. Architectuur. 
€ 0.30, 0.50, 0.70,1.. Resp. 
stenen brug in Vushtri, 
hamam in Prizren, woonhuis 
(18''' eeuw), woonhuis (18''' 
eeuw). 
7i2'07. Treinen. 
€ I., 2.. Resp. dieselbe, 
stoomloc. 
i7i'o8. Vijfhonderdveer
tigste sterfdag Skanderbeg 
(Gjergi Kastrioti, 14051468). 
€ 2.. Portret veldheer en 
nationale held Albanië. 

SLOWAKIJE 
i74'o8. Belangrijke per
sonen. 
TI loog, T2 500g. Resp. 
Masa Halamova (19081995, 
dichter, schrijfster kinder
boeken en vertaalster), 
Eugen Suchon (19081993, 
componisten pedagoog). 

304'o8. Technische monu
menten. 
TI 500g, T2 looog. Brand
weerwagen, resp. van R.A. 
Smekal uit 1872, van Selten
hofer uit 1880. 

55'o8. Europa 2008, brie
ven schrijven. 



21.- Sk. Kat achter computer 
tekent met echte muis. 

|21Sk 

SPANJE 
i-4-'o8. Flora en fauna. 
€ 0.31, 0.43. Resp. Falco tin-
nunculus, Tulipa sp. 
2-4-'o8. Architectuur 2008. 
Zesmaal € 0.31. Paleis van 
Longoria in Madrid (ge
bouwd in 1903, architect José 
Grases Rjera), communica-
tietoren 'Piruli' (i98i-'82, 
Emiho Fernandez), Casa 
Vicens in Barcelona (1883-
1982, Gaudi), communicatie-
toren van Montjuic (i989-'g2, 
Santiago Calatrava), Agbar-
toren in Barcelona (2005, 
Jean Nouvel), auditorium 
opTenerife (1997-2003, San
tiago Calatrava). 

i6-4-'o8. Traditioneel sport 
en spel. 
Tweemaal € 0.43 met aan
hangsel waarop beeld door
loopt. Pelottespelen, resp. 
'pelota Valencia', 'pelota 
Vasca' (Baskenland). 

petoto voscQ ?SPQhQ 
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0,43€ 

23-4-'o8. Europa 2008, 
brieven schrijven. 
Blok€ 0.60. Enveloppen, op 
rand stukje briefen vaasje 
bloemen op schoorsteen
mantel. 

28-4-'o8. Postzegelten
toonstelling Exfilna 2008 in 
Oviedo. 
Blok € 2.44. Overwinnings-
kruis en hoofdgebouw Cam-
poamortheater in Oviedo. 

5-5-'o8. Dag van de post
zegel. 
€ 0.3g. Koninklijk wapen
schild afgebeeld op Konink
lijk decreet maritieme post 
(regelde postcommunicatie 
tussen Spanje en overzeese 
gebiedsdelen in laatste dertig 
jaar 18* eeuw). 

REAL OHOIMAMU 
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Espana 0,39 € 

9-5-'o8. Honderdjarige 
kranten. El Progreso de Lugo 
(1908). 
€ 0.31. Boom en krantentitel. 

i6-5-'o8. Traditioneel sport 
en spel. 
€ 0.43 meet aanhangsel 
waarop beeld doorloopt. 
Stenentillen. 
30-5-'o8. Traditioneel sport 
en spel. 
Tweemaal € 0.43 met 
aanhangsel waarop beeld 
doorloopt. Stokwerpen, 
slingeraar. 

TSJECHIË 
i6-4-'o8. Nationaal technisch 
museum in Praag honderd 
jaar. 
10.-, 18.- Kc. Resp. astrono
mische theodoliet gemaakt 
door Reichenbach-Ertel rond 
1830, verbrandingsmotor 
volgend Siegfried Marcus-sy-
steem gemaakt door Märky, 

Bromovsl<y-Schulz machine
fabriek rond 1889. 

CESKA REPUBLIKA 
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i6-4-'o8. IJshockey in Tsje
chië honderd jaar. 
17.- Kc. Ijshockeyer van 
vroeger en nu. 

CtS«f!IO 
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CESKÄ Ke17 
LREPUBÜKA 

TURKIJE 
29-2-'o8. Frankeerzegels. 
0.05, 0.65, 0.85,1.-, 3.35, 
4.50 NTL. Vlag en afbeeldin
gen Atatürk. 
i3-3-'o8. Ziekenhuis Amasya 
Darüssifa zevenhonderd jaar. 
Velletje met 0.50, 0.65, 0.80, 
0.85 NTL. Galerij met resp. 
gebouw, driemaal mensen. 
27-3-'o8. Anatolia bescha
ving. 
0.65, 0.65, 0.80, 0.80 NTL. 
Resp. sieraden, beeld, ge
bouw, schaal. 

io-4-'o8. Duizendste ge
boortedag Kasgarli Mahmut, 
schrijver eerste Turkse 
woordenboek, 
o.65-1-0.10, 0.80+0.10 NTL. 
Resp. ruiter, man met boek. 

WITRUSLAND 
4-4-'o8. Internationale ten
toonstelling en congres TIBO 
(Telecommunicatie Informa
tie Banktechnologie). 

H (440 r.). Spoetnik en 'Tibo 
15 jaar'. 

ZWEDEN 
i5-5-'o8. Zeilschepen. 
Viermaal 11.- kr. (samenhan
gend). Opleidingsschepen, 
resp. ketch Gratitude (1903), 
bark T/S Gunilla (1940), 
schoeners Gladan en Falken 
(1949), replica brik Tre Kro
ner af Stockholh (2005). 

i5-5-'o8. Zomergerechten 
buitenshuis. 
Viermaal brev in mapjes; 
brev op rol. Resp. taarten en 
meiboom, vis op barbecue 
en meer met zeilboten, koffie 
en koeken op balkon met 
bloemen, picknickmand 
met wijn en stokbrood met 
ham en meloen; kreeften 
met glazen wijn en lage zon 
boven water. 

i5-5-'o8. Serie 'gevleugelde 
vlinders'. 
5.-, IC- kr. Details van resp. 
parelmoervlinder (Argynnis 
aglaja, apollovlinder (Parnas-
siusapollo). 

ZWITSERLAND 
8-5-'o8. Frankeerzegels, 
inheemse vogels. 
120,130, 220 c. Resp. Picus 
canus, Monticola saxatilis, 
Podiceps cristatus. 

8-5-'o8. Toeslagzegels Pro 
Patria, culturele routes. 
85-H40, 854-40,100-H50, 
100+50 c. Resp. 'Hale Platte' 
op Via Sbrinz (muilezelpad 
naarDomodossola) met 
'Schnitzturm' in Stansstad 
bij meer van Luzern, oost-
poort in Avenches aan Via 
Romana en twee zuilen van 
Nyon bij meer van Geneve, 
muilezelpad Via Valtellina bij 
Cadera met stenen walletjes 
en Dürrboden logement tus
sen Davos en Scalettapas, Via 
Stockalper (Kaspar Jodok von 
Stockalper, 1609-1691) met 
stenen muurtjes ten zuiden 
Simplonpas en gastenverblijf 
(1666). 

8-5-'o8. Zwitserse reddings
maatschappij vijfenzeventig 
jaar. 
100 c. Water met reddings
band (vormt met i en o waar
de zegel). 

; H E L V E T I A 
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8-5-'o8. Europees kampioen
schap voetbal. 
85 c. Voetbal met drie 
Zwitserse supporters met 
vlaggen. 

>*•»••«• 
8-5-'o8. Europa 2008, brie
ven schrijven. 
100 c. Vogels vliegen in 
formatie 'envelop' boven 
dennenbos. 



85'o8. Olympische Spelen 
in Peking. 
100, dienstzegel Internati
onaal Olympisch Comité: 
i8o c. Olympische ringen 
en tweemaal verschillende 
mountainbiker. 

ARUBA 
i83'o8. Arubaans cultureel 
jaar. 
80,130, 205, 275 c. Resp. 
verklede mensen, twee man
nen bij spel/kast, muzikanten 
en meisje bij vuurtje, muzi
kanten en bruidspaar. 

BUITEN EUROPA 

ALGERIJE 
i24'o8. Oprichting 
voetbalelftal FLN (Front de 
Liberation Nationale) vijftig 
jaar geleden. 
Blok 38. Dh. (ronde zegel). 
Voetbal als nul van '50'; op 
rand spelers. 

i64'o8. Algerijnse schrij
vers. 
Viermaal 15. Dh. Portret
ten van resp. Kateb Yacine 
(19291989), Malek Bennabi 
(19051973), Redha Houhou 
(19111956), Abdelhamid 
Benhaddouga (19251996). 

ARGENTINIË 
293'o8. Olympische Spelen 
Peking 2008. 
Tweemaal 50 c , $ i., 4.. 
Resp. mountainbiker, tae
kwondoins, basketballers, 
polsstokhoogspringer. 

i24'o8. Wetenschappelijke 
onderzoeksraad Conicet* 
vijftig jaar. 
Vijfmaal $ i.. Microfoto 
bioactieve glasdeeltjes 45S5, 
microfoto stuifmeelkorrel 
Polygonum sp., 'supernova 
remnant W44', rotstekenin
gen (Chubut), apparaat voor 
gasverwarming. 

AUSTRALIË 
65'o8. Ballonnen. 
Viermaal 50 c. Ballonnen 
boven resp. Sydney met brug. 
Mount Feathertop, Canberra, 
westelijk MacDonnellge
bergte. 

lampions en speerwerper, vis 
en verspringer. 

BAHAMAS 

BANGLADESH 
74'o8. Wereldgezondheids
dag. 
10. T. Bos, overstroomd 
dorp, 'bescherm gezondheid 
tegen klimaatverandering'. 
i84'o8. Werelderfgoed, 
Sundarbans (mangrovebos
sen in delta Ganges). 
Viermaal 10. T. Herten, 
rivier, man met emmer, 
tijger. Ook velletje met de vier 
zegels zowel geperforeerd al 
ongeperforeerd. 

io6'o8. Werkhonden. 
Vijfmaal 50 c. Duitse herder, 
Australische veedrijver, bea
gle, border collie, labrador. BERMUDA 

234'o8. 'Perot'postzegel 
honderdzestig jaar. 
35, 70, 85 c , $ 1.25. Viermaal 
zegel uit 1948 uitgegeven 
door directeur post van 
Hamilton (Yvert i). 

246'o8. Olympische Spelen 
Peking 2008. 
50 c. Australische vlag met 
olympische ringen en Chi
nese draak. 

BAHAMAS 
Namen vlinders melding 
3/219. Resp. Heliconius cha
ritomus, Dryas julia carteri, 
Phoebis sennae, Danaus 
gilippus berenice, Urbanus 
Proteus, Dione vanillae 
insularis. 
304'o8. Olympische Spelen 
Peking 2008. 
15, 50, 65, 70 c. Olympi
sche ringen en beeldmerk 
spelen met resp. bamboe 
en hardloopster, Chinees 
masker en hoogspringer, 

BRAZILIË 
273'o8. Tweehonderd jaar 
onafhankelijke rechtspraak 
in Brazilië. 
1° Porte Carta Comercial. 
Beeld van Justitia door 
Alfredo Ceschiatti en gebouw 
HoogGerechtshof. 

i4'o8. Tweehonderd jaar 
HoogMilitair Gerechtshof 
1° Porte Carta Comercial. 
Vlag met 'Ordern e Pro
gresso' en Vrouwe Justitia 
met weegschaal. 

74'o8. Associatie Brazi
liaanse Uitgevers (ABI*) 
honderd jaar. 
I" Porte Carta Comercial. 
Hoofdkantoor ABI in Rio de 
Janeiro, portret oprichter: 
Gustavo de Lacerda, beeld
merk ABI en gebouwen. 

2i4'o8. Nationale helden. 
Tienmaal 1° Porte Carta 
Comercial in velletje van 
twintig. Joaquim José da Silva 
Xavier (17461792), D. Pedro 
(17981834), José Bonifacio 
de Andrada e Silva (1763
1838), Duque de Caxias 
(18031880), Placido de Cas
tro (18731908), Almirante 
Tamandaré (18071897), Al
mirante Barroso (18041882), 
Zumbi dos Palmares (1655
1695), Marechal Deodoro da 
Fonseca (18271892), Alberto 
SantosDumont (18731932). 

CHILI 
252'o8. Typische Chilenen. 
Steeds tweemaal $ 20; 30; 
50; IOC; 500 (per waarde 
samenhangend). Resp. man 
met machine, straatveger; 
mannen met boot, fototoe
stel en ezel; schoenpoetser, 
ijsverkoper; orgelman, man 
met manden; roepende man, 
straatmuzikant met trommel 
op rug. 
i73'o8. Bezoek aan Chili 
door Giorgio Napolitano, 
president Italië. 
Viermaal $ 280 (samen
hangend). Verschillende 
portretjes, Italiaanse en Chi
leense vlag en resp. driemaal 
verschillend gebouw, rotsen. 

f f 
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263'o8. Schilder Roberto 
Matta (19112002). 
Vel met negenmaal $ 280 
(doorlopend beeld). Over de 
negen zegels schilderij 'Leren 
over de eeuwigheid'. 
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CHINA VOLKSREPUBLIEK 
i5i'o8. Gelukkig nieuwjaar, 
Zhuxianshen. 
Velletje met viermaal 1.20 y. 
Generaal met stok, vrouw 

berispt zoon, persoon komt 
terug met nieuwe spullen, 
vrouwen met zwaarden. 
243'o8. Olympische toorts. 
1.20, 3. y. Resp. mascotte 
met toorts op achtergrond 
oude Griekenland, toorts met 
Mount Everest. 

CHRJSTMASEILAND 
io6'o8. Christmaseiland 
behoort vijftig jaar tot Geme
nebest van Australië. 
50, 50, 50 c, $1.45,2.45. 
Eilandje en jaartallen met 
resp. Gecarcoidea natalis 
(Christmas Islandlandkrab), 
Papasuia abbotti (Abbots 
gent), Asplenium listeri (va
ren), zegel vakbond, vlag. 

ECUADOR 
i94'07. Festival Spaans
Amerikaanse lyrische poëzie. 
$ o.10. Gebouw. 
274'o7. Stichting stad 
Cuenca vierhonderdvijftig 
jaar geleden. 
$ 0.40, 0.75, 0.80, 3.. Beeld
merk gelegenheid en resp. 
'La casa de los arcos', 'Plaza 
el Vergel', brug over rivier 
Tomebamba, kathedraal van 
de Onbevlekte Ontvangenis. 

LA CASA OE 

M 
LOS ARCOS 
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io5'07. Insecten en prehis
torische zoogdieren. 
Driemaal $ 0.40; tweemaal 
$0.80. Beeldmerk MECN 
(Museo Ecuatoriano Ciencias 
Naturales) en resp. Chryso
phora chrysophora, Dynastes 
hercules, Golopha caucus; 
Smilodon, Megaterio. 

i6'o7. Rotaryclub Guaya
quil tachtig jaar. 
$ 0.25. Beeldmerk Rotary 
en vlag. 
66'07. Upaep*, onderwijs 
voor iedereen; CNNA''' (natio
nale raad voor kinderen en 
adolescenten). 
$0.40, 0.80,1. , 1.20, 2.. 
Beeldmerk Upaep en CNNA 
met resp. schoolbus, meisje 
tekent met gradenboog en li
niaal, kinderen met vliegers, 



jongen in rolstoel, meisje en 
handafdrul<ken. 
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i87'o7. Instituut voor 
oceanografie Inocar* vijfen
zeventig jaar. 
$ o.io, 3.. Beeldmerk en 
resp. pinguïn en schip, water 
en besneeuwd gebied met 
waterpasinstrument. 
288'o7. Centrale bank 
Ecuador tachtig jaar. 
$ 2.. Gebouw. 
ioio'o7. Brandweercorps 
Guayaquil. 
$ 0.05, o.10, 0.15, 0.25,1.. 
Wapenschild en verschillen
de branden met brandweer

i5io'07. Preventie borst
kanker. 
$ 3.. Borstonderzoek en 
rood lintje. 
23io'o7. Toerime in Gu
ayaquil. 
$ 0.05, o.10, 0.15, 0.25,1.. 
Resp. huizen 'Las Penas', 
vuurtoren Santa Ana, brug El 
Velero, marktgebouw Mer
cado Sur, brug 5 de Junio. 

25io'o7. Kamer van Indus
trie in Cuenca zeventig jaar. 
$ 1.20. Handen met plantje. 
i6ii'07. 'Operation Smile' 
vijfentwintig jaar. 
$ I.. Lachend kind. 
29ii'07. Blad 'Vistazo' 
vijftig jaar. 
$ 0.20. Verschillende om
slagen. 
30ii'o7. Galapagoseilan
den. 
$ 0.40, 0.80,1., 1.20. Kaartje 
met eilanden en resp. zee
schildpad, pinguïn, dolfijn, 
tropische vogel. 

3i2'o7. Ministerie van 
financiën tachtig jaar. 
$ 0.20. Wapenschild, vlag en 
beeld monogram. 
i8i2'o7. PanAmerikaanse 
spelen in Rio. 
Vijfmaal $ 0.40. Beeldmerk 
en resp. gewichtheffer, 

gewichtheffer, hardloper, 
hardloper, voetballers. 
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20i2'o7. Kerst. 
Viermaal $ 0.20. Drie konin
gen op kamelen, Maria en 
aartsengel Gabriel, Jozef en 
Maria op weg naar Egypte, 
stal met Jozef en Maria met 
Kindje. 

29i'o8. Verkeerspolitie 
Guayas zestig jaar. 
$ I.. Beeldmerk en silhouet 
agent. 

FALKLANDEILANDEN 
74'o8. Internationaal pool
jaar, poolonderzoekers. 
4, 25, 85 p., £ 1.61. Poolon
derzoeker en schip, resp. 
James Weddell (17871834) 
en 'Jane', James Clark Ross 
(18001862) en 'HMS Ere
bus', William Spiers Bruce 
(18671921) en 'Scotia', 
James William SlessorMarr 
(19021965) en 'Discovery 11'. 

FIJI 
55'o8. Olympische Spelen 
Peking 2008. 
15, 50, 65, 70 c. Olympische 
ringen en beeldmerk spelen 
met resp. bamboe en hard
loopster, Chinees masker 
en judoka's, lampionnen en 
schutter, vis en zwemmer. 

FILIPIJNEN 
266'07. Zestig jaar diplo
matieke betrekkingen met 
Frankrijk. 
7., 26. P. Bezienswaar
digheden uit Frankrijk en 
Filipijnen. 
i8'07. Honderd jaar 
scouting. 
Tweemaal 7. P. Padvinders
vlag en groet, beeldmerk 
scouting en vredesduif Ook 
velletje met tweemaal beide 
zegels. 
88'o7. Eenden. 
Viermaal 7. P.; velletje met 
viermaal 7. P. Resp. Aythya 
fuligula, Nettapus coroman
delianus, Aanas platyrhyn
chos, Anas crecca; Anas 
acuta, Tadorna tadorna, 

Anas clypeata, Aythya marila. 
Ook velletje met op zegels 
beeldmerk postzegelten
toonstelling Bangkok 2007. 
88'07. Asean* veertig jaar, 
gezamenlijke uitgifi:e met 
tien lidstaten Asean. 
7.; tienmaal 20. P. Mala
canang paleis in Manila; 
secretariaatsgebouw Bandar 
Seri Begawan (Brunei Darus
salam), nationaal museum 
Cambodja, Fatahillah mu
seum (Indonesië), typisch 
Laotiaans huis (Laos), 
hoofdkwartier spoorwegen 
(Kualalumpur, iVlalei
sië), postkantoor Yangon 
(Myanmar), Malacanang 
paleis (Filipijnen), nationaal 
museum (Singapore), huize 
Vimanmek (Bangkok, Thai
land), presidentieel paleis 
(Hanoi, Vietnam). Ook blok 
met 20. P. zegel Manila. 

GRENADA 
i4i'o8. Elvis Presley (1935
1977)
Velletje met zesmaal $ 1.50. 
Verschillende portretten. 
i4i'o8. Muhammad Ali 
(Cassius Marcellus Clay, 
1942). 
Twee vel met viermaal £ 2.; 
tweemaal blok £ 6.. Ver
schillende foto's bokser. 
62'o8. Schilderijen van Qi 
Baishi (18641957). 
Velletje met viermaal £1.; 
blok $ 4.. Resp. 'Magnolia's 
en bijen', 'moeder kip, kui
kens en bananenbladeren', 
'Vis, krabben en watergras', 
'Kraaien keren terug naar 
winterse bomen'; 'Ochtend
gloren'. 
62'o8. Olympische Spelen 
Peking 2008. 
Velletje met viermaal $ 3.. 
Zegel op zegel (olympische 
zegel Griekenland i8g6, 
Yvert 107), affiche Athene 
1896, zegel op zegel (Duits
land 1936, Yvert 571), affiche 
Berlijn 1936. 

GRENADA/CARRIACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
i4i'o8. Elvis Presley {1935

1977)
Velletje met zesmaal $ 1.50. 
Verschillende portretten. 
i4i'o8. Tiende sterfdag 
prinses Diana (19611997). 
Velletje met zesmaal $ 1.50; 
blok $ 6.. Resp. zes verschil
lende portretten; met prins 
Charles en prins William als 
baby. 

INDIA 
283'o8. Asrar ui Haq 'Ma
jaaz' (19091955). 
5. R. Portret dichter en 
minaret. 
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INDONESIË 
5ii'o7. Liefde voor planten 
en bloemen, vlinders. 
Viermaal 1.500 Rp.; velletje 
met tweemaal 2.500 Rp. 
Resp. Delias kristianae, 
Ornothorptera aesacus, Orni
thorptera croesus, Troides 

hypolitus; twee verschillende 
vlinders. 
3i2'o7. Spelen van de zee 
in Thailand. 
Viermaal 2.500 Rp. (ronde 
zegels). Zaalvoetbal, kempo, 
vechtsporten, kogelstoten. 
i3i2'07. Verklaring Dju
anda vijftig jaar geleden. 
Driemaal 1.500 Rp. Mensen 
(algemeenheid en verschei
denheid), vogel (de verkla
ring), ministerpresident 
Djuanda en kaart. 
20i'o8. Op weg naar post
zegeltentoonstelling 'Jakarta 
2008', I. 
Velletje met zesmaal 2.500, 
10.000 Rp. Resp. driemaal 
archeologische vondst, kaart 
met roei/zeilboot, zeilboot 
en document, zeilschepen, 
vaandel met portret en rui
ters; op rand 'bezoek Jakarta' 
en beeldmerk tentoonstel
ling. 
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26i'o8. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de muis**. 
Driemaal 2.000 Rp. (sa
menhangend); rond blok 
5.000 Rp. Verschillende 
muizen. 
73'o8. Postzegeltentoon
stellingen Taipei 2008 en 
Stamp Passion 2008. 
Velletje met tweemaal 
5.000 Rp. Casuarius casu
arius, Crinum astaticum; 
op rand beeldmerken beide 
tentoonstellingen en van 
'Jakarta 2008'. 

i83'o8. Olympische Spelen 
Peking 2008. 
Velletje met vijfmaal 
2.500 Rp. (ronde zegels). 
Beeldmerk spelen en fanta
siefiguur resp. op surfplank, 
met voetbal, met badminton
racket, als gewichtheffer. 

293'o8. Op weg naar post
zegeltentoonstelling 'Jakarta 
2008', II. 
Velletje met zesmaal 2.500, 
10.000 Rp. Resp. tweemaal 
verschillende gebouwen, 
tweemaal verschillende le
gers, tweemaal verschillende 
ondertekening document 
met wapenschild, historische 
voorstelling; op rand 'bezoek 
Jakarta' en beeldmerk ten
toonstelling. 

i54'o8. Vijftig jaar vriend
schap met Japan, gezamen
lijke uitgifte met Japan. 
Vijfmaal twee zegels van 
2.500 Rp. in velletjes van 
acht. Berg, kratermeren; 
tweemaal vis; tweemaal 
muziekinstrument; orchidee, 
paddestoel; tweemaal 
pagode. Ook velletje met de 
tien verschillende zegels. 

IRAN 
i7i'o8. S.M. Nawab Safavi 
tweeënvijftig jaar martelaar. 
650 Ris. Portret. 
28i'o8. Honderdste ge
boortedag Falsafi. 
650 Ris. Portret prediker. 
272'o8. Achthonderdste 
geboortedag Mevlana (Jalal 
adDin Rumi, 12071273). 
650 Ris. Portret dichter, boe
ken en beeldmerk Unesco*. 

272'o8. Informatietechno
logie, infrastructuur ontwik
keling. 
650 Ris. Satelliet, wereld
bol, computers en binaire 
getallen. 
i53'o8. Nieuwjaar 1387. 
650 Ris. Beschilderde eieren 
en vissenkom met goudvis. 

i64'o8. Geboortedag 
H.H. Abdulazim. 
650 Ris. Heilige plaats 
H.H. Abdulazim. 

ISRAËL 
284'o8. Onafhankelijk
heidsdag. 
Velletje met zesmaal 
NIS. 2.25. Affiches, hart en 
davidster, ster, menora en 
stad, tulpen vormen menora, 
man begiet bloemen, twee 
vrouwen. 
284'o8. De Israëliet. 
NIS. 1.55. Jongen met vlag. 



284'o8. Nationale volkslied 
'Hatikva'. 
Blok NIS. 15. (in vorm 
davidster). Stralen; op rand 
twee portretten. 

284'o8. Israel zestig jaar 
onafhankelijk. 
NIS. 1.55 vuurwerk en ser
pentme. 

284'o8. Frankeerzegels. 
Tweemaal NIS. 1.55. Cycla
men persicum. Rosa. 

i45'o8. Gouden Jeruzalem. 
BlokNIS. 22.50. Gouden 
cirkel met afbeeldingen stad 
en kring mensen. 

i45'o8. Tel Aviv honderd 
jaar. 
Velletje met NIS. 3.50, 4.50, 
5.50. Stadsscènes door Na
hum Gutman (18981978J. 
i45'o8. Kindertekeningen 
'Israel zestig jaar'. 
Driemaal NIS. 2.25. Cijfers 
en letters ('I love Israel'), huis 
('Israël is my home'), '60' in 

de lucht en meisje met kijker 
('Israël is 60'). 

JAJVIAICA 
304'o8. Olympische Spelen 
Peking 2008. 
$ 20, tweemaal 30 (doorlo
pend beeld), 60. Olympische 
ringen en beeldmerk spelen 
met resp. vis en Asafa Powell 
(wereldrecord 100 m sprint), 
bamboe en Aleen Bailey 
met Veronica Campbell
Brown, Chinees maskeren 
Sherone Simpson metTayna 
Lawrence (goud 4 x 100 m 
estafette), lampionnen en 
Veronica CampbellBrown 
(wereldkampioen 100 m). 

JORDANIË 
3ii2'o7. Ontdek islamiti
sche kunst. 
100, 200, 250, 300 fils. Ver
schillende kannen. 

JORDAN m 

3ii2'o7. Vlinders. 
100,150, 200, 250, 300, 
400 fils. Verschillende 
vlinders. 
3ii2'o7. Cultuur en iden
titeit. 
100, 200, 200, 250, 300 fils. 
Achter gaas resp. boeken, 
snaarinstrument, boeken 
met snaarinstrument en 
penselen, fles, Arabische 
tekens. 

KAZACHSTAN 
i43'o8. Dag van de vrouw. 
Velletje met zesmaal 25.1. 
en drie tussenvelden. Over 
gehele velletje: boeket 
bloemen. 
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2i3'o8. Nationaal moslim
feest Navruz Bayram. 
25.1. Twee mensen op wip 
en bloesem. 
24'o8. Olympische Spelen 
Peking 2008. 
25.1. Beeldmerk spelen en 
olympische vlam in Alma
Ata. 
44'o8. Kazachse post 
vijftien jaar. 
25.1. Hoofdpostkantoor en 
wereldbol. 

io4'o8. Astronautendag. 
IOC, 150.1. Resp. ruimte
station 'Mir', ruimtestation. 

lORGIZIË 
83'o8. Bergen, gezamen
lijke uitgifte met Iran. 
Velletje met tweemaal 16. s. 
Top van resp. KhanTengri 
met sneeuw, Sabalan met 
klaprozen; op tussenveld 
vlaggen Kirgizië en Iran. 

24'o8. Kirgizische Post. 
I., 3. s. Tweemaal beeld
merk post, omtrek zegel en 
berg. 
54'o8. Heldin van de repu
bliek: Sabira Kumushalieva 
(19172007). 
10. s. Portret actrice en orde. 

KORBAZUID 
io4'o8. Postzegeltentoon
stelling Philakorea 200g. 
Velletje met viermaal 250 w. 
Traditionele Koreaanse dan
sen, resp. the Buchaechum, 
Salpurichum, Seungmu, 
Taepyeongmu. 
224'o8. Brievenbus van de 
toekomst (internationale 
postzegelontwerpwedstrijd 
voorkinderen). 
Tweemaal 250 w. Postbode 
in ruimtevaartuig met lange 
armen, brievenbus waarin 
wereld vreedzaam samen
leeft. 
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85'o8. Een gelukkige 
land dat kinderen koestert 
(wedstrijd). 

Tweemaal 250 w. Moeder 
met kind, vele gezichtjes. 
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ig5'o8. Persoonlijke zegels. 
Viermaal 250 w. met aan
hangsels voor persoonlijke 
boodschap. Rozen, weg met 
bomen, zon, twee handen 
vormen hart. 

MAAGDENEILANDEN 
i4'o8. RAF* negentig jaar. 
18, 20, 35, 60 c., $ 1.75 
(in velletjes van acht en 
aanhangsel met beeldmerk 
RAF); blok $2.50. Resp. 
vijfmaal verschillend vlieg
tuig; Spitfire boven stranden 
Normandië. 

MALDIVEN 
i92'o8. Vijftig jaar scouting 
Maldiven. 
Velletje met 0.05, o.io, 0.15, 
0.20, 0.25, 0.30, 0.95, 5. Rf; 
blok 8. Rf Resp. achtmaal 
verschillende symbolen; 
portret Robert BadenPowell 
(18571941). 

MALEISIË 
244'o8. Vlinders. 
Tweemaal 30 (samenhan
gend), 50 s., I. RM.; drie
maal 30 s. in boekje. Resp. 
Ideopsis gaura perakana, 
Cathosia hypsea hypsina, Pa
ralaxita damajanti damajanti, 
Agatasa calydonia calydonia; 
Atrophaneura aristolochiae, 
Lamprptera meges, Ideopsis 
vulgaris. 

SOscn 

MAROKKO 
44'o8. Exporttrofee. 
3.25 Dh. Trofee. 
54'o8. Stad Fez twaalfhon
derd jaar. 
3.25 Dh. Symbolische 
afbeelding. 
v ^ ^ r w n w v w 
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MARSHALLEILANDEN 
72'o8. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de rat**. 
Velletje met twaalfmaal 26 c. 
Tekens dierenriem, resp. var
ken, ram, paard, tijger, hond, 
konijn, draak, os, haan, aap, 
slang, rat. 
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63'o8. Vuurtorens. 
Zesmaal 41 c. St. Augustine, 
Old Cape Henry, Cape Look
out, Tybee Island, Morris 
Island, Hillsboro Inlet. 
253'o8. Katachtigen. 
Twaalfmaal 41 c. Alle dieren 
met jongen: leeuwen, ocelot, 
witte Siberische tijger, tijger, 
serval, puma, lynx, jaguar, 
panter, luipaard, jachtlui
paard, sneeuwluipaard. 

MAURITIUS 
4i2'07. Herdruk verjaarda
gen en gebeurtenissen. 
5 Rs. Ministerieel systeem 
sinds 1957: andere foto voor 
A.M. Osman. 

MONTSERRAT 
25'o8. Walvissen. 
Velletje met viermaal $ 3.55; 
blok 7.. Resp. Physeter 
macrocephalus, Balaenop
tera acutorostrata, Ziphius 
carirostris, Meganoptera 
novaeangliae; Balaenoptera 
musculus. 

295'o8. Ruimteonderzoek 
en satellieten vijftig jaar. 
Velletje met viermaal 
$3.55; blok $7.. Resp. 
Explorer I op lanceerraket 
Juno I, dr. James van Allen 
en Explorer I, Explorer I, 
William Pickering met James 
van Allen en Wernher von 
Braun met model Explorer I; 
Explorer I. 

NAMIBIË 
i54'o8. Diamanten hon
derd jaar geleden in Namibië 
ontdekt. 
Velletje met viermaal $ 2.. 
Onbewerkte diamanten, win
ning op land: graafmachine 
en vrachtwagen, winning 
op zee: schip, sieraad met 
diamant. 
Afbeelding volgende pagina. 
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27-5-'o8. Traditionele 
huizen. 
Velletje met zesmaal Standard 
mail. Huizen in resp. Meroja, 
Kavango, Owambo, Nama, 
Caprivi, San. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
2i-i-'o8. Vuurtorens Neder
landse Antillen. 
Zesmaal 158 c. Fort Oranje op 
Bonaire (1837), Willemstoren 
op Bonaire (1837), Malmok 
op Bonaire, Noordpunt 
op Curasao (1913), Klein 
Curasao (1850,1879,1913), 
BuUenbaai op Curasao. 

7-2-'o8. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de rat**. 
106,158 c ; blok 500 c. Ver
schillende afbeeldingen rat. 

NIEUW-ZEELAND 
7-5-'o8. De kronieken van 
Narnia: Prins Caspian (naar 
boek van CS. Lewis, 1898-
1963)-
$ 0.50,1.-, 1.50, 2.-. Resp. 
kinderen Pevensie (Peter, 
Susan, Edmund en Lucy) in 
zee, Susan met pijl en boog. 
Peter, prins Caspian. Ook 
blok van elke zegel. 

\^ NIUE 
2 3-i2-'o7. Tachtigste verjaar-
^ dag paus Benedicms XVI. 

70 c. Portret. 

NORFOLKEILAND 
9'5''°7- Palmolie-industrie. 
Velletje met viermaal 50 c. 
Emmers met vruchten en 
waakhond, plukken van 
vruchten, overladen vruch

ten, vruchten aan de boom 
(Elaeisguineensis). 

PAKISTAN 
4-4-'o8. Negenentwintigste 
sterfdag Zulfikar Ah Bhutto 
(1928-1979). 
4.- R. Politicus, premier 
en president met dochter 
Benazir Bhutto (1953-2007). 
Ook blok met deze zegel voor 
20.- R. 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
2i-3-'o8. Biodiversiteit in 
zee. 
85 t.,3--> 3-35. 5-35 K.; blok 
10.- K. Resp. Sarcophyton 
sp., Chromodoris kuniei, 
Lambis scorpia, Clatheia 
mina; Euphylla cristata. Ook 
velletje met de vier zegels. 
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i6-4-'o8. Olympische Spelen 
Peking 2008. 
Viermaal 1.40 K. Beeldmerk 
spelen en resp. gewicht-
heffer, duikster, bokser, 
hordeloper. Ook velletje met 
de vier zegels. 

PARAGUAY 
i-8-'o7. Associatie voetbal 
Paraguay honderd jaar. 
i.ooo Gs. Stadion en beeld
merk. 
i3-8-'07. Stad Hernandarias 
honderdelfjaar. 
4.000, 5.000 Gs. Beeldmerk 
Itaipu-stuwdam dertig jaar 
en resp. turbmehal, stuwdam 
en rad. 

ig-g-'o7. Generaal Martin 
T. McMahon. 
700 Gs. Vlaggen Verenigde 
Staten en Paraguay en portret 
diplomaat VS. 
ig-g-'oS. Vredescorps Para
guay veertig jaar. 
7.000 Gs. Symbolische 
afbeelding. 
ii-io-'o7. Honderd jaar 
scouting. 
700, i.ooo Gs. Beeldmerk 
scouting en portretje Robert 
Baden-Powell (1857 -1941) 
met resp. twee scouts bij 
kampvuur, meisje brengt 
groet. 
20-ii-'o7. Instituut voor 
Schone Kunsten vijftig jaar. 
4.000, 8.000 Gs. Kunst, resp. 
hangende cirkels, vogel en 
vorken. 
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23-ii-'o7. Gabriel Casaccia 
Bibolini (1907-1980). 
8.000 Gs. Portret schrijver 
en kerk. 
ii-i2-'o7. Stichting Marco 
Aguayo vijftien jaar, strijd 
tegen aids. 
i.ooo, 8.000 Gs. Resp. lintje 
en tekst met portretje Aguayo 
(1956-1992), lintje en tekst. 
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POLYNESIË 
io-4-'o8. Polynesische kun
stenaars. 
Driemaal 100 R Zeilboot voor 
anker bij rotskust, man bij 
raam, fruitschaal. 
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SALOMONSEILANDEN 
8-i2-'o7. Prinses Diana 
(1961-1997). 
$ 2.10, 2.50, 5.-, 20.-. Ver
schillende portretten. 

SEYCHELLEN 
30-4-'o8. Olympische Spelen 
Peking 2008. 
I.-, 1.50, 2.-, 3.50 R. Olym
pische ringen en beeldmerk 
spelen met resp. bamboe en 
kanoer, Chinees masker en 
zwemster, lampionnen en 
zeiler, vis en speerwerpster. 

ST. LUCIA 
30-4-'o8. Olympische Spelen 
Peking 2008. 
75, 95 c , $ I.-, 2.50. Olym
pische ringen en beeldmerk 
spelen met resp. Chinees 
masker en zwemster, 
lampionnen en hardloper, 
bamboe en hardloopster, vis 
en hoogspringer. 

ST. VINCENT 
io-i-'o8. Hummer (terrein
wagen). 
Velletje met viermaal $ 1.50; 
blok $ 6.-. Verschillende 
afbeeldingen Hummer H3. 

SUDAN 
30-4-'o8. Vijfde volkstelling. 
I.-, 2.-, 3.50, 4.50 SDG. In 
vier verschillende kleuren: 
tekst, kaartje waarin huis met 
gezin. 

SURINAME 
i9-3-'o8. Klederdrachten. 
T, SR$ 0.25, 0.45, 0.80,1.20, 
1.70, 2.-, 3.-, 3.50,4.-, 5.-, 
10.-. Personen met verschil
lende kleding. 
9-4-'o8. Olympische Spelen 
Peking 2008. 
SR$i.-, 1.50, 2.-, 2.50. 
Beeldmerk spelen en resp. 
boogschieten, gewichthef
fen, basketbal, hardlopen. 

SURINAME SURINAME 

g-4-'o8. Postzegeltentoon
stelling Stamp Passion 2008. 
SR$ I.-, 1.50, 2.-, 2.50, 3.-, 
3.50,4.-, 5.-, 5.50, 6.-, 7.-, 
9.-. Beeldmerk tentoonstel
ling en zegel-op-zegel: 
Nederlandse en Surinaamse 
zegels. 
23-4-'o8. Monumenten. 
V, SR$ 0.40, 0.50, 0.80,1.20, 
2.-, 4.-, 5.-, 8.-. Huizen, 
adres resp. Postraat 34A, 
Combékerk, Waterkant 10, 
Waterkant 14, Waterkant 12, 
Officierswoning 6, Grote 
Combéweg 33, Ofïicierswo-
ning 5, Officierswonmg 9. 

•mm 
SYRIË 
ij-y-'oj. Begin tweede 
ambtstermijn president 
Baschar al-Assad (1966). 
£ 10,15; blok £ 25. Tweemaal 
verschillend portret; Assad 

zwaaiend met applaudisse
rende parlementsleden. 

TADZJIKISTAN 
i-3-'o8. Olympische Spelen 
Peking 2008. 
1.50, 2.-, 2.-, 2.- S. Olympi
sche ringen en beeldmerk 
spelen met resp. voetbal
lers, kogelstoter, judoka's, 
boksers. 

TAIWAN 
30-4-'o8. Flora, cactus. 
NT$ 5.-, 5.-, 12.-. Resp. Hy-
locereus undatus, Thelocac-
tus bicolor, Rhipsalidopsis 
gaertneri. 
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THAILAND 
i-i-'o8. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de rat**. 
3.- B.; velletje met zesmaal 
3.- B. Resp. rat; geit, aap, 
haan, hond, varken, rat. 
i2-i-'o8. Behoud kunst en 
traditie, dag van het kind 
2008. 
Vijfmaal 3.- B. Jongetjes op 
stelten, vliegers, poppenspel, 
boeddhisten brengen kaars 
naar priester voor begin vas
tentijd, mensen in rijstveld 
(Thailander gelooft dat rijst 
de geest 'Mae Phosop' heeft). 

i-2-'o8. Gelukkig nieuwjaar. 
Viermaal 5.- B. (samenhan
gend). Masker leeuw, masker 
draak, decorstuk, kinder
theater. Ook velletje met de 
twee maskerzegels, op rand 
lampionnen en draak. 

7-2-'o8. Roos. 
5.- B. Roze roos. 
29-3-'o8. Macht van vertrou
wen en geloof 
Velletje met twaalfmaal 9.- B. 
Amuletten met afbeeldingen 
Chatukham Rammathep. 



TUVALU 
i5-i-'o8. Opwarming aarde. 
Twee vel met zesmaal $ i.-; 
tweemaal blok $ 3.-. Resp. 
molens (duurzame energie), 
schoorstenen (kooldioxide), 
zaailingen (boomplantcam-
pagne), thermometer en 
beeldmerken (kooldioxide-
uitstoot door ontbossing), 
beeldmerk recycUng, 
thermometer met aarde 
en grafiek (geabsorbeerde 
energie); ijsberen (verstoring 
woongebied), zonnepanelen 
(duurzame energie), verble
kend koraalrif, beeldmerk re
cycling, tornado en bliksem 
(veranderlijk weerpatroon), 
bomen planten; plant groei
end in verdroogde grond 
(opwarmingaarde), molens. 

UGANDA 
7-i2-'o7. UPU*-congres 
2008, kleding. 
Zesmaal 1.600 Sh. Beeldmerk 
congres en kleding uit resp. 
Karimojong, Ebibaraho, 
Kikoyi, Omwenda, Gomesi, 
Kanzu. 

URUGUAY 
24-3-'o8. Serie beroemde 
Uruguayaanse vrouwen, 
Nelly Goitino (1924-2007). 
$ 12. Portreten makers 
blijspel. 

23-4-'o8. Nationale associ
atie van melkproducenten 
vijfenzeventig jaar. 
$ 12. Kar bij laadstation 
melkfabriek en beeldmerk 
gelegenheid. 

VENEZUELA 
io-i2-'o7. Kerst volgens 
hedendaagse Venezolaanse 
schilders. 
Velletje met viermaal 500, 
viermaal i.ooo, tweemaal 
1.500 Bs. Werken van Alberto 
Allup, Orlando Campos, 
Hugo Rivero, Ana Teresa 
Pesce, Tomas Flores, Bal-
domero Higuera, Margarita 
Perez de Lamanna, Socorro 
Peraza, Vidalia Gonzalez, 
Edgar Vegas. 
i4-i2-'07. Wetenschap
pelijk onderzoekinstituut 
Venezuela. 
Velletje met viermaal 500, 
viermaal i.ooo, tweemaal 
2.000 Bs. Beeldmerk IVIC* 
en resp. kinderen met 
muziekinstrumenten, fabriek 
voor productie bloedderiva
ten, beeld, twee gezichten, 
plein 'Bolivar y Bello', 
promotiefeest, laboratorium, 
moleculen myosine, gebouw 
'Samuel Robinson', biblio
theek 'Marcel Roche'. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
24-3-'o8. Gemeente en plan
ning departement, Ajman. 
I.-, 1.50, 2.-, 4.- Dh. Resp. 

beeldmerk met zeilscheepje, 
beeldmerk conferentie, e-
diensten, 'GIS'. Ook velletje 
met de vier zegels, op rand 
stad. 

w^ e% ^ 
Ë;{oajC - h t h ^ Til g äo l l l l < ^ 3 
Manidpilkf ft PIuuiiDg Dqit-Ajmin 

VERENIGDE NATIES 
i2-5-'o8. Zegels met aan
hangsel voor persoonlijke 
boodschap. 
US$ 0.42, 0.94. VN-hoofd-
kwartier in New York, beeld
merk Verenigde Naties. 
6-6-'o8. Overeenkomst 
rechten van mensen met een 
functiebeperking. 
Zw.Fr. I.-, 1.80; US$ 0.42, 
0.94; € 0.55,1.40. Resp. 
handdruk in vorm hart (niet 
over ons zonder ons), woord 
'liefde' in gebarentaal; 
symbool toegankelijkheid: 
rolstoel, 'UN' in braille
schrift; opleiding: student 
in toga, ongeschondenheid: 
open handen met symbolen 
voor lichaam, geest en ziel. 

VIETNAM 
i-4-'o8. Karpers. 
800, 6.000, 8.000 d. Verschil
lende afbeeldingen Cyprinus 
carpio Linnaeu, 1758. 

i9-4-'o8. Communicatiesa
telliet VINASAT-i. 
800 d. Satelliet. 

ZIMBABWE 
24-i-'o8. Valentijnsdag. 
Z, E, A, F. Resp. hart, harten 
van Valentijnskaartjes, Cu
pido met pijl en boog, roos. 

ZUID-GEORGIË EN ZUIDE
LIJKE SANDWICHEILAN
DEN 
i-5-'o8. Wateren van Zuid-
Georgië, visserij. 
50, 60, 85 p., £ 1.05. Resp. 
Antarctische diepzeeheek 
(Dissostichus eleginoides) 
met boot en vogels, kroko-
dilijsvis (Champsocephalus 
gunnari) en trawler met 
vogels, krill (Euphausia 
superba) en boten, patrouil
leboot Pharos. 

*: Gebruikte afkortingen: 
ABI Associagao Brasi-

leira de Imprensa 
Asean Association of 

Southeast Asian 
Nations 

CNNA Consejo Nacional de 
la Ninez y Adoles-
cencia 

Conicet Consejo Nacional 
de Investigaciones 
Cientificas y Tecni-
cas 

FINA Federation Interna
tionale de Natation 

Inocar Instituto Oceano-
grafico de la Armada 
del Ecuador 

ISU International Ska
ting Union 

IVIC Instituto Venezolano 
de Investigaciones 
Cientificas 

Navo Noord-Atlantische 
Verdragsorganisatie 

RAF Royal Air Force 
Unesco United Nations 

Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 

Unmik United Nations Inte
rim Administration 
Mission in Kosovo 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espafia y 
Portugal 

UPU Universele Post 
Unie/Union Postale 
Universelle/Univer
sal Postal Union 

WWF World Wildlife Fund 

**: Chinese dierenriem 
(zodiak): 7-2-'o8 tot 26-i-'o9 
Jaar van de rat (muis). 

EMISSIEPROGRAMMA TWEEDE HALFJAAR 
DOOR TNTPOST BEKENDGEMAAKT 
Op I juni jl. maakte TNTPost 
het emissieprogramma voor 
de tweede helft van 2008 
bekend. Hieronder een 
beknopt overzicht van de 
postzegels die na i juli a.s. 
zullen verschijnen. 

8 juli: 
Grenzeloos Nederland: 
postzegelvelletje met drie 
verschillende Nederlandse 
postzegels van 92 cent, één 
Arubaanse postzegel van 
AFL 2.04 en één Antilliaanse 
postzegel van ANG 0.05. 
Verder: prestigeboekje Grenze
loos Nederland, prijs 9.95 euro. 

I september: 
Wikm van de Kaart: velletje 
met drie postzegels van 
44 cent. 

I september: 
Twaalf maanden jarig: 
postzegelvelletje met twaalf 
verschillende postzegels van 
44 cent (sterrenbeelden). 

I oktober: 
Honderd jaar Nederlandse 
Mijcologische Vereniging: 
postzegelvelletje met tien 
verschillende postzegels van 
44 cent (paddenstoelen). 
Verder: prestigeboekje 
Honderd jaar Nederlandse 

Mijcologischc Vereniging, prijs 
9.95 euro. 

I oktober: 
Kabouters: vijfverschillende 
postzegels in een vel met in 
totaal tien postzegels van 
75 cent. 

Het zijn altijd indrukwek
kende gegevens die Michel in 
zijn catalogi aan de gebruiker 
weet te presenteren. Neem 
het zojuist verschenen deel 
Mitteleuropa 2008: dat bevat 
maar liefst 14.000 kleu
rige afbeeldingen en 64.000 

MICHEt Ei jr t^ Kateloa 

4 november: 
Kinderpostzegels 2008: postze
gelvelletje met zes verschil
lende postzegels van 444-22 
cent. 

18 november: 
Decemberzegels 2008: den ver
schillende postzegels in een 
velletje met in totaal twintig 
postzegels van 29 cent. 

18 november: 
Persoonlijke decemberzegels 
2008: postzegelvelletje met 
tien postzegels van 29 cent. 

Wijzigingen uoorbehouden. 

MIOIEL 
Mitteleuropa 2008 

geheel herziene catalogus
noteringen. Ook werd er veel 
'achterstallig onderhoud' 
doorgevoerd: de nieuwe 
emissies van de laatste twaalf 
maanden werden toege
voegd en verder zijn veel 
redactionele verbeteringen 
doorgevoerd, met name op 
het punt van de vermelding 
van de oplagen van de in de 
catalogus behandelde zegels. 

Hier en daar moesten 
forse prijsstijgingen worden 
verwerkt, merkt de redactie 
op. Men verwijst daarbij naar 
sommige gestempelde zegels 
en eerstedagbrieven van Oos
tenrijk, naar een groot aantal 
zegels van Slowakije uit de 
periode 1939-1945 en enkele 
dienstuitgiften van Zwitser
land. Een interessante krent 
in de pap is de opname van 
een niet-uitgegeven Oosten
rijkse postzegel die in 2005 
een eerbetoon aan de Dalai 
Lama had moeten worden; 
de zegel staat voor duizend 
euro genoteerd. Dat is enigs
zins curieus, want het gaat 
slechts om een voorontwerp 
waarvan enkele exemplaren 
in verkeerde handen schijnen 
te zijn gevallen. 
In Michels Mitteleuropa 2008 
worden de volgende landen 
behandeld: Hongarije, 
Liechtenstein, Oostenrijk, 
Slowakijke,Tsjechië,Tsjecho-
slowakije, de Verenigde 
Naties (Geneve en Wenen) 
West-Hongarije en Zwitser
land. 

MicKel Mitteleuropa 2008; 1.212 
pp.,geill. (kleur),formaat 15x21 
cm. Uitgegeven door Schuianeber̂ er 
Verlag, Unterschleissheim (D.). Ver
krijgbaar bij de Vükhandel Filatelie. 
Pnjs: 48 euro. 

Leuk idee, van Michel, om 
een overzicht uit te geven 
van alle voetbalzegels die 
de 16 aan het EK 2008 
deelnemende landen in 
de loop van de tijd hebben 
uitgegeven. Het resulteerde 
in een catalogusje met een 
lange titel: Fußball-EM 2008 
In Osterreich und Schweiz 
- Fußball auf Briefmarken. 

Leuk ook dat de oudste zegel 
in de catalogus uit Nederland 
komt: de voetbalzegel uit de 
Olympische serie van 1928. 
Voor de ware voetbalfanaat 
zijn de laatste zes pagina's 
in het boekje van belang: die 
geven het speelschema van 
het EK 2008 weer... 

Michel Fuj?ball-EM 2008 In Öster
reich und Schujeiz; 112 pp., geill. 
(kleur),formoat 12x1g cm. Uttgege-
uen door Schujaneberger Verlag, Unter-
schleissheim (D.). Verkrijgbaar bij de 
Vükhandel Filatelie. Prijs g.90 euro. 
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SAMENSTELLING: JEFFREY GROENEVELD, 
PURMEREND - REACTIES EN TIPS: 
JEFFREYGROENEVELD(o)HETNET.NL 

EEUWFEEST VAN EEN KLEINE 
PARTIJ MET GROTE INVLOED 

Onlangs vierde de Staat
kundig Gereformeerde 
Partij (SGP) haar go-jarig 
bestaan. Zij is daarmee 
de oudste nog bestaande 
politieke partij van Ne
derland. Andere partijen, 
zoals PvdA en CDA, heb
ben weliswaar wortels die 
ouder zijn, maar opereren 
niet meer onder dezelfde 
naam. De voorganger van 
de PvdA was onder andere 
de Sociaal Democrati
sche Arbeiders Partij [i] 
waarvan Pieter Jelles 
Troelstra [2] jarenlang de 
roemruchte leider was. 
Het CDA werd in 1980 
opgericht als gevolg van 
een fusie van Anti-Revo-
lutionaire Partij (ARP),de 
Katholieke Volkspartij 
(KVP) en de Christelijk-
Historische Unie (CHU). 
Die laatste partij werd dit 

jaar precies honderd jaar 
geleden opgericht, iets 
dat deze maand door oud-
CHU leden op bescheiden 
wijze wordt herdacht. In 
1968, bij het zestigjarig 
bestaan van de partij, was 
dat wel even anders. Het 
was zelfs aanleiding voor 
een bijna vergeten gele-
genheidsstempel [3]. 

Gekkenwerk 
De leden van de CHU 
kwamen voornamelijk uit 
Nederlands-Hervormde 
kring en in de beginjaren 
was de aantrekkings
kracht op de adel opval
lend. Velen zullen zich 
nog de markante freule 
Wttewaall van Stoetwegen 
herinneren, die van 1945 
tot 1971 namens de CHU 
zitting had in de Tweede 
Kamer. Zij werd wel de 

Rode Freule genoemd, 
vanwege haar grote 
belangstelling en inzet 
voor sociale vraagstuk
ken. Haar verzuchting 
'het is gekkenwerk', 
tijdens een uitputtende, 
nachtelijke vergadering, 
werd door het team van 
het satirische programma 
Farce Majeur gebruikt in 
een liedje. Het maakte 
haar nog populairder dan 
zeal was. 

Vertrouweling 
Een andere markante po
liticus van CHU huize was 
jhr Alexander de Savornin 
Lohman [4]. Hij zat als 
volksvertegenwoordiger 
vanaf 1879 in de Tweede 
Kamer, aanvankelijk voor 
de ARP en later in de 
Eerste Kamer, waar hij 
als hoogbejaarde senator 
in 1921 afscheid nam. 
Het Kamerlidmaatschap 
werd slechts onderbroken 
voor een ministerschap 
indejareni890-i89i. 

Opmerkelijk is dat hij 
tegen uitbreiding van het 
kiesrecht was, wat hem 
lijnrecht plaatste tegen
over Abraham Kuyper [5], 
een van de leidende poli
tieke figuren eind 19de, 
begin 20ste eeuw. De 
groep rond De Savornin 
Lohman, de zogeheten 
vrij-antirevolutionairen, 
richtte in igo8 samen 
met andere protestants-
christelijke kamerleden 
de CHU op. De Savornin 
Loman was een vertrou
weling van koningin Wil
helmina [6]. De vorstin 
had zo'n hoge pet van 
hem op dat zij hem op de 
lijst zette van mensen die 
zitting moesten nemen 
in de voogdijraad, voor 
het geval haar iets zou 
overkomen. 

Geen realiteitszin 
Ronduit vijandig stond 
Wilhelmina tegenover een 
andere politicus van CHU 
huize, jonkheer Dirk Jan 

de Geer. Nadat hij in de 
jaren twintig een redelijk 
succesvol minister
president was geweest, 
kwam hij in 1939 voor de 
tweede maal op die post. 
Hij was verantwoordelijk 
voor de indrukwekkende 
proclamatie van de ko
ningin, toen de Duitsers 
op 10 mei 1940 Nederland 
binnenvielen. Maar hij 
verloor al snel alle reali
teitszin. Toen koningin 
en kabinet naar Londen 
waren uitgeweken, wilde 
hij met vakantie naar 
Zwitserland. Eenmaal 
vervangen door Pieter 
Gerbrandy [7] waagde 
De Geer het om terug te 
keren naar bezet Neder
land en te pleiten voor 
samenwerking met de 
Duitsers. Wilhelmina zou 
na de oorlog er sterk op 
aandringen dat hem zijn 
hoge onderscheidingen 
werden afgenomen. De 
Geer snapte er niets van. 

Raad van State 
Een andere CHU'er die 
met de koningin naar 
Londen uitweek was jonk
heer Johannes Beelaerts 
van Blokland. De vice-
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voorzitter van de Raad 
van State had als een van 
de weinigen een matigen
de invloed op de vorstin 
en durfde haar ook 
tegen te spreken. Hij was 
echter wel wat omstreden 
vanwege zijn autori
taire houding tegenover 
ondergeschikten, die hem 
moesten aanspreken met 
'president'. Zeer tegen 
de zin van het kabinet 
Drees weigerde hij om 
met pensioen te gaan. 
Hij overleed in functie, 
op 84jarige leeftijd. Van 
1978 tot 1997 zou Willem 
Scholten als tweede man 
van CHU huize vicevoor
zitter van de Raad van 
State (8) worden. 

Regeringspartij 
De CHU was tussen igi8 
en 1945 in alle kabinetten 
vertegenwoordigd. Na 
de oorlog nam de CHU 
slechts drie keer geen 
deel aan een kabinet. 
CHUaanhangers waren 
te vinden in brede lagen 
van de bevolking. Naast 
de adellijke personen trok 
de CHU ook ambtenaren 
en advocaten, arbeiders, 
middenstanders en boe

ren aan. De CHU stond 
over het algemeen een 
gematigd rechtse politiek 
voor, maar er was geen 
sterke partijdiscipline. 
Het kwam geregeld voor 
dat de Kamerfractie 
verdeeld stemde. Dat 
gebeurde onder andere 
bij de stemming over de 
soevereiniteitsoverdracht 
van Indonesië. Hoewel 
de CHU in de regering 
zat, stemde een deel van 
de Tweede Kamerfractie 
tegen het verlenen van de 
onafhankelijkheid van het 
overzeese gebiedsdeel. 
Vanaf de jaren zestig ver
loor de CHU steeds meer 
aanhang als gevolg van de 
ontzuiling, maar tot op 
heden bezetten voorma
lige CHUers als Koos 
Andriessen (minster van 
Economische Zaken tot 
1994), Willem Scholten 
(vicevoorzitter Raad van 
State en later Ministervan 
Staat tot zijn overlijden in 
2005) en Wim Deetman 
(burgemeester van Den 
Haag tot 2007 en sinds 
I januari lid van de Raad 
van State) belangrijke 
posten in het Nederland
se staatsbestel. 

100 JAAR lANFLEMIKG, 
BEDENKER VAN BOND 

Een geheel ander eeuw
feest dan dat van de CHU 
wordt in GrootBrittanniè 
herdacht. Royal Mail pakt 
flink uit om de honderd
ste geboortedag van lan 
Fleming te herdenken. 

lan Fl̂ mln3 (19081964) 

Fleming is de bedenker 
van James Bond, de gent
lemanspion en vrouwen
verleider. Er verschenen 
speciale postzegels [9, 
10 en 11), een velletje, 
een prestige postzegel
boekje [12,13] en diverse 
gelegenheidsstempels 
[14,15 en 16]. Het Imperial 
War Museum in Londen 
wijdt een bijzondere 
tentoonstelling aan de 

schrijver en op een veiling 
werden brieven geveild 
die Fleming stuurde aan 
zijn secretaresse Jean 
Frampton. Hij had haar 
ingehuurd om zijn ma
nuscripten uit te typen. 
Na verloop van tijd deed 
zij ook suggesties om de 
verhaallijn te verbeteren. 
Over Thunderbali schreef 
hij: Tk ben bang dat dit 
geen goede bewerking 
is. Het zou mij genoegen 
doen als u er uw licht 
over wilt laten schijnen.' 
De brieven werden voor 
18.000 euro geveild, bijna 
vijf keer de verwachte 
opbrengst. 

Diamantsmokkel 
lan Fleming en James 
Bond, wie kent hen niet? 
Er zijn inmiddels 21 
verfilmingen van veertien 
boeken waarin geheim
agent 007 de hoofdrol 
speelt. De kaften van 
zes titels achtte de Royal 
Mail postzegelwaardig. 
De titels klinken ons 
vertrouwd in de oren: 
Casino Royale, Dr No, 
Goldjinäer, Diamonds Are 
Forever, For Your Eyes Only 
en From Russia w\th Louc. 

Het prestigeboekje geeft 
achtergrondinformatie 
over de schrijver en zijn 
held. Een van de pagina's 
is gewijd aan het boek 
Diamonds Are Forever 
[17]. Fleming raakte tot 
dat verhaal geïnspireerd 
na lezing van een artikel 
in The Sunday Times over 
diamantsmokkelaars in 
Sierra Leone. 
Terwijl hij dat boek 
schreef deed Fleming 
onderzoek voor zijn non
fictie werk The Diamond 
Smugglers. Het is een 
van de minder bekende 
kanten van Fleming die 
belicht worden. 

Verbeelding 
Meer dan een halve eeuw 
na het verschijnen van 
het eerste James Bond
boek, Casino Royale, is de 
geheimagent nog onver
minderd populair. Meer 
dan honderd miljoen 
boeken werden verkocht 
en de 22ste verfilming 
verschijnt binnenkort 
in de bioscopen. Ook in 
het postKoude Oorlog 
tijdperk spreekt de Britse 
geheimagent nog steeds 
tot de verbeelding. 
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SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES; GEEN HANDELSADVERTENTIES; VERMELDING 
VAN NAAM EN ADR£S (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 

RULES: SUBSCRIBERS ONLY; NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS; STATING YOUR NAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 

SPIELREGEL: NUR FÜR ABONNENTEN; KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET; 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

JUUKEBONN 

Gest. van vele landen, ook postfr. Vraag 
mijn prijslijst aan. Nergens goedkoper! 
J. Roos, lozefplein 22, 5552 HV, 
Valkenswaard. Telefoon 040-2017307. 

www.motiefonline.nl Motiefpostzegels 
met afbeelding. Pzh. Jansen. Telefoon 
0493-320949. 

Duitsland 2007 pfr. 77 euro, 2006 87 euro, 
gest. 2007 en eerder leverbaar, Zwitserl. 
pfr. 2007 60 euro, euromunten speciale 2 
euro vanaf 3.25 euro. Verseveld-Boschman, 
De Olmen 80, 6903 BP Zevenaar. Telefoon 
0316-343537. Giro 5312882. Bank 
304810398. 

Oost-Europa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraat 13, 6135 CS, Sittard. Telefoon 
046-4512751. E-mail robert-u;iktor(3)iiome.ni 

Verzamelt u modern Nederland? Kijk dan 
op uJiüUJ.postmanöoo.eu Daar vindt u alles 
wat u zoekt! J. Scliaminée. Telefoon 06-
46143917. 

Enorm aanbod persoonlijke zegels, 
pakketzegels, hangzakjes, mailers, etc. 
www.postman6oo.eu J. Schaminée. Telefoon 
06-46143917. 

Kilowaar Duitsland prima kwaliteit 200 
gr. grf. w.b. 2007 7 euro, 400 gr. 12 euro. 

Bank 894812335. H.L de Vries, Hillegom. 
Telefoon 0252-518302. 

175 zegels D.D.R, 5 euro + 2 postzegels 44 
et. in brief J. Eeftink, W. de Withlaan 17, 
1403 VC, Bussum. 

Jaarboeken Australië: 1984-1995. J. 
Tettero.jtettero(g)telebyte.nl of telefoon 
06-51034114. 

Te koop dozen met enveloppen met 
frankeer stempels 500 - 750 -1000 st. L. 
Biesbrouck. Telefoon 020-6923087. 

»VRUGD 

Mooie collecties v.d. hele wereld gratis 
taxatie, vlot afgehandeld. W. v.d. Berg, 
Valkhof 94, 2261 HV Leidschendam. 
Telefoon 070-3272108. 

Verzamelaar zoekt brieven uit WW2 
periode van concentratiekampen, 
strafgevangenissen & ghetto's. C.J.T. 
van der Togt. Contact via e-mail naar: 
couplefoure13ht@planet.nl of telefonisch 06-
41971222/071-3623411. 

Grote collecties en partijen van de gehele 
wereld. Contante betaling. D. van der 
Toorn. Telefoon 070-3388427 of 06-
51118436. Bezoek aan huis. 

Verzamelaar zoekt perfins alle landen 
los, op stuk, partijtjes. Ruil of koop. 
W.J. Manssen, Laan der VN 31, 3844 AD, 
Harderwijk. 

Mooie collecties of zegels van Monaco. J. 
van Dijk. Telefoon 06-53303023 of 00377-
680861194. 

Roemenië: verzamelaar zoekt start-
coUectie in albums. W. Kappé. Telefoon 
024-3601046. 

400 gr.form. zegels wereld, omgaand 400 
retour. G.E. de Jeu, Bachlaani59, 2264 
WD Leidschendam. 

Kilowaar o.a. NL gesort. Cw 20 c. en 
+. ook hw's LLÜ Schrift, aanbied. R. 
Wortelboer, Astronauten laan 30, 9602 ER 
Hoogezand. Ookverk. 

DIVESSEN 

Studiegroep Britannia, deverenigmg 
voor alle verzamelaars van Engeland en 
gebieden. Maak eens kennis, bel 070-
3860232, zie www.sgbritannia.nl Blad, 
meetings, 4 grote veilingen, boekjes en 
veel verzamelplezier. Join the club, see 
you! 

Filitalia, club voor verzamelaars van Italië, 
San Marino en Vaticaan. Bekijk onze 

veihng en meldt u aan op wwui.jilitülia.nl of 
bel 06-51140411 of 070-3460328. 

De Fiiatelistenvereniging Zuidelijk Afrika 
viert dit jaar haar 20-jarig bestaan. Maak 
eens kennis met ons, 5 bijeenkomsten in 
Tiel, 5 veilingen, eigen blad, rondzend- en 
nieuwtjesdienst. Contributie 20,- euro. Inl. 
A.A. de Hilster. Telefoon 0344-661897. 
E-mail tonjlor^pianct.nl 

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 uJiüuï.aabnelJria.n! of bel mevr. 
Meeuwenoord, telefoon 030-6918335. 

Verzamelt u USA {Verenigde Staten van 
Amerika) en/of Canada? Kijk dan op www. 
usca.nl of bel met Herman Winterberg, 
telefoon 0251-234256 voor meer 
informatie. 

Jaarlijkse Postzegel- en Muntenbeurs 
op zaterdag i november 2008 van 10.00-
16.00 uur in gebouw ROC Friese Poort 
te Emmeloord. Inl. J.W. Elshof Telefoon 
0527-615628. 

470 

HIJ IS ER WEER! 
Ook van de jaargang 2007 van Filatelie kunt u weer een 
handige digitale versie bestellen. Alle elf nummers van 

het afgelopen jaar in pdf-formaat, samen goed voor bijna 
negenhonderd pagina's met redactionele en commer

ciële informatie. Dankzij de zoekfunctie in Adobe Reader 
kunt u gemakkelijk uw weg zoeken, simpelweg door de 
trefwoorden van uw keuze in te typen (werkt ook in de 
advertenties!). En dat voor een heel schappelijk prijsje: 

slechts tien euro. 
Bestel 'Filatelie Jaargang 2007' door een tientje over 

te maken op Postbankrekening 706968 ten name van 
de Penningmeester van de Stichting Nederlandsch 

Maandblad voor en vermeld daarbij duidelijk uw naam 
en adres bij de overschrijving (ook bij gebruikmaking van 

Girotel of Mijn Postbank)! 

Twee verschillende 
zegels 1,50 
FDC 7,95 

De Ruiter BV 
Numismatiek & Filatelie 

Nieuw: Port Betaald zegels 
Euro-introductie Slovenië 

iP^ ^̂ %̂  

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

Postzegels-Munten-Bankbiljetten 

http://www.motiefonline.nl
http://www.postman6oo.eu
mailto:couplefoure13ht@planet.nl
http://www.sgbritannia.nl
http://www.VerzamelaarsMarkt.nl
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DEZE AAAAND VERWACHTE KILOWAAR; 
DENEMARKEN, FRANKRIJK, CANADA, MALTA, 

ZWEDEN, LIECHTENSTEIN, IJSLAND 

AANBIEDINGEN VAN DE MAAND 

'S lOOgr. groot 
FAROER 

NU 30,00 

Ikg. Missie ^ A 
^ SLOWAKIJE ^^ • 

^ NU 19,50 ^ ^ 250gr. groots 
^0^^^^^ri KANAALEIL 

"W ^ ^ NU 23,50 

WIJ ZIJN NOG STEEDS DRINGEND OP ZOEK NAAR 
ALLE SOORTEN POSTZEGEL VERZAMELINGEN EN RESTANTEN 

LETOPIIII 
WIJ ZIJN WEGENS VAKANTIE GESLOTEN VAN 24 JULY T/M 11 AUGUSTUS 

BEL VOOR HET LAATSTE NIEUWS OF KIJK OP INTERNET WWW.BREDENHOF.NL 

IMfflMlfflSÖ®^^ 
PRUZEN PER STUK NORMAAL lx lOx 
L 4/8 16 BLZ WIT 
L 4/16 32 BLZ WIT 
L4/24 48 BLZ WIT 
L 4/32 ,64 BLZ WIT 

6,40 5,50 5,25 5,00 4,75 
9,90 8,00 7,50 7,00 6,75 

15,20 12,25 11,40 10,70 10,20 
19,60 14,50 13,50 13,20 12,75 

WITTE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER 
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.W 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 

QlË(MJTÊ(oMEra \ ^ ^ 2 ) ^ § ^ 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,75 

IKILO STROKEN ZWART OF BIANCO NU 60,00 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 19,00 

IKILO» BLOKKEN ZWART OF BLAh^O ^>IU 65,00 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORAAAAL 120,00 NU 95,00 

9 KILO MISSIE U.SA NORMAAL 145.00 NU 135,00 

^ i i sy i^ gooPBiEiiQ îiM^ m@mmmMm 
LAND 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 

ENGELAND 
ENG GEBIEDEN 
FAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
FRANKRIJK 
GRIEKENLAND 
IERLAND 
INDONESIË 
JAPAN 

OMSCHRIJVING 
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 

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 

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 

500 gr 
36,50 

36,50 

55,00 
42,50 

45,00 
68,00 

62,50 

42,50 
47,50 

45,00 

http://www.bredenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.NL


1919 ^nietdiik 2008 

Postzegelveiling no. 391 
U kunt nu inzenden voor de veiling 

van 10,11 en 12 november 2008. i 
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 etalage bij Rietdijk! 

Inleveren voor onze grote najaarsveiling is mogelijk tot medio september 2008! 

Rietdijk, een begrip in de Fiiatelie. 

' , |SlcPANPn v i ; 

* 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 full-color op internet! 
* Deskundige verkaveling; 
* Presentatie in luxe veilingcatalogus; 
* Extra publiciteit bij speciale collecties; 
* Bezoek aan huis voor grotere objecten; 
* Gratis verzekering. 

10 ilO 
CENT ;CENT 
--- iMMtaMJMrt 

Bel ons voor alle informatie over kijk- en veilingdagen, wij zijn u graag van dienst! 

0 7 0 - 3 6 4 7 9 5 7 
Voor inzendingen kunt 
u natuurlijk dagelijks 

(ma-vrIj 9.00-17.00 uur) 
bij ons terechtl 

U bent van harte 
WelkomI 

Adres 

Telefoon 
Fax 
Internet 
E-mail 
Giro 

Noordeinde 41 
2514 GC Den Haag 
070-3647957 
070-3632893 
www.rietdijk-veilingen.nl 
info@rietdiJk-veilingen. nl 
420875 / Bank 47.35.68.705 

Wilt u de catalogus 
van de 391e velling 

ontvangen? 
Maak dan € 3,- over 

op ons bank- of 
gironummer 

o.v.v. uw 
adresgegevens! 

http://www.rietdijk-veilingen.nl



