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DEN HAAG: HOOFDSTAD VAN 
HET INTERNATIONAAL RECHT 



WEEGT U UW COLLECTIE TE VERKOPEN 
AN BENT U BIJ ONS AAN HET GOEDE ADRES 

U KUNT VOOR ONZE KOMENDE INTERNATIONALE VEILING 
VAN 10 T/M 13 OKTOBER 2008 NOG INZENDEN T/M 15 AUGUSTUS 

EVENTUEEL IS DIRECTE VERKOOP OOK MOGELIJK i 

De Nederlandsche Postzegelveiling b.v. 
beëdigde makelaars en taxateurs voor filatelie 

Leeuwenveldseweg 141382 LX Weesp ■ 
www.npv.nl info@npv.nl 

0294  433020 

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


Geschäftsleitung Peter Rapp AG: 

Marianne Rapp Ohmann, 

Peter Rapp und JeanPaul Bach. 

SICHER. BES 
RAPPAUKTION 24. BIS 28. NOVEMBER 2008 
WIR SUCHEN 
Unsere nächste internationale Grossauktion wird vom 24. bis 28. November 2008 im gewohnt exquisiten 
Rahmen in Wil, Schweiz, stattfinden. Dafür liegen uns bereits zahlreiche herausragende philatelistische 
Einzellose und unvergleichliche Sammlungen aus Philatelie und Postgeschichte im zweistelligen 
MillionenWert vor  Objekte von Weltgeltung in oft exzeptioneller Qualität, Allein die SchweizOfferte 
unserer kommenden Auktion ist atemberaubend, die beste seit vielen Jahren. Zur Ergänzung dieses 
vorzüglichen Angebots suchen wir weiterhin: 

^ Gut ausgebaute Briefmarkensammlungen aller Länder und Gebiete. 
^ Ausgesuchte Einzelstücke, Briefe und Raritäten aller Länder und Gebiete. 
^ Hochwertige MünzSammlungen und umfangreiche AnsichtskartenBestände. 
> Flughistorische Objekte aller Art (Plakate, Karten, Fotografien, Autographen, 

Dokumente, Statuen, Stiche, Gemälde, Memorabilia). 
> Auch am direkten Ankauf von hochwertigen Objekten sind wir stets interessiert. 

UNSERE KOMMENDE AUKTION VOM 24. BIS 28. NOVEMBER 2008 wird abermals internationale 
Massstäbe setzen. Beteiligen auch Sie sich mit einer schönen Einlieferung. Profitieren Sie von den 
vorteilhaften Verkaufsmöglichkeiten, dem privilegierten Schweizer Standort, dem internationalen 
Auktionsflair und der luxuriösen Präsentation. 

UNSERE REISETERMINE IN DEN NIEDERLANDEN 

Niederlande ^ 26./27./28. August 2008 
Niederlande » 9./10./11. September 2008 
Niederlande ^ 23./24./25. September 2008 

'iitf*Mi^'^' ̂ t0 ' ^« ' a t t ' ■, 

KATALOGBESTELLUNG UNTER WWW.RAPPAUKTIONEN.CH 
Kosten: Schweiz CHE 20., Europa Euro 20., Übersee USD 30.

PETER RAPP AG 
Internationale Brief markenauktionen 

Toggenburgerstrasse 139  9500 Wil  Schweiz 

Telefon 0041 71 923 77 44  Telefax 0041 71 923 92 20 
www.rappauktionen.ch  info@rappauktionen.ch 
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31app 
Internationale 

Brief markenauktionen 

http://WWW.RAPP-AUKTIONEN.CH
http://www.rapp-auktionen.ch
mailto:info@rapp-auktionen.ch
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1(x)175,- 15,— 
2(x) 85,- 12,50 
3(x) 290,- 68,— 
4(x) 70,- 8,— 
5(x) 90,- 4 , -
6 x 525,- 36,— 
7(x)30,- 1,50 
71A(x)48,- 18,— 
8 X 88,- 2,— 
9(x) 150,- 14,— 
10(x)50,- 10,— 
11(x)400,- 38,— 
12(x)575,- 72,— 
13(x)8,- 2,— 
14(x)66- 27,50 
15(x)5,- 1,50 
16(x) 60,- 32,— 
17(x)21,- 6,— 
18(x)155,- 27,50 
20x35,- 7,50 
21x38,- 1 ,— 
22x40,- 1,50 
23(x)110,- 2,50 
24x195,- 2,50 
25x48,- 21,— 
26(x) 150,- 2,50 
27(x) - , - 5,50 
28(x)-,- 19,50 
29(x)245,- 60 — 
30b/33a30,- 2,— 
34/36x17- 4,— 
37x15,- 1 ,— 
38x15,- 1 ,— 
39 X 34,- 2,50 
4 0 x 4 0 - 2,— 
41 X 20,- 6,80 
42 X 77,- 3,75 
43x375,- 1 0 , -
44 x 420,- 38,— 
45 X 54,- 7,50 
46x135- 950 
47 X 250,- 72,— 
47AX255,- 78,— 
48x440,- 260,— 
49x120,- 6 0 , -
50/55x12,- 1 ,— 
56/76x410,-18,— 
768x110- 17,— 
61bx44,- 49,— 
61CX275-375,— 
7 7 x 3 0 - —50 
78x56,- 1,75 
79x125,- 4,— 
80 X - , - 375,— 
81x18,- —50 
82/83x9 50 9,— 
84/86x48- 30,— 
87/89 X 7,- 4,— 
90/94 X 6,- 3 , -
95 X 7,50 6,— 
96x9, - 5 — 
97x18,- 15,— 
9 8 x 2 9 - 9 -
99 x 72,- 20,— 
100x125- 18,— 
' | / \J ACn O T ^ 
101 x450,- 375 — 
102/03x34,- 4,50 
104x98,- 75,— 
105x95,- 68,— 
106x2,- 1 ,— 
107/09x38,- 1,50 
108ax 12,50 
110/13X 5,50 
114/20 X 17,— 

1 NEDERLAND 

121/28 X 
129 X 
130 X 
131 X 
132/33 X 
133 A X 
133 Bx 
134/35 X 
136/38 x 
136/38 (0) 
139/40 X 
141/43 X 
144/48 X 
149/62 X 
163/65AX 
163/65BX 
166/68 X 
169/76 X 
171 Px 
177/98 X 
199/02 X 
199/02ax 
203/07 X 
208/11 X 
212/19 X 
217AX 
220/23 X 
224 X 
225/28 X 
229/31 X 
232/35 X 
236AX 
2368 X 
237 X 
238/39 X 
240/43 X 
244/47 X 
248/51 X 
252/55 X 
256 X 
257/60 X 
261/64 X 
265/66 X 
267/68 X 
269 X 
270/73 X 
274/77 X 
278 X 
279/82 X 
283/86 X 
287/88 X 
289/92 X 
293/95 X 
296/99 X 
300/04 X 
305/09 X 
310/12 X 
313/17 X 
318/22 X 
323/24 X 
325/26 X 
327/31 X 
332/45 X 

346/49 X 

350/55 X 
356/73 X 
371 X 
372 X 
373 X 
356 a/d X 
356 c (o) 
356 d (0) 

o n g e b r u i k t / g e b r u i k t 
o o k P l a a t f o u t e n 

v a 

2 0 , -
19 50 

1 3 0 -
120,— 

44,— 
48,— 
60 — 
2 0 , -
7 2 , -
72,50 
6,— 
8,— 

15,— 
120 , -
1 5 5 , -
155,— 

5,50 
3,50 

8 8 , -
136 , -

7,25 
95,— 
1 5 , -
7,— 

28,— 
4 4 , -
1 0 , -
12,50 
12,50 
12,50 
12,50 
19,— 
22,— 
6 8 , -
20 — 
22,— 
41,— 
18 — 
11,— 
4,90 

29,50 
16,50 
12,— 
12,50 
7,50 

17,80 
19,50 
14 40 
14 — 
12,— 
4 — 

11,— 
3,— 
8,— 
6 , -
7,50 
2,50 
5,50 
7,50 
3,0 
4,40 
5,50 

12,— 

144,— 

14,— 
60,— 
16,— 
2 1 , -
2 0 , -
3 5 , -
14,50 
16,— 

Nrs, NVPN, X = ongebr met plakker, xx = 
zonder gom of nagegomd, geen teken of 
BIJ opdracht boven € 150,- franco leverir 
contant Aanbod geldig voorzover de voo 
Geen winkel, bezoek gaarne na telef afs 

J.H. ACK 
R0SENDAEL2-1121HHLAN 

naf 3 0 % n 

374/78 X 5 , -
379/91X 4,50 
392/96 X 2,— 
402/03 X 4,75 
402/038 X 78,— 
474/89 X 40,— 
518/33 X 60,— 
534/37 X 240,— 
550/55 X 18 — 
556/60 X 29,— 
592/95 X 33,— 
Roltanding 
R1/18X 2 2 5 , -
R 19/31 X 90,— 
R 32+cert —,— 
E 33/56 X 134,— 
R 46 X 45,— 
R 55 X 2 5 , -
R56x 18,— 
R 57/70 X 52,— 
R 71/73 X 70,— 
R 74/77 X 30,— 
R 78/81 X 14,— 
R 82/85 X 15,— 
R 86/89 X 18,— 
R 90/93 X 2 6 , -
R 94/97 X 26,— 
R 98/01 X 22,— 
ook losse waarden 
uit Rolt, series 
leverbaar 
Luchtpost 
1/3x 17,50 
4/5 X - 7 5 
6/8 X 19,50 
9 X 9,50 
9Ax 10,50 
12/13 X 175,— 
12 (0) 54,— 
13(0) 54,— 

oude postz,boekjes 
automaatboekjes 
pri|sli|st op aan
vraag 

Brandkast 
1/7 X 470,— 
(goedgecentreerd) 
1/7 X 350,— 
(matiggecentreerd) 
Dienst 
1/8 X keur 115,— 
1/8 (0) keur 125,— 
9/15(0) 25,50 
16/19X 4 8 , -
16/19(0) 19,50 
25/26 (0) 8,— 
Internering 
1 X keur 95,— 
2 X keur 55 — 
Porto 
1/2 X 155,— 
1/2 (X) 50,— 
2 8(0) 2 1 , -
3/12 (o) 46,— 
13,26 X 110,— 
13/26(0) 30,— 
14a/26ax 120,— 
20 los (0) 20,— 
27 lil X 17,50 
28 lil X 7 5 , -
31/43 X 77,— 
37 a X 78,— 

postfris zonder plak 
(o) mooi gebr 
g, boven € 300 , - -/-
rraad strekt. Postgiro 
praak 

ERMANN 
DSMEER - Tel. C 

e t t o 

Plaatfouten 
14 P (0) 6 0 , -
313(0) 17,— 
33aP (0) 25,— 
51 P X paar 55,— 
63 Px 1 9 , -
75P(x) 11,— 
87PXX 40 — 
87 P (X) 20,— 
88P1(o) 14,50 
90PXX 12,50 
93 Px 1 5 , -
101 P (0) 5 7 5 , -
102 Px 4 9 , -
102 P (0) 22,50 
105 Px 135,— 
105 P (0) 135 , -
137PX 49,— 
149 Px 49,50 
151 PI (0) 88,— 
201 Px 2 1 , -
207 P (0) 3 5 , -
212 P(o) 42,— 
223 P XX 3 5 , -
223 P(o) 12,50 
247 P (0) 4 0 , -
278 P X 68,— 
279 P X 22,50 
287 P2x 14,— 
288 P i x 3 2 -
303 Px paar 12,— 
303 PI XX 12 50 
300 P XX 12,— 
310 Px 12,50 
311 Px 20,— 
313 Px 1 0 , -
316PX 11,— 
317 P XX 2 8 , -
326 P X 32,50 
336P(o)paar30 — 
331 P XX 44,— 
338 P XX 6 0 , -
375 PI XX 12,— 
376 P XX 14,— 
378P2XX 15,— 
403 P X 3 5 , -
418 P XX 6 , -
419 P XX 1 0 , -
420 P XX 1 2 , -
497P2XX 10,— 
498 P XX 9,— 
507 PI XX 12,50 
507 PI (0) 6,— 
507 P2x 10,— 
507 P3x 1 0 -
509 P X 7 50 
510 Px 5,— 
512 P XX 10,— 
514 Px 16,— 
516 P XX paar 31,— 
517 P XX 21,— 
541 PI X 25,— 
543 P XX paar 33,— 
543 PI XX 30,— 
567 P X 40,— 
567 P (0) 25,— 
576 P XX 1 5 , -
643 Px 17,50 
651 P XX 35,— 
691 P XX 30,— 
722 P XX 2 5 , -
725 P X 20,— 
760 P XX 1 6 , -

ker (x) ongebr. 

2 % korting voor 
271040 

20-4823966 

Book 4u uitgeverij :^^eri; 
C aialogus Nederlandse 
Stadspost/ejjcls 200'> 

^ 

e editie verschijningsdatum 
2e dinsdag in sept. 

Meer dan 300 pagina's geïllustreerd 
met meer dan 1000 afbeeldingen. 
Verl<oopprijs € 18,95 

ISBN nummer 978-94.6007-001-3 
Verkrijgbaar bij de betere vakhandel, 

boekhandel, op e-bay en marktplaats of bel 
0320-250238 

Grossier voor de vakhandel P.W. Meinhardt 
070-3652227 

Postzegel- en Muntencentrale 
Emmen 

"Cnf i lPMCE Altijd meer dan 2500 kavels postzegel-
^HHBÉÉHHt ' partijen in onze kelder van 155m .̂ 
^ ^ M H H j H ^ Grote voorraad Bankbiljetten en Munten, 

• ^ y ^ ^ ^ ^ Nederland en wereldwijd 
Alle euromunten op voorraad 

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

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

LID N.V.P.H. 

KILOWAAR MET 2004/2005/2006 UITGAVEN 
CROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN IN EURO'S 100 gr 
Zwitserland met toeslag en hogere waarden 11,00 
Oostenrijk grote sortering 17,50 
W Europa grote sortering en hoge waarden 11,50 
Skandinavie grote sortenng met IJsland 12,50 
Duitsland met toeslag en hoge waarden 9,00 
Noorwegen grote vanatie en hogere waarden 10,50 

veel nieuw en met hoge waarden 6,50 
grote sortenng 10,00 
vele landen (iets Europa) 11,50 

Engeland 
Finland 
Wereld 
MISSIEWAAR 
Duitsland Nieuw en met hogere waarden 
Australië veel nieuw en met hogere waarden 
N Zeeland veel grootformaat en hogere waarden 
Engeland met buitenland en hogere waarden 
W Europa • onuitgezocht met grootfonnaat 

8,25 

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

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

1 
90, 

150, 
90, 
112 
77 
94 
52 
90 
92, 

28 
40, 
76, 
25 
27, 

kg 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,50 
,00 
,50 
,00 
,00 
00 
00 
,50 

Prijswijzigingen voorbehouden / levenng zolang de voorraad strekt 
Orders beneden € 50,00 + € 4,50 porto Orders boven € 50,00 portovrij 

Levenng onder rembours + € 11,50 Filatelistische frankenng 
Korting voor grotere partijen op aanvraag 

LEVERING UITSLUITEND ONDER REMBOURS OF NA VOORUITBETALING OP 
Giro rek nr 7832196 of SNS bank rek nr 82 19 07 581 

HULS J.B.A. b.v. 
M.L. Kingstraat 55 - 6245 GH EYSDEN - Tel. 043-4093495 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

http://www.pmc-emmen.nl
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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! 
Wij mochten o.a. reeds ontvangen 
Een prachtige collectie Zwitserland, 
Gespecialiseerd verzameld op typen 
en varianten met uitgebreid klassiek 
en verkaveld in honderden losse 
nummers in uitzonderlijke kwaliteit 
veelal met fotocertificaten! 

;"v. ' ■
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Dubbeldruk postfris 
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Plaats ook uw collectie 
( e n / o f ) voorraad in de 

internat ionale 
eta lage bij Rietdijk! 

Riotdijk, een begrip in de Filateiie. 
* Een uitgebreide internationale l(lanteni(ring; 

* De mogelijldieid van een renteloos voorschot; 

* Een betrouwbare indicatie voor u een beslissing neemt; 

* Veilingcatalogus met alle foto's in fullcolor op internet! 

* Ruim 89 jaar ervaring; 

* Deskundige veriiaveling; 

* Presentatie in luxe veilingcatalogus; 

* Extra publiciteit bij speciale collecties; 

* Bezoeii aan huis voor grotere objecten; 

* Gratis verzeliering. 

j,25f %v> 
■ «■»»■■■■Mtl» 

Fijne gravure postfris 

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 
van maandag tot en 

met vrijdag van 
9.00 uur17.00 uur 

bij ons terecht! 
U bent van harte 

Welkom! 

Adres 

Telefoon 
Fax 
Internet 
Email 
Giro 

Noordeinde 41 
2514 GC Den Haag 
0703647957 
0703632893 
www.rietdijk'Veiiingen.nl 
info@rietdijkveilingen.nl 
420875 / Bank 47.35.68.705 

Wilt u de catalogus 
van de 391e veiling 

ontvangen? 
Maak dan € 3, over op 
onze bankrekening of 
girorekening o.v.v. uw 

adresgegevens! 

http://www.rietdijk'Veiiingen.nl
mailto:info@rietdijk-veilingen.nl


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

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

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

Van Antarctica tot zuid Amerika. Van atletiek tot zeeschildpadden. 

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

WAT JE VAN VER HAALT 
IS LEKKER!! 

CD. v/d Wel 
Beroepsftlalehslen 
sinds 1949 

Koningstraat 101 
1781 KE Den Helder 
Tel/fax: 0223614066 

POSTZEGELS, MUNTEN, BANKBILJETTEN 
EN TELEFOONKAARTEN 

GEHELE WERELD OP VOORRAAD 

Poslzegelliaiulf 

MLstt klaiilfiikaart 

www.lilateliehpz.nl 
hpzh@planet nl 

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

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

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

Maandelijkse zaalveiling van: 
postzegels  post(waarde)stukken  fdc's  munten 

ansichtkaarten  alle andere verzamelingen 

Veilinghuis "De Voorstraat" 
Voorstraat 23  8011 AAK Zwolle 

Tel. 038  4211045 daags 08.30 tot 16.00 uur 

NIEUWE PRIJSLIJST 
GROOT BRITTANNIË 

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

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

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

Grote Markt 1  8011 LV Zwolle 
Postbus 1532  8001 BM Zwolle 
tel. 0384213838 (fax 4226330) 
Postbank 3931929 
Email: boomstamps@home,nl 
Winkel geopend: dinsdag t/m zaterdag 
10.0012.30 en 13.3017.00 uur. 

Postzegelhandel 
Boomstamps 

ELKE ZATERDAG 

Twee verschillende 
zegels 1,50 
FDC 7,95 

De Ruiter BV 
Numismatiek & Filatelie 

Nieuw: Port Betaald zegels 
Eurointroductie Slovenië 

^ ■ ^ 

Iom BETAAID (fßP. 

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

PostzegelsMuntenBankbiljetten 

UW postzegelhandel op internet 
postzegels 

t \  • albums 
• catalogi 

• telefoonkaarten 
verpakkingsmateriaal 

Voor postzegels Nederland & Overzee naar: 

www.postzegelhoes.nl 
of vraag GRATIS prijslijst aan bij: VlW ' " ^ ' j 
't POSTZEGELHOES TWy^hiVegh 
of een briefje naar: Venloseweg 43 5993 PH Maasbree 

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

GR0ENLAND1JSLANDF1NLANDÄLAND 
POSTFRISGEBRUIKTPOSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag 
BEZOEK MIJN WEBWINKEL OP 

WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIT 

Postbus 23, fff 
6950 AA Dieren ^ ^ 
Tel • 0313419041 
Fax:0313413295 
email pzhronh@bart.nl 

• Compleet overzictit Dave 
en Importa albums 

• Hawid klemstroken met 
± 15% korting 

• Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken 

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

• Franco vanaf 75,00 euro 

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO 
Elke maand leuke aanbiedingen 

waaronder Davo luxe landalbums 
tel: 010476.81.75  fax: 010476.80.48 

http://www.lilateliehpz.nl
http://www.booklets.nl
mailto:331451-info@booklets.nl
http://www.VerzamelaarsMarkt.nl
http://www.postzegelhoes.nl
http://www.scandinavianstamps.nl
mailto:pzhronh@bart.nl
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Filatelie (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge 
geven door de Stichting Nederlandsch 
Maandblad uoor Philatelie in Den Haag 

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

Hoofdredacteur 
Aad Knikman AIJP 
Achtergracht 71 i38iBLWeesp 
Telefoon 0294 432801 
Telefax 0294 482508 
Email phiiatelie@tip n! 
Website wiuiDJiiatelie u)s 

Advertentieverkoop 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 1349 CG Almere 
Jeanine de Troye 
Telefoon 036 53 84528 
Telefax 036 5384880 
info@)bureaudetroye nl 

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

(0900 2265263) 
Telefax 025131 04 05 
Mutaties viawww aboland nl 

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

*Hoe word ik abonnee?* 
Er zijn twee abonnementsmethoden 
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CRIMPEN&'YOUNGER 
I I I ^ ^ m i i i ^ mmmmmm 

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. 
0ns 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 v\/erkdagen zijn wij 
van 09.00 - 16.00 uur te bereiken op: 

Tel. 0346 - 552585 
Fax 0346 - 552584 

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

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

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

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

mailto:crimpenyounger@xs4all.nl
http://www.crimpenyounger.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 ^^M 
Nederland en overzeese gebieden 
België 
Duitsland met alle gebeiden 
Frankrijk met koloniën 
Scandinavië 
Spanje met koloniën 
Zwitserland en Liechtenstein 
Oostenrijk 
Groot-Brlttannië en Commonwealth 
Rusland 
Alle voormalige Oostbloklanden 

China ^ ^ ^ B 
Japan 
Hongkong 
Macao 
Thailand 
Korea 

Midden Oosten 
Alle landen 

" Amerika ^ ^ 
VS 
Canada 
Mexico 1 
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.crimpenyounaer.de 

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

Wilhelmstraße 18 I 65185 Wiesbaden 

http://www.crimpenyounaer.de
mailto:mfo@crimpenyounger.de
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S lp] ^ Smits Philately 
erdamsestraatweg 404. i 3551 |6x Utrecht. 

 ■ 0302443170 ( i24^;Ui'^' ' '^^^ ' 
adKä3&Jß.8'^d378 / GII 
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Smits Philately: Een kleine greep uit onze 800 collecties/partijen ! 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. 

Of kijk op: WWW.FILATELIE.NET 
10097 Antillen 19381994 + Aruba 19861994. Prijs: € 290,00 
Poslfrisse collectie Curagao/Antillen 19381994 en tevens Aruba 19861994 in Importa album. 
Zeer goed gevulde collectie, zeer hoge cat. waarde. 
10179 Aruba en Antillen 19862000. Prijs: € 400,00 
Postfrisse collectie Aruba en Antillen 19862000 in Davo luxe album en op stockkaartjes. 
Vrijwel compleet, cat. waarde 1550 euro. 
10155 Beieren. Prijs: € 300,00 
Insteekboek met een uitgebreide postfrisse, ongebruikte en gebruikte stock Beieren. Zeer veel 
materiaal, leuke partij. 
10181 België 18491984. Prijs: € 115,00 
Gebruikte beginnersverzameling België 18491984 in drie Davo albums. Ook wat postfris en 
ongebruikt materiaal aanwezig. 
10210 België 18501999. Prijs: € 1.350,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie België 18501999 in 3 Schaubekalbums. 
Collectie is zeer goed gevuld en bevat zeer veel beter materiaal. Zeer hoge cat. waarde! 
10206 Bosnië, Montenegro en Joegoslavië. Prijs: € 300,00 
Blanco album met een ongebruikte en gebruikte collectie Bosnië, Montenegro en Joegoslavië. 
Voornamelijk ouder materiaal, zeer goed gevulde collectie! 
10137 Brazilië 18501960. Prijs: € 150,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Brazilië 18501960 in album en insteekboek. 
Leuke collectie, voornamelijk gebruikt materiaal. 
10045 Bund en Berlijn. Prijs: € 150,00 
Twee stockboeken goed gevuld met Bund en Berlijn, waaronder heel veel postfris materiaal en 
wat beter oudere zegels. 
10186 Bundespost 19491960. Prijs: € 1.950,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte stock Bundespost 19491960 in insteekboek. Stock bevat 
zeer veel beter materiaal zoals (Michel no's): 111112", 111112* (2x), 111112 (5x), 116*, 
116 (4x), 117120** (2x), 121122** (3x), 136**, 138**, 139140** (2x) etc. Zeer veel materiaal, 
zeer hoge cat. waarde! 
10053 Curagao/Antillen 18731991. Prijs: € 250,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Curapao en Antillen 18731991. Collectie bevat 
ook Aruba, in goedgevuld luxe Davo luxe album, cat. waarde ruim 1900 euro. 
10189 DDR 19481965. Prijs: € 440,00 
Zeer dik dealerboek met een postfrisse, ongebruikte en gebruikte stock DDR 19481965. 
Bevat zeer veel materiaal, waarin ook veel beter. Zeer hoge cat. waarde! 
10145 DDR 19491970. Prijs: € 250,00 
Insteekboek met een postfrisse (iets ongebruikt) voorraad DDR 19491970. Zeer veel materi
aal, waaronder ook wat beter Zeer hoge cat. waarde! 
10197 DDR 19611984. Prijs: € 1.000,00 
Drie superdikke winkelboeken met een postfrisse en gebruikte stock DDR 19611984. Bizarre 
hoeveelheid zegels en blokken. Begin een winkel! 
10101 DDR. Prijs: € 150,00 
Twee insteekboeken met postfrisse, ongebruikte en gebruikte voorraad DDR. Bevat tevens 2 
Hitlerblokken (Duitse Rijk). Koopje! 
10208 Diverse landen. Prijs: € 375,00 
Blanco album met een postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie van diverse landen. Bevat 
o.a. leuk Oostenrijk, Engeland en koloniën en Italië. Zeer veel materiaal. 
10060 Diversen Prijs: € 240,00 
Leuk lot diversen w.o. Canada postfris in blokken van 4, Bund met Heuss 50pf postfris met vel
rand, Griekenland, beter Italië en Singapore, brieven etc. Beetje diverse kwaliteit, in album. 
10055 Doos Duitsland. Prijs: € 500,00 
Grote doos met 14 grote en 1 klein stockboek met alleriei materiaal van Duitsland. 
Voornamelijk Duitse Rijk, zowel postfris/ongebruikt als gebruikt, maar ook wat gebieden. Heel 
veel zegels, met ook plaatfouten, opdrukafwijkingen etc. Ideaal lot voor stempelverzamelaar 
10091 Duitse Rijk 18721945. Prijs: € 550,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Duitse Rijk 18721945 in Davo album. Zeer goed gevulde 
collectie met veel beter materiaal. Collectie bevat o.a. (Michel nummers): lil, 450453, 459
462, 474478, 505B, 556564, 588597, 649, 695697 etc. 
10178 Duitse Rijk 18751945. Prijs: € 340,00 
Schaubekalbum met een ongebruikte en gebruikte collectie Duitse Rijk 18751945. Collectie 
bevat ook wat oud Duitse Staten en Duitse gebieden. Collectie bevat ook wal beter materiaal 
zoals (Michel no's): Duitse Rijk: blok 9 luxe, Danzig: blok 3*, Marienwerder 114* etc. 
10176 Duitse Rijk. Prijs: € 900,00 
Safe show album met postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van het Duitse Rijk. Veel beter 
materiaal zoals (Michel no's): 479481*, 505507A**, 537y**, 538x**, 539x**, 556564**, 556
564, 588597**/*, 588597, 716729*, 716729 etc. Hoge cat. waarde! 
10160 Duitse Rijk. Prijs: € 170,00 
Postfrisse en ongebruikte partij Duitse Rijk met veel infla materiaal in stockboek. Ideaal lot 
voor plaatfouten verzamelaar Heel veel zegels. 
10207 Duitse Staten. Prijs: € 285,00 
Kleine ongebruikte en gebruikte restant verzameling Duitse Staten. Collectie bevat o.a. nog 
zeer veel materiaal van Beieren. 
10209 Duitse Staten. Prijs: € 675,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Duitse Staten. Collectie is opgezet in een ringband en be
vat zeer veel materiaal, waaronder ook doubletten. Zeer hoge cat. waarde! 
10047 Duitsland kerstzegels. Prijs: € 200,00 
Uitgebreide postfrisse/ongebruikte collectie Kerstzegels van Duitsland, 19521982 in twee dikke 
veilenmappen. Ook variaties zoals ongetand en complete vellen. Motief is voornamelijk bloemen. 
10194 Duitsland. Prijs: € 350,00 
Twee insteekboeken met allerhande postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van Duitsland. 
Bevat Oud Duitse Staten, Reich, koloniën en gebieden en Zones. Heel veel zegels, leuk avon
tuur! 

10146 Europese landen. Prijs: € 250,00 
Twee stockboeken met postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van diverse Europese lan
den. Bevat o.a. leuk Frankrijk en Zwitserland en modern gebruikt materiaal van België. Leuke 
samenstelling, hoge cat. waarde. 
10144 Europese landen. Prijs: € 210,00 
Dik insteekboek met postfrisse en gebruikte (iets ongebruikt) series van diverse Europese landen. 
Bevat zeer veel materiaal, waaronder leuk Roemenië, Portugal en Zweden. Hoge cat. waarde. 
10085 Flora dealerboek. Prijs: € 200,00 
Dealer insteekboek met postfrisse en gebruikte series Flora. Heel veel materiaal met ook dou
bletten. Ook wat losse zegels aanwezig. 
10187 Frankrijk 18491945. Prijs: € 1.950,00 
Dik winkelstockboek met een postfrisse, ongebruikte en gebruikte stock Frankrijk 18491945. 
Bevat zeer veel beter materiaal zoals (Yvert no's): zeer veel goed klassiek (gemengde kwali
teit), 95, 105, 120*, 121*, 123*, 152/153 (nagegomd), 156 (3x), 169*, etc. goed luchtpost (in
clusief no. 15, kort tandje). Zeer hoge cat. waarde! 
10151 Frankrijk 19401967. Prijs: € 335,00 
Drie dikke insteekboeken met een postfrisse en gebruikte stock Frankrijk 19401967. Ook port 
en dienst aanwezig, waaronder ook ouder Heel erg veel materiaal, superkoopje!! 
10200 Frankrijk 19451959. Prijs: € 425,00 
Dik voorraadboek met een voornamelijk gebruikte (ook iets postfris en ongebruikt) stock 
Frankrijk 19451959. Bevat o.a. (Yvert no's): 841, 867872, 891896, 989994, 989994*, 
10271032,10271032*, luchtpost: 20,29 (2x), 3033 (2x) etc. Zeer veel zegels! 
10113 Frankrijk 1961 1988. Prijs: € 285,00 
Postfrisse en gebruikte collectie Frankrijk 19611988 in album. Veel dubbel verzameld. Ook 
Frans Andorra aanwezig. Hoge cat. waarde! 
10115 Franse gebieden 19151930. Prijs: € 285,00 
Yvert album met een ongebruikte collectie Franse gebieden 19151930. Collectie bevat veel 
goede series en ook wat ander materiaal. 
10119 Groot Britannië. Prijs: € 115,00 
Map met 7 brieven gefrankeerd met diverse zegels van Koningin Victoria. 
10174 Guernsey 19691988. Prijs: € 210,00 
Postfrisse, overcomplete collectie Guernsey 19691988 in Davo album. Collectie bevat ook ve
le gutterpairs. Ook voorlopers Jersey aanwezig (Duitse bezetting), ook in gutterpairs! Zeer 
mooie collectie, hoge cat. waarde! 
10198 Guernsey 19691993. Prijs: € 300,00 
Dik insteekboek met een postfrisse en gebruikte stock Guernsey 19691993 met zeer veel ma
teriaal, waaronder Ie portseries. Heel erg veel zegels, hoge cat. waarde! 
10138 Hong Kong 19601975. Prijs: € 200,00 
Doosje met een klein insteekboek en een sigarendoosje met gebruikt materiaal van Hong 
Kong 19601975. Veel zegels, veel doubletten en hoge cat. waarde. 
10114 India 18801962. Prijs: € 150,00 
Stockboek met ca. 85 oude brieven en kaarten van India. Leuke samenstelling met veel ver
schillende frankeringen. 
10039 Indonesië 19481988. Prijs: € 270,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Indonesië 19481988. In het begin ongebruikt en 
gebruikt, later voornamelijk postfris en vrijwel compleet, inclusief betere blokken en boekjes, in 
Importa album. Zeer hoge cat. waarde! 
10036 Indonesië 19491980. Prijs: € 300,00 
Mooie ongebruikte collectie Indonesië 19491980 in oud Victoria album. Collectie bevat veel 
beter materiaal, inclusief Ris (2 Rupiah ontbreekt), Riau vrijwel compleet, gebouwenserie etc. 
Ook Nederlands Nieuw Guinea, inclusief UNTEA aanwezig. Zeer hoge cat. waarde. 
10037 Indonesië 19491988. Prijs: € 250,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Indonesië 19491988 in Davo album. Collectie 
bevat ook veel beter materiaal van de jaren 70 en 80. 
10107 Israël 19481975. Prijs: € 530,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Israël 19481975 in Leuchtturm album. Collectie 
bevat zeer veel beter materiaal, maar helaas in gevarieerde kwaliteit. 
10034 Israël 19481988. Prijs: € 220,00 
**/*/0 vrijwel complete collectie, begin zonder tab of half tab, later nagenoeg compleet full tab 
en postfris incl. blokken, in 2 albums. Hoge cat.w. 
10202 Italië 18621965. Prijs: € 1.330,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte stock Italië 18621965 in superdik winkel album. Enorme 
voorraad zegels, waaronder veel beter materiaal zoals (Michel no's): 6166 (3x), 96*, 98*, 100
103 (3x), 105106 (3x), 105106*, 157159, 174*, 229*, 275278 (2x), 318324 (2x), 318324*, 
333336, 354357, 398400,445446*, 794*, 797 (2x), 831 (2x), 831*, 834836*, 838* etc. Heel 
erg veel materiaal, zeer hoge cat. waarde! 
10042 Kanaaleilanden 19691985. Prijs: € 260,00 
Postfrisse op een enkele serie na complete verz. van Guernsey Jersey Man incl. alle goede 
beglnseries, port & blokken, in Leuchtturm album. Hoge cat.w. en nominale waarde, mooie 
aanschaf 
10088 Liechtenstein 19591995. Prijs: € 175,00 
Insteekboek met postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van Liechtenstein 19591995. Boek 
bevat voornamelijk postfrisse zegels. Tevens kleine voorraad Monaco 18801975. 
10199 Liechtenstein 19722000. Prijs: € 375,00 
Dik voorraadboek met een postfrisse en gebruikte stock Liechtenstein 19722000. Heel erg 
veel zegels, hoge cat. waarde. 
10044 Malta 19001982. Prijs: € 170,00 
Leuke, redelijk gevulde collectie Malta 19001982 in blanco Importa album. Nadruk ligt op het mo
derne deel, waaronder leuke velletjes Europa Cept (1980,1981). Tevens wat Cyprus aanwezig. 
10170 Memelgebiet. Prijs: € 875,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Memelgebiet op zelfgemaakte albumbladen in ring
band met tevens een collectie Saariand. Collectie bevat veel betere series. Hoge cat. waarde! 

http://WWW.FILATELIE.NET


10076 Nederland 1852-1971. Prijs: € 500,00 
Zeer goed gevulde ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1971 in luxe Kabe 
album Collectie bevat zeer veel beter matenaal zoals 1-3o, 4-6o, 12o, 44o, 134-135*, 244-
2470 257-260*, 356-373* etc Ook jaren 50 zo goed als compleet aanwezig Hoge cat vuaar-
dei 
10167 Nederland 1852-1976. Prijs: € 230,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1976 in dne luxe Safe albums 
(1 album vrijwel leeg, bladen t/m 1993) Collectie bevat leuk vooroorlogs matenaal en goed ja
ren 50 Koopje' 
10074 Nederland 1852-1994. Prijs: € 540,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1994 in Unie album Collectie 
bevat ook beter matenaal zoals 100o, 131 o, legioenblokken*, 474-489*, 592-595* etc Veel 
modern nominaal matenaal aanwezig 
10072 Nederland 1852-1996. Prijs: € 340,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1996 in Davo album Collectie 
bevat goed jaren 50, redelijk wat nominaal inclusief velletjes en boekjes 
10071 Nederland 1864-1976. Prijs: € 250,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte goed gevulde collectie Nederland 1864-1976 in Davo luxe 
album Bevat veel leuke ongebruikte series uit de jaren 50 
10135 Nederland 1864-1984. Prijs: € 300,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1864-1984 in goed gevuld Schaubek 
album Hoge cat waarde, ook nominaal matenaal 
10070 Nederland 1867-1974. Prijs: € 340,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1867-1974 in Davo album Collectie is goed ge
vuld, ook de jaren 50 Tevens wat overzeese gebiedsdelen aanwezig Hoge cat waarde' 
10078 Nederland 1929-1976. Prijs: € 320,00 
Nette voornamelijk postfnsse en ongebruikte collectie Nederland 1929-1976 Collectie bevat 
veel betere vooroorlogse series, vanaf 1937 bijna compleet, in 2 dure Lindner albums Hoge 
cat waarde 
10142 Nederland 1945-1965. Prijs: € 180,00 
Dubbel verzamelde collectie Nederland 1945-1965, ongebruikt en gebruikt in stockboek Cat 
waarde ca 1800 euro Koopje' 
10132 Nederland 1964-1976. Prijs: € 135,00 
Postfnsse, vrijwel complete collectie Nederland 1964-1976 in Borek album Collectie bevat ook 
de Amphilex vellen van 1967 
10073 Nederland en Overzee 1852-1953. Prijs: € 520,00 
Collectie Nederland en Overzee 1852-1953 in oud Victoria album Bevat veel ongebruikte se-
nes, waaronder betere zoals En Face lage waarden (518-533) Ook leuk Overzee aanwezig 
Helaas wel wat roest in de collectie Zeer hoge cat waarde' 
10040 Nederland FDC's. Prijs: € 200,00 
Collectie FDC's Nederland tussen E47 en E270 in twee FDC albums Zowel beschreven als 
onbeschreven FDC's Bevat o a 144a en 153a 
10211 Nederland i<leinrondstempeis Noord l-lolland. Prijs: € 2.500,00 
Collectie kleinrondstempels Nederland, van plaatsen uit Noord Holland Gigantische hoeveel
heid zegels met veel schaarse afstempelingen, ook op de duurdere zegels Cat waarde 
15000 euro In zelfgemaakt album 
10175 Nederland l^leinrondstempels. Prijs: € 1.350,00 
Collectie van plaatsnamen N-Z met vele mooie duidelijke afdrukken op veel verschillende 
waarden, in ietwat diverse kwaliteit, in album Enorme cat w 
10188 Nederland l^leinrondstempeis. Prijs: € 3.500,00 
Dik stockboek met een collectie kleinrondstempels Nederland met ook veel doubletten in aller
hande kwaliteiten Bevat stempels van de plaatsen A t/m N Cat waarde ca 30000 euro" 
10124 Nederlands Indië en Indonesië 1940-1955. Prijs: € 115,00 
Map met albumbladen met een ongebruikte collectie Nederlands Indie en Indonesië 1940-
1955 Bevat o a tempelsene (NVPH 383-388) 
10069 Nederlandse Antillen 1949-1983. Prijs: € 120,00 
Safe album met een voornamelijk postfnsse collectie Nederlandse Antillen 1949-1983 
Periode 1957-1983 is geheel postfns Bevat ook NNGuinea 
10064 Nederlandse Antillen 1949-1988. Prijs: € 220,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederlandse Antillen 1949-1988 in Davo album 
Bevat o a 218-233* Ook wat Aruba aanwezig (postfns) 
10193 Nederlandse Antillen 1950-1997. Prijs: € 525,00 
Complete postfnsse collectie Nederlandse Antillen 1950-1997, inclusief EnFace sene Tevens 
Aruba 1986-1997 postfns compleet In Davo album, cat waarde ruim 2600 euro 
10212 Nieuw Zeeland. Prijs: € 400,00 
Map met albumbladen met postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van Nieuw Zeeland 
Klassiek tot modern waaronder betere senes en blokken en dienst Hoge cat waarde' 
10163 Oostenrijk 1949-1982. Prijs: € 780,00 
Zeer dik winkelalbum met een postfnsse, ongebruikte en gebruikte stock Oostenrijk 1949-
1982 Gigantische hoeveelheid zegels, zeer hoge cat waarde" 

10161 Oud Duitse Staten. Prijs: € 1.175,00 
Dealer showboek met ongebruikt en gebruikt matenaal van diverse Oud Duitse Staten en wat 
gebieden Partij bevat ook falsificaties en repnnts, maar ook vele betere zegels Zeer veel ma
tenaal, enorme cat waarde' 
10123 Portugal. Prijs: € 125,00 
Map met insteekbladen met 4 ongebruikte blokken van Portugal Bevat (Michel no's) blok 4* 
(plakker op velrand en blok 1 maal gevouwen), blok 7* (plakker op velrand en blok 1 maal ge
vouwen) blok 8* (plakker op velrand en gomloze plek op velrand), blok 10* (plakker op velrand 
en gomloze plek op velrand) 
10122 Portugese koloniën. Prijs: € 115,00 
Map met 9 stockkaartjes met klassiek ongebruikt en gebruikt matenaal van diverse Portugese 
kolomen Iets diverse kwaliteit 
10196 Saar 1947-1959. Prijs: € 2.100,00 
Complete gebruikte collectie Saar 1947-1959 inclusief blok 1 en 2 (Hochwasserhilfe blokken, 
beide BPP gekeurd) Zeer mooie collectie, cat waarde ca 12000 euro 
10081 Saoedi Arable brieven! Prijs: € 200,00 
Prachtlot grootformaat bneven jaren 80/90, veel hoge waarden en goede frankenngen, in 
doos Zelden of nooit aangeboden" 
10050 Scandinavië 1875-1990. Prijs: € 300,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Scandinavië 1875-1990 in dik Davo album 
Collectie bevat beetje ouder matenaal maar de nadruk ligt op het moderne deel 
10164 Scandinavië. Prijs: € 300,00 
Insteekboek met een voornamelijk gebruikte collectie Scandinavië Collectie bevat o a 
Noorwegen, Zweden, Groenland etc Zeer hoge cat waarde' 
10130 Spanje 1950-1988. Prijs: € 150,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Spanje 1950-1988 in blanco Victona album 
Collectie bevat voornamelijk postfns matenaal en ook blokken en boekjes 
10059 Spanje en gebieden. Prijs: € 260,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Spanje en gebieden in Kabe album op blanco 
bladen Tevens Europa CEPT en meelopers 1975-1977 postfns 
10092 Sport voorraadboeken. Prijs: € 210,00 
Vier dikke stockboeken met een postfnsse en gebruikte voorraad Sport Heel veel senes, ide
aal kavel voor beurshandelaar 
10068 Suriname 1873-1977. Prijs: € 220,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Sunname 1873-1977 in Davo album Collectie 
bevat beter matenaal zoals 12', 65-68', 103o, lOBo, 130-136", 137-140**, 141-144*, 146-
149*, 280-283* luchtpost 24-26*, port 36-36* etc Leuke collectie, hoge cat waarde' 
10065 Suriname 1925-1985. Prijs: € 150,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Sunname 1925-1985, in zeer goedgevuld Importa album 
Zeer hoge cat waarde 
10103 Toerisme. Prijs: € 125,00 
Insteekboek met postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van het thema toensme Bevat uit
zichten, gebouwen, cultuur etc 
10129 Tsjecho-Slowakije 1918-1975. Prijs: € 150,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Tsjecho-Slowakije 1918-1975 in twee blanco Victona albums 
Collectie bevat ook wat postfns matenaal zoals blok 18B (Michel) 
10094 Tsjecho-Slowakije 1945-1972. Prijs: € 225,00 
Postfnsse (iets gebruikt) collectie Tsjecho-Slowakije 1945-1972 in luxe Kabe album Zeer goed 
gevulde collectie, hoge cat waarde' 
10098 Verenigde Naties 1951-1996. Prijs: € 150,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Verenigde Naties 1951-1996 in Davo album Op wat zegels 
na uit het begin geheel postfns Collectie bevat New York, Geneve, Wenen 
10106 Vluchtelingen. Prijs: € 115,00 
Album met een postfnsse collectie vluchtelingen van de hele wereld Tevens wat FDC's aan
wezig Ook veel ongetand materiaal aanwezig 
10083 Wereld doosje. Prijs: € 400,00 
Doos met stockkaartjes hele wereld Bevat o a leuk Nederland en België Zeer hoge cat waar
de' 
10052 Wereld. Prijs: € 270,00 
Vier insteekboeken met diverse zegels van de hele wereld Voornamelijk postfns matenaal, 
waaronder Engelse kolomen en veel Israel Hoge cat waarde' 
10062 West Europa. Prijs: € 400,00 
Postfrisse dure uitgaven van West Europa in een mooie kwaliteit Bevat o a Italië, 
Gnekenland, Luxemburg etc Cat waarde ca 1800 euro 
10159 Württemberg. Prijs: € 675,00 
Stockboek met een postfrisse, ongebruikte en gebruikte stock Württemberg Bevat heel veel 
materiaal, waaronder veel leuk klassiek materiaal Zeer hoge cat waarde' 
10095 Zegel op zegel. Prijs: € 135,00 
Insteekboek met postfns en gebruikt matenaal van het thema Zegel op zegel Veel ze
gels en ook wat blokken Veel Engelse kolomen aanwezig 

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 



MUNTEN- EN P O S T Z E G E L O R G A N I S A T I I 

Veiling 12 & 13 septennber 2008 
Postzegels • Ansichtkaarten • Varia 

6 0 \^k,ii 1 i j 

PAX + 

Neem gerust contact met ons op voor het ontvangen van een veilingcatalogus 
of voor informatie betreffende biedingen of inzendingen. 
Taxaties zijn bij ons overigens altijd gratis en vrijblijvend! 

Beursprogrannma najaar 2008 
Gezellige verzamelbeurzen • Munten en postzege s • Tevens gratis taxaties! 

Den Haag 31 augustus Van der Valk Bijhorst, 
Zijdeweg 54, Wassenaar 

Etten-Leur 7 september De Nobelaer, 
A. van Berchemlaan 2 

Nieuwegein 28 september HetVeerhuis, 
Nijemonde 4 

Rotterdam 5 ol<tober Golden Tulip Airporthotel, 
Vliegveldweg 59 

Haarlem 19 oktober Van der Valk Haarlem-Zuid, 
Toe kan weg 2 

Etten-Leur 26 oktober De Nobelaer, 
A. van Berchemlaan 2 

Den Haag 2 november Van der Valk Bijhorst, 
Zijdeweg 54, Wassenaar 

Nieuwegein 16 november HetVeerhuis, 
Nijemonde 4 

Rotterdam 23 november Golden Tulip Airporthotel, 
Vliegveldweg 59 

Amsterdam 30 november Marcanti-College, 
Jan van Galenstraat 31 

Eindhoven 14 december Hotel van der Valk, 
Aalsterweg 322 

Bel ons gerust voor informatie omtrent standhuur, bezoek aan een beurs of 
halfjaarlijkse gratis toezending van een programma met een vrijkaartje. 

Energieweg 7 
3401 MD iJsselstein www.mpo.nl Tel. +31(0)30-6063944 

Fax+31(0)30-6019895 
: „ £ „ / ; 7 » . ^ ^ ^ .^1 

http://www.mpo.nl


TE KOOP GEVRAAGD 

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

Collecties postzegels (alle landen/thema's) 

Handels- of winkelvoorraden 

Gouden en zilveren munten 
Bij grote objecten, bestaat de 

mogelijkheid voor een bezoek aan 
huis door één van onze deskundige 

medewerkers. 
Collecties munten gehele 
wereld 

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

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

TE KOOP GEVRAAGD 

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


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

1951 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

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 

245,00" 
57,00 
59,00 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

12,00 
9,50 
15,50 

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

1996 nu 63,50 
1997 nu 22,00 
1998 nu 59,00 
1999 nu 39,00 
2000 nu 43,00 
2001 nu 39,00 
2002/2005 op aanvraag 
PORT EN DIENST VOORRADIG 

NEDANTILLEN: POSTFRISSE COMPLETE JAARGANGEN INCL BLOKKEN, exclusief eventuele "a"nummers NIEUWE (VERLAAGDE) PRIJZEN: 
VANAF 15% tussen 1953 en 1994 geldt: 10% EXTRA KORTING' va 100 EURO AFNAME 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

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

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

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 
postkantoorprijs, behalve enkele 
moderne vellen van 10 of 20 

DIVERSE: series postfris zonder plakker: 

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

nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

14,50 
355,00 
17,50 
85,00 
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 JULI 2008 
8149 
INDONESIË Jakarta blokken 1995 (Nrs ie37A/G)postfris z plakker catw 80,00 nu 37,50 
(FOTO WEBSITE) 
8267 
FRANKRIJK "carte pneumatique" ongebruikte briefkaart/omslag Yvert nr 2606 catw 
69,00 nu 27,50 (WEBS) 
8327 
NEDERLAND diverse postfrisse kind/zomer en andere toeslag series in blokken van 4, 
alleverschillend Periode 19611974 Catw 201,60 nu 40,00 Catw 226,40 nu 45,00 Catw 
271,20 nu 55 00 
8364 
BELGIË spoorwegzegels SP 79/99(Michei 79/99) ongebruikt met nette 
plakker(scharnier) zeer lastige en zeldzame serie/reeks' ■ Cataloguswaarde 1400,00 nu 
560,00 (ZIE GEHELE SERIE/REEKS OP DE WEBSITE) 
8450 
DDR, leuchtturm luxe voordrukalbum, blanco klemstroken .prima staat, nw prijs i 
175,00 met een vrijwel complete en merendeel ** collectie 19601969 incl blokken (o a 
Jubileum blok) nu 127,50 
8468 
NEDERLAND DAVO standaard voordrukalbum. red staat met een */** restant col
lectie 19401974 incl betere series uit de jaren 50, tevens kindblokken Combi's uit 
boekjes(beter) LP port etc catw 1288,00 nu 110,00 
852S 
FINLAND DAVO standaard voordrukalbum, goede staat nw prijs ca 40.00 met een 
gebruikte start collectie 18851994 aanwezig o a 21,23,36/38,68/93 etc hierna schaars 
tot redelijk gevuld nu 79,50 
8539 
INDONESIË LEDIG Leuchtturm luxe voordrukalbum, blanco klemstroken, type DP don
kergroene band inhoud 19481973 in PERFECTE NW STAAT" Leuchtturm nw prijs 210,00 
bijDNS slechts 84.5011 
8544 
WERELD doos met 1000 gram vellen/veldelen, blokken etc veelal postfris z plakker, 
deels "apenlanden "maar ook wel betere Oostbloklanden, prima voor motief < ■ vele 
lOOOen zegels voor slechts 49.50"' 
8572 
NEDERLAND DAVO standaard voordrukalbum met een vnl ongebruikte( Ie plakker) 
collectie 19391976( voor 1939 nog iets aanwezig (on)gebruikt), vanaf 1940 geheel 
compleet, dus inclusief hoge waarden Konijnenburg( 346/39), Guilloche serie tem 500 
cent, geen stroken en geen 402/3b, En face serie gebruikt, tevens nog diverse Dienst( 
gebruikt) en combinaties uit betere automaatboekjes, catw 3400,00 nu 395 00 (DIV 
FOTO'S WEBSITE) 
8578 
D.REICH. DAVO standaard voordrukalbum, zwarte klemstroken met een vnl gebruikte 

collectie 18721945 aanwezig o a 1.2,4/6, 9,16/20. 25. 26. 31/4,37, 39/50fdiv types, 
78, 80/2. 83/97.119/38, 140/57.158/76. veel infia, 354*. 355/67, 375/7, 410/22, 505b. 
540/3,651/9. 728/9, Luchtpost o a 383,455,456,539 etc tevens nog diverse dienst 
Totale cataloguswaarde 3 545.00 nu 395,00 (ZIE DIVERSE FOTO'S OP DE WEBSITE) 
8S91 
MOTIEF STAATSHOOFDENIBROEMDElBERUCHTE)PERSONEN Importa blanco 
album met vele lOOen verschillende incl blokken, zeer interessant geheel voor slechts 
39,50 
8596 
BELGIË WIJ hebben een pracht collectie "Back of the Book" kunnen aankopen welke wij 
in delen gaan aanbieden, alle zegels op DAVO standaard voordrukbladen, nummering 
volgens OBP catalogus D) SPOORWEG op een paar zegels na compleet'■ Aanwezig 1/6 
o, 7/8*, 9 o, 10/12 *, 13 o, 14*, 15/27 o, 28/47 o, 48/51*, 53 *, 58/78 o, 79/99 o, 100/127 
o. 128/134 o. 135/166 o. 168/177 o, 178/201 o. 205/212 *, 213/259 o, 260/263 *. 264/368 
o. 369/372 o (schaars). 373/431 o. 432 o, 433/460 o catw 3000,00 nu 595.00(FOTO'S WEB) 
860« 
DLD/FRANSE ZONES DAVO standaard voordrukalbum. met (on)gebruikte collectie o a 
Alg Ausgaben *. Baden 1/13*. 14/34 o. 36 o, 47/57*,Blok 2 o(nagestempeld), Rheinland 
Pfalz 1/41 */o,zonderno 36, 46/48*,49/52o. Württemberg 1/37 vnl o zonder 35, 
38/9*,44/8*,51/2* catw 488.00(|. 1500.00 blok) nu 125,00 (DIV FOTO'S) 
8602 
FRANKRIJK DAVO standaard voordrukalbum (wel alle zegels met blanco kiemstroken) 
daarin een ogenschijnlijk complete collectie 19701993. vanaf 19701980 gebruikt en 
vanaf 1981 tot en met 1993 geheel compleet postfris zonder plakker, incl diverse aut 
boekjes etc catw ruim 1600.00 nu 335,00 
8604 
IERLAND DAVO standaard voordrukalbum, prima staat met een mooie vrij ver gevor
derde collectie 19291991 tot en met 1986 (on)gebruikt en vanaf 1987 1991 alles ** 
aanwezig o a (Michel nrs) 1/6 o, 12/22 o, 25/34 */o, 40/49A o, 51A o, 52/54 o. 55/61 o, 
62 o fraai, 65 o, 66*, 67/70 o, 71/82 o. 84 o fraai, 86/7 *, 88 o, 89/95*. 96 o 97*. 98/9 
o, 100/5*. 106/13 o, 114/5*, 118/9 o, 120/3 o. 124/5*. 128/33 o. 138/9 o. hierna geheel 
compleet vanaf 1966 ongebruikt Ie plakker, vanaf 1987 ** Port compleet 1*. 2/4 o, 
5/34*, 35/44** cw ca 1750,00 nu 295,00(DIV FOTO'S) 
8605 
VATICAANf/jKERKSTAATI DAVO standaard voordrukalbum, prima staat met een bijna 
complete (on)gebrulkte pracht collectie 18521983 aanwezig Michel nrs Kerkstaat 1/3 
o, 4*.6/9o, 12/25*(catw«4200 00)VATICAAN 1/15*(nr11 o). 16/20 * 21/38 o/*, 45/8 
o. 50 o, 51/58 o, 59/83 *, hierna op 7 dure Luchtpostzegels compleet *( een paar zegels 
0) incl Blokl* en 2 * Port 1/6*,7/24* div pakketzegels */o Cataloguswaarde Vaticaan 
deel ruim 2050.00 Nu 345,00 ( DIVERSE FOTO'S OP DE WEBSITE) 
8616 
CURACAO Luchtpost 18/25(Pr Bernhard Fonds) gebruikt, catw 280.00 Nu 115.00 { FOTO 
OP DE WEBSITE) 

GEEN PORTO KOSTEN, ONZE PRIJZEN ZIJN ALL IN Mi l c op www.stampsdns.com voor overige aanbiedingen/partijen 

^ T A M P g 

iSi 
GLOBAL STAMP DEALERS* 

STAMPSDNS  GLOBAL STAMPDEALERS 
Directie Dirk N. Sluis 

Tinnegieter 13,1625 AN HOORN, The Netherlands  geen winkel 
Tel: overdag 0655884387  vanaf 19.0023.00uur: 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.stamps-dns.com
mailto:stamps-dns@hetnet.nl
http://www.stamps-dns.com


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

Onze 115* veiling worden gehouden op 

zaterdag 13 september 2008 
in zalencentrum Intermezzo aan de Stationsweg 6 te 
Leeuwarden t.o.v. deurwaarder J. Venema. 

Voor deze veiling mochten wij vele interessante nala

tenschappen ontvangen, w.o. zeer veel Duitsland. Onze 
befaamde afdeling dozen is deze keer zeer uitgebreid. 

Deze veiling is liet bezoeken waard! 

Kijkgelegenheid op: 
donderdag 11 september 
vrijdag 12 september 
zaterdag 13 september 

van 13.00 18.00 
van 10.00  18.00 
van 08.00 11.30 

Nadere inlichtingen: 
fax. 0582129180 
Email adres: pzvfries 
Website: www.pzvfriesland 

Onze volgende veiling zal worden gehouden 
29 november 2008. ■ » i « « i ^ ™ « 

Inzendingen zijn dagelijks mogelijk ten kantore en i 
tydens onze kijk en veilingdagen. 

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

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

Exclusieve postzegels bij de NCRV! 

a.a 
n i 

50.000 FANS 
GEZOCHT m 

Jochem van Gelder 

De NCRV heeft 50.000 fans nodig om Aomroep te 
blijven. Word nu fan voor slechts € 5,72 en ontvang 
gratis een opbergetui met unieke postzegels naar 
keuze! 

SPECIALE ACTIE VOOR FILATELISTEN 
Heeft u interesse in alle vijf postzegelsetjes? Meld dan 
ook mensen in uw omgeving aan als fan. Voor elke 
nieuwe fan die u aanmeldt ontvangt u gratis een post

zegelset naar keuze. Kijk op www.ncrv.nl/activiteiten 
voor het speciale aanmeldformulier. 

NCXY 
Tijd voor samen. 

50.000 

Joris Linssen Caroline Tensen Ernst Daniël Smid 

Ja, ik word fan en steun de NCRV voor 1 jaar 
Graag ontvang ik een opbergetui met postzegels van: (één aankruisen) 

Q Jochem van Gelder □ Joris Linssen □ Caroline Tensen Q Ernst Daniel Smid a Man bijt tiond 

Naam Voorletters m / v 

Postcode Woonplaats 

Telefoon Geboortedatum. 

Hierbij machtig ik de NCRV om éénmalig € 5,72 
af te schrijven van mijn bank/girorekeningnummer: 

Muur de bon m een envelop zonder postzegel naar: iNLKV, t.a.v. I. Meinmei Tier:̂ byUü, 12UÜVX Hilversum 

http://www.pzv-friesland
http://www.ncrv.nl/activiteiten


mn^mssM E 
FOUTE POSTZEGEL 
TÓCH VERKOCHT 

Op 7 juni jl. werd in 
Weesp de traditionele 
Weesper Watersportdag ge
houden. Voor het eerst in 
de geschiedenis had de 
organisatie persoonlijke 
postzegels laten maken. 
Helaas: bij Cendris, de 
producent van de zegels, 
ging kennelijk iets mis, 
want het plaatje op de 
zegels bleek ernstig te 
zijn verminkt: de tekst 
was onleesbaar. In allerijl 
werd een tweede oplage 
besteld. 'En die foute ze
gels?', zult u zeggen. Die 
werden gewoon opge-

weesper waters 

extra: gratis misdruk* 
' Mj ««n daet van de oplage van dn mapje is een miedruk tMjgesloten, 

zie de toelichting op de achterzijde' 

bruikt, ingesloten bij een 
deel van de mapjes die op 
7 juni te koop waren. 
Belangstelling? Er zijn 
nog enkele mapjes over. 

Maak 3 euro (incl. verz.) 
over op Bankrekening 
5102 53 350 t.n.v. van 
Watersportdag Weesp. 
Vergeet uw adres niet! 

DE REDACTIE VAN FIUTELIE IS VERHUISD! 

De redactie van Filatelie is verhuisd, 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 maakt ook gebruik van nieuwe 
telefoon- en faxnummers: 

telefoon: 0294-432801 - fax:0294-482508 

We hopen dat u snel gewend bent aan het nieuwe 
adres en de nieuwe nummers. Het e-mailadres is 

ongewijzigd; philatelie(a)tip.nl 
Redactie Filatelie 

PAUL VAN HASSELT, GEZICHT VAN DE STICHTING 
FIUTELIE, DUBBEL ONDERSCHEIDEN 

De secretaris van de 
Stichting Filatelie, Paul 
van Hasselt, heeft op i juli 
2008 zijn taak neergelegd 
en overgedragen aan Cees 
Janssen. Tijdens de Alge
mene Vergadering van de 
NBFV werd besloten om 
Paul vanwege zijn grote 
verdiensten voor de filate
lie te benoemen tot erelid. 
Door gezondheidsre
denen kon Paul echter 
niet bij deze vergadering 
aanwezig zijn. 
Tijdens de vergadering 
van de Stichting Filatelie 
van 23 juni 2008 kreeg 
Paul alsnog door de voor
zitter van de KNBF, Ties 
Koek, de gouden speld 
behorend bij het erelid
maatschap uitgereikt. Tot 
zijn grote verrassing werd 

Paul van Hasselt meteen 
daarna ook nog verblijd 
met de gouden speld van 
verdienste van de NVPH. 
De speld werd uitgereikt 
door Hans van den Eijnde 

namens het bestuur van 
de NVPH. 
Vanwege zijn afscheid als 
secretaris van de Stichting 
Filatelie werd Paul door 
stichtingsvoorzitter Sietze 
Ottevangers, voor de rest 
van het jaar in de bloeme
tjes gezet. 

NVPH-bestuurder Hans uan den Eijnde (links) speldt Paul uan Hasselt 
zijn onderscheiding op Bondsuoorzitter Ties Koek (rechts) kijlrt toe 

SCHUITEN WINT 'GROTE 
PRIJS AMBASSADEUR' 

Elk jaar worden in België 
prijzen toegekend aan 
ontwerpers van daar 
uitgegeven postzegels. 
De belangrijkste is wel 
de Grote Pnjs Ambassadeur, 
die de mooiste postze
gel van een bepaald jaar 
bekroont. De prijs voor 
2007 is toegekend aan 
Franfois Schuiten, voor 
zijn blokje 'De Zuidpool' 
(rechts). Een 25-koppige 
jury beschikte over 70 
procent van de beschik
bare stemmen; de overige 
dertig procent was af
komstig van lezers van 
het blad PhilaNems van De 
Post. Behalve de Grote Pnjs 
Ambassadeur werden nog 
twee prijzen toegekend: 
die voor de best gegra
veerde postzegel van de 

Europese Unie (winnaar: 
Itahè, zegel 'Venezia', 
gegraveerd door Antonio 
Ciaburro) en een nieuwe 
prijs, voor de beste jeugd-
zegel m de Europese Unie 
(Ierland, blokje 'Celtic 
Cats'). De prijzen worden 
op 6 september a.s. 
uitgereikt, in de Maximi-
liaanzaal van het stadhuis 
van Brussel. 

SAMENWERKING TUSSEN DE GLOBE EN 
PHILATELICA OFFICIEEL BEZEGELD 

Op dinsdagavond 20 mei 
hebben de besturen van 
De Globe en Philatelica 
hun handtekening gezet 
onder een samenwer
kingsovereenkomst op 
het gebied van een inter
netveiling en de nieuw-
tjesdienst. 
Voor de leden van de 
genoemde verenigingen 
betekent dit dat zij over 
en weer gebruik kunnen 
maken van deze facili
teiten. Ze zijn daardoor 
verzekerd van kwalitatief 
hoogwaardige dienst
verlening. Zo kunnen de 
leden van De Globe een 
abonnement nemen op 
de nieuwtjes van zo'n 

zestig verschillende 
landen, terwijl leden van 
Philatelica een abonne
ment kunnen afsluiten 
op basis van een thema. 
Ook kunnen de leden van 
Philatelica inzenden en 
kopen op de maandelijkse 
internetveiling van De 
Globe; daarmee wordt 
het deelnemersveld van 
deze veiling aanzienlijk 
vergroot en wordt het 
voor inzenders en kopers 
dus aantrekkelijker om er 
gebruik van te maken. 
Beide verenigingen zetten 
zich al jaren in om tot de 
hier beschreven samen
werking te komen, onder 
het motto 'omdat we het 

samen beter kunnen...'. 
De ledenaantallen van fi-
latelistische verenigingen 
in Nederland lopen over 
het algemeen terug. Het 
wordt daardoor steeds 
moeilijker bekwame be
stuursleden te vinden. De 

Globe en Philatelica acht
ten het dan ook noodza
kelijk om op het gebied 
van de dienstverleningen 
samen te werken. De twee 
verenigingen rekenen er 
op dat de samenwerking 
succesvol zal verlopen; ze 

hopen in de toekomst de 
samenwerking nog verder 
uit te kunnen breiden. 
Verder staan zij open 
voor andere verenigin
gen, die binnen ditzelfde 
concept willen denken en 
handelen. 



NCRV lOEKT VIJFTIGDUIZEND PROGRAMMAIANS: 
EIGEN POSTZEGELS INGEZET ALS ACTIEMIDDEL 

Leuk idee van de NCRV: 
persoonlijke postzegels 
met afbeeldingen van 
idolen en iconen van 
deze publieke omroep. 
De NCRV is dringend op 
zoek naar vijftigduizend 
nieuwe 'programmafans', 
om haar status als A-om
roep (die afhangt van het 
ledental van de vereni
ging) ook in de toekomst 
te kunnen behouden. 
Wie programmafan van 

de NCRV wordt - kosten: 
5.72 euro - mag een ca
deautje uitzoeken. Postze
gelverzamelaars laten dan 
de boeken, vingerpopjes 
en cd's natuurlijk links 
liggen en opteren voor 
een van de vijf beschikba
re zegelvelletjes: ze kun
nen kiezen uit 'Carohne 
Tensen', 'Joris Linssen', 
'Jochem van Gelder', 
'Ernst Daniel Smid' 
en 'Man bijt hond'. De 

persoonlijke postzegels 
zijn nergens anders dan 
bij de NCRV te krijgen, en 
uitsluitend in combinatie 
met een aanmelding als 
programmafan. De proce
dure om de zegels in huis 
te krijgen is simpel: op de 
website luiDiu.ncru.nl zijn 
alle details te vinden. 
Hebt u geen internet? 
Geen nood! De NCRV 
adverteert elders in dit 
nummer (zie pagina 487) 
en heeft een speciale 
aanbieding voor lezers 
van Filatelie. 

(advertentie) 

Het maandblad Filatelie is het oudste en grootste onafhankelijke postzegelmaandblad in het 
Nederlandse taalgebied. In verband met het vertrek van de huidige functionaris is de uitgever van het 

blad, de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, op zoek naar een 

HOOFDREDACTEUR ( M t V ) 

De hoofdredacteur van Filatelie bepaalt in overleg met het bestuur van de stichting het journalistiek 
beleid van het blad, ontwikkelt lange-termijnplannen voor de uitvoer van dat beleid en ziet er op toe 
dat dit beleid in de dagelijkse praktijk wordt verwezenlijkt. Hij/zij stuurt ca. twintig vrijwilligers en 
free-lance medewerkers aan die maandelijks gespecialiseerde bijdragen voor het blad schrijven. De 
hoofdredacteur onderhoudt contacten met het advertentieverkoopbureau, de pre-pressafdeling en 
de drukker, met als doel de technische doorloop van het blad probleemloos te laten verlopen. Hij/ 

zij is nauw betrokken bij de vormgeving van het blad en is ook verantwoordelijk voor een deel van de 
opmaak. Daarnaast houdt hij/zij dagelijks de website van Filatelie, uiiuuJ.jilatclie.iiis, bij. 

Honorering volgens de CAO voor publiekstijdschriften en opiniebladen. 

Van kandidaten voor deze functie wordt verwacht dat ze 

- in staat zijn op maandelijkse basis een aantrekkelijk journalistiek product te 
vervaardigen dat stipt op tijd bij de lezers van het blad in de bus valt; 

- belangstelling hebben voor filatelie, c.q. het verzamelen van postzegels, 
ofwel zelf actief zijn als filatelist of postzegelverzamelaar; 

- beschikken over een denk- en werkniveau op hbo-niveau; 

- de vaardigheid hebben alle functionele contacten die deze functie met zich 
meebrengt op coöperatieve, stimulerende en resultaatgerichte wijze te onderhouden; 

- bereid zijn de fiinctie vanuit eigen huis, op grotendeels zelf in te delen tijden, te verrichten; 

- in staat zijn aan de hand van de door de stichting opgestelde begroting 
het budget voor het blad op verantwoorde wijze te bewaken; 

- over een goed taalgevoel beschikken, creatief en innovatief zijn, leiding kunnen geven, 
stressbestendig zijn en het vermogen hebben filatelistisch nieuws te herkennen; 

- in staat zijn zelfstandig pagina's op te maken met behulp van het softwarepakket 
Adobe InDesign of bereid zijn zich die vaardigheid aan te leren. 

Belangstellenden kunnen hun sollicitatie richten aan (of een uitvoerige omschrijving van de 
werkzaamheden van de hoofdredacteur aanvragen bij) de secretaris van de stichting, 

drs. S.W.D. Veenstra, Roelofsstraat 31, 2596 VK Den Haag. De nieuwe hoofdredacteur zal per 
I april 20og in dienst treden; uw sollicitatie moet in verband hiermee 

uiterlijk op i november aoo8 in het bezit van de secretaris zijn. 

OVERZICHT MUTATIES 
VERENIGINGSADRESSEN 

De afgelopen tijd zijn de 
volgende mutaties in het 
overzicht van aangeslo
ten verenigingen doorge
voerd: 

Leeuwarden 
De Vereniging van Postze
gelverzamelaars 'Fries
land' heeft een nieuwe 
secretaris: mevrouw 
H. van de Witte-Bosch, 
Bütenhoeke 17, 9041 AA 
Berlikum. 

Oosterhout 
De OWP heeft een 
nieuwe secretaris: de heer 
F. Wienhoven, Teilingen 
16, 4901 DB Oosterhout, 
telefoon 0162-455527. 

Zwartsluis 
De secretaris van de Post

zegelvereniging Regio 
Zwartsluis is verhuisd 
naar het volgende adres: 
Van der Meulenstraat 9, 
8064 BV Zwartsluis. Het 
e-mailadres is margejij) 
home.nl. 

Mutaties op het overzicht 
van adressen van vereni-
gingingen die bij Filatelie 
zijn aangesloten kunt u 
zenden aan: 

Mevrouw E. Braakensiek 
Willem-Alexanderlaan 41 
3273 AS Westmaas 

Het complete overzicht 
van bij Filatelie aan
gesloten verenigingen 
wordt tweemaal per jaar 
gepubliceerd, in januari 
en oktober. Het volgende 
complete overzicht vindt 
u dus in Filatelie van 
oktober 2008. 

42STE FIUTELISTENDAG 
IN MAASTRICHT 

Op 16 november a.s. orga
niseert de filatelistenver
eniging Zuid-Limburg de 
42ste Limburgse Filatelisten-
dag in La Bellettsa, Kar
dinaal van Rossumplein 
99 in Maastricht, van 
10-17 uur, met om 14 uur 
een veiling; de catalogus 
voor deze veiling kunt u 
aanvragen door 1.50 euro 
over te schrijven op Post
bankrekening 1031165 
t.n.v. FV Zuid-Limburg 
in Maastricht (vermeld 
uw adres). Informatie 

bij de veilingmeester 
(joopi;indc(a)planet.nl). Er 
wordt een speciale enve
lop uitgegeven met een 
gelegenheidsstempel (3 
euro, als u 'm in Maas
tricht koopt). De envelop 
is schriftelijk te bestellen 
door 3.50 euro over te 
maken op de eerder ver
melde Postbankrekening. 
Meer informatie over het 
evenement is verkrijgbaar 
bij de heer C.L.M. Jans
sen, Christinastraat 25, 
6267 AS Cadier en Keer, 
telefoon 043-4071499 
(per e-mail: bert-janssen(a) 
hrtnet.nl). 

VERKEERDE VUURTOREN 
WORDT GECORRIGEERD 

Fouten op zegels: het 
blijft een geliefd ver-
zamelgebied. Dus was 
er veel belangstelling 
voor de zegel die Canada 
Post op 27 december jl. 
uitbracht: die toont een 
verkeerde vuurtoren. 
'Verkeerd' is niet het 
juiste woord, want de 
bewuste toren is slechts 
gespiegeld afgebeeld. Op 
de foto hieronder ziet u 
links de uitgegeven zegel 
en rechts een impres
sie van hoe de zegel had 

moeten worden gedrukt. 
Die vlag zat natuurlijk 
wel in de weg: naar rechts 
verplaatsen was geen 
optie, want er werden 27 
december ook vier andere 
vuurtorenzegels uitge
bracht, alle met een vlag 
aan de linkerkant... 
Canada Post heeft beloofd 
de zegel nóg eens uit te 
geven, waarschijnlijk deze 
zomer nog. De vuurto
renwachter van Pachena 
Point, Iain Colquhoun, is 
er blij mee: hij was een 
van degenen die de post 
erop attent maakten dat 
de zegel niet klopte. 

^ ^ y ^ ^ w '. 

http://hrtnet.nl
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8 JULI: GRENZELOOS 
NEDERLAND 2 0 0 8 

Op 8 juli brachten de 
postadministraties van 
Nederland, de Neder
landse Antillen en Aruba 
een gemeenschappelijke 
emissie uit onder de titel 
'Grenzeloos Nederland'. 
Een opmerkelijke uitgifte, 
want in elk van de drie 
velletjes zitten (ook) 
zegels van de andere 
twee gebieden. Zo bevat 
het Nederlandse velletje 
(afbeelding linksboven) 
niet alleen drie zegels van 
g2 cent (het prioritytarief 
voor 'overzee'), maar ook 
een Antilliaanse zegel van 
vijf cent en een Arubaanse 
van 240 cent. Gelukkig 
betaalt u alleen de drie 
zegels van 92 cent; de 
andere krijgt u er gratis 
bij. Ingewikkeld is het wel: 
moeten de verzamelaars 
van Nederlandse zegels 
nu ook het Arubaanse en 
het Antilliaanse velletje in 
hun collecties opnemen? 
In beide velletjes komt de 
Nederlandse zegel met het 
Edammer kaasje voor... 

1 SEPTEMBER: TWAALF 
MAANDEN JARIG 

TNTPost geeft op i 
september onder de titel 
Twaalf maanden ]ang een 
postzegelvelletje uit met 
sterren en sterrenbeel
den. Een kleurig velletje: 
het spectrum loopt van 
stralend wit tot nachtelijk 
grijsblauw. De twaalf 
postzegels (zie de afbeel
ding links) zijn elk aan 
een van de twaalf tekens 
van de dierenriem gewijd. 
De zegels vertellen een 
doorlopend verhaal: 
van boven naar beneden 
zijn de karaktertrekken 
vermeld van mensen die 
onder de desbetreffende 
sterrenbeelden vallen. 
Joana Muhlenbrock, 
grafisch ontwerper bij 
Fflbrique  het bureau dat 
de emissie Twaalf maanden 
]ang ontwierp  zegt dat 
de zegels de gebruikers 
een gevoel van saamho
righeid moeten geven, 
een verbondenheid die 
uitstekend bij TNT
Post past, als landelijk 
bezorger van brieven en 
kaarten. De teksten op de 
zegels kunnen overigens 
ook van links naar rechts 
worden gelezen en zelfs 
zappen van postzegel 

naar postzegel is moge
lijk. Wie twee postzegels 
met de juiste sterrenbeel
den op een envelop plakt, 
laat zien hoezeer hij of 
zich met de geadres
seerde  vriend, vriendin, 
familielid  verbonden 
voelt. De teksten zijn 
gezet uit de Lexicon, een 
Nederlandse letter met 
schreef, die zich goed 
leent voor het vertellen 
van verhalen. 
De helderste ster van elk 
sterrenbeeld kreeg van 
de ontwerpster een extra 
schittering, waardoor een 
'gloeieffect' optreedt. 

I SEPTEMBER: 
WEKEN VAN DE KAART 

Datje met druppels inkt 
verrassende effecten kunt 
bereiken laat ontwerper 
Marün Pyper zien, op 
de speciale postzegels 
die ter gelegenheid van 
de (inmiddels tot een 
bescheiden traditie 
uitgegroeide) Weken van de 
Kaart zullen verschijnen 
(afbeelding hnksonder). 
Martin liet inktdruppels 
van verschillende kleuren 
zich met elkaar vermen
gen, met als resultaat 
steeds weer ander en vaak 
onverwachte vormen. De 
inkt is niet alleen op de 
zegels terecht gekomen: 
ook op de velrand zijn 
druppels te vinden, waar
door zegels en velrand 
een krachtige relatie met 
elkaar krijgen. 
Het blokje met drie zegels 
van 44 cent verschijnt op 
I september aanstaande. 
Het IS de bedoeling dat de 
zegels zoveel (en zo snel) 
mogelijk worden gebruikt 
voor het doel waarvoor ze 
zijn ontworpen: voor het 
verzenden van kaarten. 
De gedachte erachter is 
dat mensen elkaar met 
een boodschap in een 
brief of op een kaartje 
kunnen beïnvloeden. 
Het hart en de pen op de 
postzegels drukken dan 
ook uit dat mensen al 
schrijvend hun genegen
heid en liefde voor een 
ander kunnen overbren
gen. Martin Pyper citeert 
in dit verband met veel 
plezier de woorden van de 
Engelse dichter Lord Ge
orge Byron (17881824), 
die vrij vertaald als volgt 
luiden: 'Eén druppel inkt 
kan miljoenen aan het 
denken zetten'... 



■ ^ I h i M i ^ ^ F H I t a SAMENS SAMENSTELLING: JAN BORLUUT 

NIEUWE EMISSIES IN 
DE MAAND JULI 

Vorige maand versehenen 
in België de volgende 
nieuwe uitgiften: 
 Olympische Zomer

spelen m Pekmg; 
 Folklore en tradities; 
 Expo 1958. 

Olympische Spelen 2008 
Op 14 juh verschenen drie 
blokken met respectieve
lijk vijfmaal twee zegels 
met waardeaanduiding 
' i ' (momenteel 54 cent), 
tweemaal vijf zegels van 
0.90 euro en eenmaal een 
zegel met de waardeaan
duiding '2' (momenteel 
1.08 euro). Het blokje met 
de 'i'zegels is gewijd 
aan BMXmotoren (BMX 
= Bicycle Motor Cross), die 
met de zegels van 0.90 
euro aan estafettelopen 
en het blokje met de zegel 
met de waardeaanduiding 
'2' aan het Belgische 
toptennis, zoals we dat 
de laatste jaren hebben 
gezien met Kim Cleysters 
en Justine Henm. De ze
gels zijn ontworpen door 
het ontwerperscollecüef 
MVTM (Myriam Voz en 
Thierry Martin). 
De zegels zijn vervaardigd 
in vierkleuren rasterdiep
druk (druk aan de rol) 
op de eerste Goebelpers 
van de Zegelwerkplaats 
in Mechelen. Het formaat 
van de blokken van tien 
is 40.2 bij 27.66 mm, de 
perforatiemaat is ii'/a 
(23 tanden horizontaal, 
16 tanden verticaal). De 
korte zijde vertegenwoor
digt de cilinderomtrek. 
De perforatie loopt alleen 
in de korte zijden door; 
in de andere randen is er 
met één gat doorgeperfo
reerd. Het blok met één 
zegel heeft het formaat 
48.75 bij 38.15 en een 
perforatiemaat van ii'/i 
(28 tanden horizontaal, 
22 tanden verticaal). De 
korte zijde vertegenwoor
digt de cilinderomtrek. 
Op de cilinder zijn 
tweemaal twee blokken 
ondergebracht, die ver
moedelijk in têtebêche 
stand zijn geplaatst. 

Folklore en tradities 
Ook op 14 juli 2008 
verschenen vier blokken, 
waarvan één blok met 
tweemaal vijf zegels met 
de waardeaanduiding 
' i ' (= 0.54 euro] en drie 

blokken met vijfmaal 
twee die ook van de 
waardeaanduiding ' i ' zijn 
voorzien. Alle blokken 
zijn gewijd aan Belgische 
volksgebruiken. Het ze
gelontwerp is van Jacques 
Doppeé. De tekening 
wordt ondersteund door 
een lijnenspel dat werd 
gegraveerd door Guil
laume Broux. 
Afgebeeld zijn de hop
duvelfeesten in Asse, 
de meiboomplanting 
in Brussel, het carnaval 
in Eupen en het Waals 
cabaret in Doornik. 
De zegels zijn in vierkleu

ren rasterdiepdruk (druk 
aan de rol) uitgevoerd, 
aangevuld met één 
kleur die in staaldiep
druk (plaatdruk) werd 
aangebracht. Er werd 
gebruik gemaakt van de 
eerste Goebelpers van 
de Zegelwerkplaats in 
Mechelen. Het zegelfor
maat 40.2 bij 27.66 mm, 
de perforatiemaat is ii'/j 
(23 tanden horizontaal, 
16 tanden verticaal. De 
korte zijde vertegenwoor
digt de cilinderomtrek. 
De perforatie loopt aan 
alle zijden geheel in de 
velrand door. 

Op de drukcilinder zijn 
vermoedelijk tweemaal 
drie blokken geplaatst. 
Bij de drie liggende blok
ken is op de rechterrand 
onderin de productbar
code aangebracht; bij 
het staande blok staat de 
productbarcode op rechts 
op de onderrand. 

Expo 1958 
De emissie Expo 1958 
verscheen eveneens op 
14 juh jl. Het gaat om een 
blok met vijf zegels met 
de waardeaanduiding ' i ' 
(momenteel 0.54 euro), 
gewijd aan het feit dat 

vijftig jaar geleden de 
Wereldtentoonstelling in 
Brussel werd gehouden. 
Het ontwerp is van Gert 
Dooreman. 
De zegels zijn in vierkleu
ren offset uitgevoerd in de 
Postdrukkerij in Brus
sel; het materiaal werd 
afgewerkt in de Zegel
werkplaats in Mechelen. 
Het formaat is 27.66 bij 
40.2mm met de perfora
tiemaat ii'/ï (16 tanden 
horizontaal, 23 tanden 
verticaal). Bij de twee bo
venste zegels ontbreekt de 
tanding aan de bovenzijde 
van de zegels, bij de het 
meest links geplaatste 
zegel ontbreekt de perfo
ratie aan de linkerkant. 
Op de rechterrand van het 
blok is de productbarcode 
aangebracht. 
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SAMENSTELLING: REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
email: dziewon(5)xs4all.nl 
website: www.xs4all.nl/dziew0n/flla/druktech.htm 

MAN BIJT HOND: EEN 
POSTZEGELPRIMEUR 

Persoonlijke postzegels 
die worden aangevraagd 
door grote organisaties 
worden vaak op een 
andere wijze uitgevoerd 
dan die, aangevraagd 
door kleinere instellingen 
of particulieren. Als een 
omroep leden wil werven 
en de nieuwe leden als 
lokkertje postzegels aan
biedt met afbeeldingen 
van populaire presen
tatoren of veelbekeken 
televisieprogramma's, 
dan is het zaak deze 
zegels zien te pakken te 
krijgen en te onderzoeken 
of die zegels wellicht op 
een wat andere wijze zijn 
geproduceerd. 

der tonen, zijn duidelijk 
in offset gedrukt, bij Joh. 
Enschedé in Haarlem. 
Dat gebeurde in twee 
stappen: het gebruikelijke 

, oranje tekstkaderdeel en 
de afbeeldingzelf in een 

^ iets grover raster. 
Bij de vijfde zegel, die met 
het beeldmerk van 'Man 
bijt hond', is het voorge

i drukte kader gelijk aan 
' dat van de overige vier ze
^ gels, maar de afbeelding

zelf blijkt te zijn geprint 
op een kleurenlaserprin
ter, hoogstwaarschijnlijk 
een Xerox Docucolour. 
De Machine Identificatie 
Code is 98.27.65.60 en de 

I printdatum blijkt 8 mei 
I 2008 te zijn geweest. 
I Hiermee hebben we 

meteen het allereerste 

"20050621 12.50 serial 21052857 
[or 0528571" 

Dê ele punten op het 'Man bijt hond'uelletje (rechts) vormen een code 
die kan loorden ontcijferd met behulp van de sleutel hierboven Ook de 
Personaliertc Briefinorkcn van Oostenrijk zijn van de code voorzien. 

Bij de vijf verschillende 
zegels die de NCRV liet 
maken om een leden
werfactie te ondersteunen 
('Word programmafan', 
zie ook 'Uit de wereld 
van de filatelie') bleek dat 
onderzoek terecht. De 
vier zegels die foto's van 

„ Caroline Tensen, Joost 
° Linssen, Ernst Daniel 
■̂  Smid en Jochem van Gel

Nederlandse zegelblokje 
waarvan elke zegel voor
zien is van een drukda
tum en druktijdstip! Met 
behulp van de codering 
die we al kenden van de 
Oostenrijkse Personalisierte 
Brieftnarken (die geprint 
worden op een Xerox 
Docucolour van de Oos
tenrijkse Staatsdrukkerij) 
vallen deze gegevens 

PRESTIGEBOEKJES 'JUMP' (HARTSTICHTING) 
EN HERDENKING MAJOOR BOSSHARDT 

Z Sommige Nederlandse 
= prestigeboekjes worden 
^ bewust, dus in over
S leg met de betrokken 
2 organsaties, niet via de 
^ landelijke verkooppunten 

. . . vanTNTPostuitgebracht. 
a ^ 2 Zo was het op 14 april jl. 

verschenen boekje 'Jump' 
van de Nederlandse 
Hartstichting uitsluitend 
verkrijgbaar op de eigen 
website van de stichting 

en daarnaast op de site 
van TNTPost. 
Opvallend is dat voor 
dit boekje nog het oude 
zegelkader van 2007 
is gebruikt en dat per 
blaadje telkens dezelfde 
drie zegels zijn geplaatst. 
De productbarcode is 
+51929 en het artikel
nummer 698033. 
Op 12 juni 2008 verscheen 
een prestigeboekje, 

NCRV. Tijd voor samen. 

iNederlandiNederland 

u 

iNederland 
"Jl®®® »o« 

NCRVvelletje 'Man bijt hond'. .eerste Nederlandse velletje met drukdatum en productietijdstip.. 

namelijk heel goed van de 
zegels af te lezen  en dan 
nog los van de Machine 
Identificatie Code (MIC) 
van de printer zelf! 
We hebben nu zo lang
zamerhand ervaring met 
een aardige selectie aan 
printers die al dan niet 
hun eigen MIC aan de 
zegels toevoegen: een Ri
coh bij Cendris, twee Oki 

gewijd aan de heilssol
date majoor Bosshardt. 
Voor dit boekje werd het 
nieuwe oranje tekstkader 
gebruikt. 
De productbarcode is 
151943 en het artikel
nummer 698034. 
Alle zegels zijn gedrukt in 
meerkleuren offset op de 
Mitsubishipers van Joh. 
Enschedé Security Stamp 
Printing in Haarlem. 

C96ooprinters in Nij
megen, c.q. Rotterdam; 
een Oki C9650 in Den 
Haag en de 'reizende' Oki 
C5700 van Els Schouten 
en de CollectClub. Van 
de Okiprinters gebruikt 
alleen de Haagse een 
MIC. En aan dat rijtje kan 
dan nu een Xerox worden 
toegevoegd, voor de 'Man 
bi)t Hond'zegel van de 

NCRV! 
De zegels die vervaar
digd zijn met behulp van 
de hiervoor genoemde 
printers zijn alle goed uit 
elkaar te houden (er is 
vooralsnog geen verschil 
tussen Rotterdam en Nij
megen) en ze vormen dan 
ook verzamelwaardige 
varianten voor de serieuze 
filatelist. 

Hetjumpboekje 
uan de Nederlandse 

Hartstichting. 

Boekje ter herdenking 
van majoor 
Bosshardt van het 
Leger des Heils. 

http://www.xs4all.nl/-dziew0n/flla/druktech.htm


POSTZEGELS VOOR DE 
NIJMEEGSE VIERDAAGSE 

Persoonlijke postzegels 
kunnen  afgezien van 
het feit datje ze kunt 
bestellen via het internet, 
bij Cendris van TNTPost 
ook zélf worden gemaakt, 
terwijl je wacht. Dat kan 
op drie postkantoren: 
Den Haag, Nijmegen en 
Rotterdam. Niet alleen 
particulieren maken 
hiervan gebruik; ook de 
postkantorenzelf doen 
dat, in nauwe samenwer i 
kmg met de organisaties 
van sportieve evenemen
ten. Want die organisaties 
weten de persoonlijke 
postzegels heel goed te 
vinden voor het promoten [ 
van de desbetreffende 

NIEUWE NEDERLANDSE 
ZEGELS IN COUVERTS 

De op 12 juni van dit 
jaar verschenen blokken 
met vijf verschillende 
zegels uit de reeks 'Mooi 
Nederland' en een blokje 
met daarin één zegel 

evenementen. Zo werden i 
er in Nijmegen al in 2007 
postzegels gemaakt voor 
de Vierdaagse en in april 
2008 in Rotterdam voor 
de Rotterdam Marathon. 
En heel recent  afgelo
pen maand  verschenen i 
er weer zegels voor de 
Nijmeegse Vierdaagse. 
De TNTPostwinkel in 
Nijmegen printte ruim > 
duizend blokken, in de 
nieuwe uitvoering met 
oranje tekst. Dit jaar wer
den er niet alleen zegels 

I gemaakt met een afbeel
ding met het plaatsnaam
bord Nijmegen (net als in 
2007), maar ook met de 
benen van een wandelaar 
tegen de achtergrond van 

! de Waalbrug. Zowel de af
beelding van 2007 als die 

gewijd aan de Vereniging I 
I Rembrandt. Beide blokjes 
i zijn standaard verpakt in 

een gesloten 'couvert', 
voorzien van de prijs, 
een productbarcode en 
het artikelnummer op de 
achterkant van de couvert. 
Bij de 'Mooi Nederland'

1 van 2008 zijn gebaseerd 
op foto's die op locatie 
werden genomen door 
medewerkers van de TNT
Postwinkel. 
De prijs van de blokken 
van tien zegels is 6 euro. 

! De blokken werden, 
voor ze werden geprint, 
door Ikio (een bedrijf 
dat is gespecialiseerd 

' in het ontwikkelen, 
produceren en verkopen 
van een breed scala aan 
geavanceerde zelfservice
oplossingen) voorzien 
van een schutblad. De 
zegelafbeeldingen zijn 
dankzij het gebruik van 
Okiprinters (die met een 
hogere resolutie dan die 
van de Ricohprinters van 
Cendris werken) van veel 
betere kwaliteit. 

I zegels is de prijs 4.40 
euro, de productbarcode 
+52179 en artikelnummer 
280367. Bij het blokje 
'125 jaar Vereniging Rem
brandt' is de prijs 6.65 
euro, de productbarcode 
+51295 en het artikel
nummer 280761. 

HET NEDERUNDS ELFTAL 
EN HET EK2008 

In de aanloop naar het 
Europees Kampioenschap 
voetbal bracht TNTPost 
op 13 mei 2008 postze
gels uit met afbeeldingen 
van  in eerste instantie 
 twintig spelers van 
het Nederlands elftal. 
De zegels werden op de 
TNTPostverkooppun
ten massaal ter verkoop 
aangeboden; ze waren in 
kartonnen mapjes verpakt 
om te verhinderen dat de 
op de velletjes meege
drukte oranje horizontale 
balk (een zogenoemde 
transfer, zeg maar plak
plaatje) zou loslaten nog 
voordat die ergens op het 
lichaam van een voetbal
fan zou worden aange
bracht. 
De vier blokjes van vijf 
zegels zijn alle gedrukt 
in offset, bij de En
gelse postzegeldrukkerij 
Walsall Security Print in 
Walsall. Net als bij de 
postzegels uit het blokje 
'Keuze van Nederland' 
wijkt de tanding af van 
wat we bij zegels van dit 
formaat gewend zijn: 20 
tanden horizontaal, 26 
tanden verticaal (in plaats 
van 20/28, respectievelijk 
21/27 bij zegels die door 
Joh. Enschedé in Haarlem 
gedrukt worden). 
Voor de specialisten valt 
te melden dat er diverse 
varianten van een mapje 
bestaan lettend op de 
afwerking van de gebogen 
bovenrand, het venster
tje en de vouw van de 
zijranden. 
Het is niet voor het eerst 

dat TNTPost postzegels 
verkoopt in een afwij
kende verpakking, dat wil 
zeggen: anders dan het 
geval is bij een postze
gelboekje bijvoobeeld. In 
navolging van de al eerder 
uitgebracht gesloten 
couverts en hangcouverts 
betitel ik deze mapjes 
maar als uenstercouuerts. 
Op de andere modellen 
couverts kom ik te zijner 
tijd nog terug. 
Als aanvulling op de 
vier eerder verschenen 
venstercouverts kwam op 
9 juni nog een vijfde ven
stercouvert, ditmaal met 
een blokje van vijfmaal 
twee zegels met foto's van 
voetballers uit het Neder
lands elftal die nog niet 

I eerder waren verschenen 
in deze reeks. Dit maal 
kreeg elke speler twee 
zegels toegewezen! 
Anders dan bij de eerste 
vier venstercouverts het 
geval was, werden de 
gewone verkooppunten 
niet ingeschakeld voor 
de verkoop van dit vijfde 
venstercouvert. De blok
jes waren uitsluitend via 

' het internet te bestellen. 
De couvertszelf waren 
geheel in lijn met de vier 
eerdere opgemaakt; ze 
vertonen ook de hierbo
ven genoemde variatie in 
afwerking. 
De postzegels daarente

I gen zijn niet gedrukt bij 
Walsall Security Printing, 
maar bij Joh. Enschedé in 
Haarlem. Naar verluidt 

5 zouden er van couvert 
'■ nummer 5 slecht 25.000 

zijn aangemaakt  te 
weinig voor landelijke 
verspreiding. 

Geniet van Mooi Nederland! 
* ® ® ® post 

ilillll €4,40 
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TOESTEMMING 
Het overnemen van arti

kelen uit De Posthoorn is 
, maar alleen met 

FAKKELTOCHT 
Er is nogal een hoop gedoe geweest 
rondom de Olympische fakkeltocht. 
Niet iedereen was even gelukkig met 
het Chinese vriendschapsgebaar. 
Sinds 1959 wordt Tibet door China 
bezet. De bevolking van Tibet is niet 
vrij om te doen en zeggen wat het 
wil. De fakkeltocht werd in stedenals 
Londen en Parijs bijna onmogelijk 
gemaakt door medestanders van de 
bevolking van Tibet. De Chinese organi
satoren gaven niet op en gingen zelfs met de 
Olympische vlam naar Tibet. 
Wist je trouwens dat de Olympische vlam pas sinds de 
Spelen van Amsterdam bij het evenement horen. Waar
schijnlijk heeft een Amsterdamse ambtenaar de ceremonie 
rond het ontsteken van de vlam bedacht. Sinds de Olympi
sche Spelen van 1936 wordt er een Olympische fakkeltocht 
georganiseerd. 

bronvermeidit 

/ i b Ä 2008 ¥111 . 
Beijing 2008 Olympic ̂ j \ 

Torch Relay j 
# ) i HONGKONG / 

2.5.2008 r ^ ^ ^ 

LONDON MAAKT ZICH OP VOOR 2012 

Elk land heeft zijn 
Olympische helden. 
Zie je deze stoere 
meneer? Het is de 
worstelaar Kristjan 
Palusalu uit Estland. 
In 1936 leverde hij 
tijdens de Spelen in 
Berlijn een bijzon
dere prestatie. Hij 
won namelijk twee 
gouden medailles in de zwaargewicht 
klasse. Tot nu toe is hij de enige in die 

STOEREEST klasse die zowel bij 
het vrije worstelen 
als het CrieksRo
meins worstelen 
als beste uit de bus 
kwam. Palusalu had 
nog andere tiels op 
zijn naam staan. 
Tussen 1931 en 1938 
won hij zeven keer 
de nationale titel van 

Estland in het vrij worstelen en vijf keer 
in het GneksRomeins worstelen. 

ijl 
'vM' iStS mm 

"TARZAN" OEFENT IN HAARLEM 

H^yAU^ LOilQÖ 

De Olympische Spelen 
van Beijing zijn nog niet 
voorbij, maar Londen 
bereidt zich al voor op 
die van 2012. Na een 
spannende strijd tussen 
Parijs en Londen kreeg 
de laatste de Spelen 
toegewezen door het 
Internationaal Olym
pisch Comité. De Royal 
Mail steunde de stad in 

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 12g, 
4286 EE Almkerk, 
telefoon; 0183  40 39 52 

haar poging om voor de 
derde maal Olympische 
stad te worden. Er werd 
zelfs een vlagstempel 
gebruikt om dat te laten 
zien. De Spelen werden 
in 1908 en 1948 ook al 
in de Britse hoofdstad 
gehouden. 
Aan het eind van de 
Spelen in Beijing zal de 
Olympische vlag aan 
Londen worden over
gedragen. Een speciaal 
velletje besteedt daar 
aandacht aan. Je ziet 
op vier zegels oude en 
nieuwe gebouwen die je 
onmiddellijk aan Peking 
en Londen doen denken: 
het Nationale stadion en 
een toren van de Verbo
den Stad uit Beijing en 
de Tower en London Eye 
uit Londen. 

"  " " ■ " " " "  " ■ "    — 

Een van de helden van de 
Olympische Spelen van 
Amsterdam in 1928 was 
de Amerikaanse zwem
mer johnny Weissmuller. 
Op deze postzegel zie je 
hem tijdens de Spelen van 

1924. In Amsterdam won 
hij een gouden medaille 
op de 100 meter door 
deze dik onder de minuut 
te zwemmen. Hij was al 
favoriet op dit onderdeel, 
maar het ging toch bijna 
mis. HIJ kreeg namelijk 
een golf water binnen, 
waardoor hij even van 
slag raakte. Hij wist zich 
tijdig te herstellen en fi
nishte met 58.6 seconden, 
ruim een seconde voor 

zijn directe tegenstander 
Barany Een aardig weetje 
is dat het Amerikaanse 
zwemteam tijdens de 
Spelen in het zwembad 
van Haarlem trainde. 
Weissmuller zou later be
roemd worden door een 
aantal speelfilms waarin 
hij Tarzan speelde. In 
die films zitten een paar 
zwemscènes die laten 
zien hoe goed Weismulier 

kon zwemmen. 

JEUCDKAMPEN HALEN 
HET BESTE UITJE 
ledereen zou wel willen meedoen aan 
de Olympische Spelen. Helaas kan 
maar een kleine groep sporters daar 
naar toe. Toch is het goed om het beste 
uit je te halen, ook al is dat niet op topni
veau. De post van Nieuw Zeeland heeft post
zegels uitgegeven voor de Jeugdkampen in dat 
land. Kinderen van vijf tot twaalf kunnen daar 
naar toe. Het gaat om kinderen die gezond
heidsproblemen hebben, zowel lichamelijk 
als geestelijk. In de jeugdkampen proberen ze 
die kinderen weer te genezen, zodat ze weer een 
gezonde toekomst hebben. 



Postzegels sparen is 
postzegels ruilen. We gaan 
het hebben over een ander 

ruilmiddel: munten. 
En wel: munten op postzegels! 

Hoe zijn munten 
ontstaan? 

Als een boer vroeger 
een knappe dochter 
had, werd ze geruild. 
Waarschijnlijk tegen 
een kudde schapen. 
Weet je wat ook erg 
gewild was? Zout! 
Men ruilde waarde

volle dingen tegen 
zout. Ons woord 
"salaris" komt van 
sal, dat is zout. 
Later ontstonden er 
munten om mee te 
ruilen. 

Betalen in goud 

Alexander de Grote 
was een oorlogs

heer. Hij moest zijn 
soldaten betalen. 
Dat deed hij in 
goud. Het ging zo: 
Eerst werd bepaald 
welk gewicht in goud 
iemand verdiende. 
Dat gewicht werd 

afgewogen op een 
goudschaaltje. Dat 
goud werd in een 
vorm gegoten. Als 
het hard was kwam 
er een stempel op, 
vaak een afbeelding 
van een hoofd. Aan 
de achterkant kwam 
de afbeelding van 
een stad. 

Je eigen lioofd op 
de munt 

Op deze munt staat 
Domitianus afge

beeld. Hij was een 
Romein, een wilde 
vent, zo vertelt het 
verhaal. Hij werd 
vermoord in 96. 

Een beroemde 
Romein 
Op deze postzegel 
zie je twee munten 
afgebeeld. Op de lin

ker munt staat Traia

nus. Hij verbeterde 
de wegen, bruggen 
en aquaducten in 
het land. 

De metaaldetector 

Zou jij wel eens Ro

meinse munten wil

len vinden? Of oude 
Hollandse gouden 
munten? 
Dat kan! Dat doe 
je met een metaal

detector. Dat is een 
apparaat waarmee 
je over de bodem 
schuift. In je oren 
een oordopje waar

mee je tonen ont

vangt. Als het ding 
metaal vindt, geeft 
hij een toon af Beet! 

ledere stad zijn 
eigen munt 

H I S T R I A D R A H M A 
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Rond 550 voor de 
jaartelling ontston

den de eerste 
munten. Zo'n munt 
heette een drachme 
oftetradrachme. 
ledere stad had z'n 

Een munten

verzameling 

Ons oude kwartje 
en nu de euro 

■ sparea 

Wat is er zo leuk aan 
munten? Het is een 
geweldig idee dat 
iemand héél lang 
geleden deze munt 
gebruikt heeft om 
iets te kopen. Of de 
munt werd gestolen, 
in de grond bewaard 
of heel veel gebruikt. 
Dat laatste zie je aan 
de munt op deze 
zegel: hij is bijna 
afgesleten. 

Stukjes afgeknipt 
I I I I I I I V S « ! ww^v^^^^^^p^rwr 
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Weet je wat mensen 
vroeger wel eens 
deden bij gouden 
munten? Ze knipten 
er een randje af! 
Dat zag je bijna niet. 
En al die randjes 
smolten ze om. 
Daar maakten ze 
nieuw geld van. Dus 
soms zie je wel eens 
zo'n oude bescha

digde munt. 

Nederland 50c ; 
■ ^ ■   "  ■ " *   *   * "  ' ■ " 

Vroeger hadden de 
steden ieder hun ei

gen munt. Later had 
ieder land z'n eigen 
munt. 
k 
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Nu hebben we de 
euro. Uit de tijd vóór 
de euro stamt dit 
muntje. Het heette: 
kwartje, want het 
was een kwart van 
een gulden. 

Voor de 
verzamelaar 

Veel mensen die 
postzegels verza

melen, sparen ook 
munten. Jij mis

schien ook wel. 
Daarom heb ik nu =» 
eens een Kids S 
Corner over munten ^ 
gemaakt. Hopelijk '^ 
heb ik je op een idee ^ 
gebracht. Maak er ^ 
een mooi albumblad = 
van, dan heb je twee Z 
verzamelingen in ~ 
één. 3 

Succes er mee! 495 
(ytoe**^ \xk*sy uoaüi» 



NIEUWE SPECIALITEITEN 
Een poosje geleden heb ik jullie verteld over 
de vele bijzondere postzegels die er op de 
markt komen. Het ging over postzegels in 
allerlei vormen, van allerlei materiaal en 
met verschillende luchtjes. Nou, ik kan je 
wel zeggen dat ze daar op volle kracht mee 
doorgaan. Ik blader door mijn postzegel
album en ik schrijf voor jullie op wat ik aan 
nieuwe specialiteiten tegenkom. 

Het brandgat van 
Argentinië 
In Argentinië gaven ze 
in 2004 twee postzegels 
uit over de oerwouden 
die daar voorl<omen. De 
postzegels zijn verkrijg
baar als paartje. Op de 
linker zegel zie je de 
toestand van de bossen 
in 1914 en 1956: mooi 
groen en fris zien ze 
eruit. Aan de rechterkant 
is de situatie m 1989 en 

moest voor dit zilverwerk 
€ 10,00 betalen. De zegel 
zat namelijk verpakt in 
een mooi mapje. Oh ja, 
er zat ook nog een velle
tje bij met alle Belgische 
koningen en koningin
nen. Dat blokje kostte 
€ 0,75. Als je goed kunt 
rekenen, ontdek je dat 
je voor dat mapje € 5,25 
moet betalen. Meer dan 
voor de zilveren Belg en 
het velletje samen. 

2004 t6 zien: helemaal 
verpieterd, bruin en rood. 
Maar nu komt het 
vreemde. In die rechter 
postzegel zit een brand
gat en niet zo'n kleintje 
ook. Ikdenkdat dit duidt 
op bosbranden. Een ken
nis van me dacht dat het 
gat te maken had met het 
gat in de ozonlaag, dat 
de natuur ook bedreigt. 
Als jij het weet mag je 
het zeggen. 

Zilverwerk uit België 
Over het materiaal waar 
ze postzegels van maken, 
kan ik je het volgende 
melden. Zilveren post
zegels waren er al van 
Polen en ons land. België 
wilde ook meedoen en 
gaf in 2005 een zilveren 
exemplaar uit. De post
zegel had een waarde 
van € 4,00, maar je 

Wrakhout in zegel van 
Gibraltar 
In Gibraltar maakten ze 
het helemaal bont. Daar 
verscheen in 2005 een 
serie met blokje naar 
aanleiding van de Slag bij 
Trafalgar, tweehonderd 
jaar geleden. Op een 
van de postzegels staat 
het zeilschip de Victory. 
Dit schip werd zwaar 
beschadigd, maar weer 
gerepareerd. In deze 
postzegel zitten stukjes 
wrakhout verwerkt. Heel 
apart. 

Het handwerkhoekje 
Dan wil ik je nog even 
doorgeven dat de poste
rijen ook nog steeds 
bezig zijn met textiele 
werkvormen. Zowel in 
Oostenrijk als in Italië 
zijn ze aan het borduren 
geslagen. Ze hadden dit 
afgekeken van Zwit
serland. Daar hadden 
ze al een borduurwerk 
gemaakt. Het Oosten
rijkse handwerkje is zelfs 
getand en er staat een 
edelweiss op. 

^ ' 

In Thailand maakten 
ze een postzegel van 
fluweel. Lekker zacht. Er 
staat een rode roos op en 
daaraan kun je ruiken, als 
je tenminste een schone 
en fijne neus hebt. 

Taak voor de KNBF en 
vervalsingen 
We zijn nu aangeko
men bij de geurzegels. 
Er zijn er weer talrijke 
verschenen de afgelopen 
periode. Hele boeket
ten, dus allemaal met 
bloemengeur. Wij 
postzegelverzamelaars 
specialiseren ons graag 
en zo ontstaan er allerlei 
clubjes. Sommige bestu
deren de eerste postzegel 
van een bepaald land, 
andere buigen zich over 
materiaal met vogelaf-
beeldingen, weer andere 
houden zich bezig met 
aantekenstrookjes. Met 
een interessant woord 
noemen die clubjes zich 
studiegroepen. Ik denk 
dat het niet lang meer 
zal duren of er komt ook 

zo'n studie
groep voor 
geurpostze
gelverzame
laars. Het 
is zeker een 
taak voor de 
Koninklijke 
Nederlandse 
Bond van 

Filatelistenverenigingen 
(KNBF)om behulpzaam 
te zijn bij het oprichten 
van zo'n club. Zelf zal 
ik geen lid worden. Ik 
vind de meeste van die 
geurzegels uitgesproken 
stinken. Trouwens, pas 
had ik er één vast in mijn 
pincet met een verdacht 
luchtje. Ik denk dat er 
ook al vervalsingen zijn! 

Oh ja. Ik vergeet bijna te 
vertellen wat de nieuwste 
luchtjes zijn. Ze komen 
allebei uit Frans Polyne-
sië. Het is een postzegel 
met de geur van vanille, 
je weet wel van de vanille-
vla. Twee andere ruiken 
naar ananas. 

Het circus 
Op het gebied van de 
vormpostzegels is er ook 
nog het een en ander te 
melden. Wat opvalt is dat 
ze steeds groter worden. 
Vroeger kon je de post 
nog wel eens frankeren 
met een theekopje of een 
eenvoudig banaantje, 
maar tegenwoordig scoor 
je daar niet meer mee. 
Een aantal eilandjes als 
Antigua en Grenada en 
enige Afrikaanse landen 
als Gambia en Liberia 
namen als thema het 
Circus. Het werd een 
circusolifant zo groot 
als een albumblad en 
een iets kleinere clown. 
Maar liefst 10 landen en 
eilandstaten deden mee. 

Ook kwamen er veel 
vlinders uit hun cocon. 
Dit leverde prachtige, 
kleurige velletjes op 
van bijvoorbeeld Laos, 
Pitcairn en Montserrat. 
Maar ook weer zo knal
groot. Ze vliegen bijna 
uit je stockboek. Met de 
walvissen is het helemaal 
een toestand. Die van 
Vanuatu zijn zo groot 
dat ik ze schuin op een 
albumblad heb gemon
teerd, anders passen ze 
niet. 

Een ei hoort erbij 
Het hoogtepunt van de 
nieuwe vormzegels is 
zonder twijfel het blokje 
van Niuafo 'Ou. Voor 
iedereen uiteraard een 
bekend land, dus dat 
hoef ik niet uit te leggen. 
Erop afgebeeld staat de 
Megapodius pritchar-
dii. Iedereen weet ook 
wat dat is. Maar nu het 
speciale effect. Deze 
vogel kruipt uit een ei en 
het blokje heeft dan ook 
een eivorm. En die vorm 
hadden we nog niet. Een 
oud gezegde luidt: een 
ei hoort erbij. Dat is dan 
gelukkig voor elkaar. 

Zo nu zijn jullie weer he
lemaal bijgepraat over de 
nieuwste specialiteiten. 

Daan Koelewijn 
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WIST]E DAT... 
... tafeltennis overal wordt gespeeld: op de cam
ping, in de kantine en in de sportzaal? Ja, het is 
in 1998 zelfs een Olympische sport geworden. 
Het spel met een balletje, een bat en een net 
wordt door heel wat mensen gespeeld. In 1884 
werd er in Engeland octrooi aangevraagd voor 
een "miniatuur binnenshuis tennisspel". Er werd 
toen nog gespeeld met een rubberen 
balletje. Dat 
werd om
streeks 1900 
vervangen 
door een 
balletje van 
celluloid. In 
het begin van 
de 19e eeuw 
werd er bij de 
rijke mensen 
trouwens al 
een soort pingpong gespeeld. Men gebruikte 
sigarendozen om mee te slaan en een afgesne
den champagnekurk als balletje. Dat was pas 
lachen man. Er zit nog heel wat ontwikkeling in 
de sport. Er zijn strengere regels voor het batje 
en het balletje is een beetje vergroot. Ook de 
lengte van een game is terug gebracht van 21 
naar 11 punten om het voor toeschouwers leuker 
te maken. En de spelers? Die zwoegen voort. 
Want inspannend is het wel! 

Meer dan 1200 jongens 

en meisjes gingen je voor! 

De postzegelclub 

van JFN op internet: 

de StampKids Club. 

Surf naar www.stampkids.org 

BOND WORDT KONINKLIJK 

Op 7 juni vierde de Nederlandse 
Bond voor FilatelistenVerenigingen 
haar looe verjaardag. En dat werd 
een bijzonder 
feest. De Com
missaris van 
de Koningin 
in Utrecht 
kwam namelijk 
vertellen dat 
de koningin 
het goed vindt 
dat de Bond 
voortaan 
het woordje 
Koninklijke 
voor de naam 
zet. Dat is 
een hele eer, 
want je moet 
aan strenge voorwaarden voldoen. 
Voortaan heet de organisatie waar 
de meeste postzegelverenigingen 

bij zijn aangesloten Koninklijke Ne
derlandse Bond voor Filatelistenver
enigingen (KNBF). Speciaal voor dit 
mooie moment kregen de verenigin

gen een kaart 
toegestuurd 
waarop een 
jubileum 
postzegel 

j9k "^^ ■ was geplakt. 
j^aB^f I '~'̂ * bleek een 
I T J R J ^ ■ aangepaste 
» «♦♦». ■ versie te zijn 

de letters NBFV 
waren vervan
gen door KNBF. 
Grappig is dat 
het stempel nog 
wel de oude 
naam draagt. 

De redactie van De Posthoorn felici
teert het bestuur van de KNBF van 
harte! 

MIJN MOOISTE 
ZEGEL ^ 0 3 ' ev" 9 > ^ ^ o s 

Ik vind dit mijn aller
mooiste zegel tot nu toe, 
want ik spaar nog niet zo 
lang postzegels. Ik heb 
nog een reden voor mijn 
mooiste zegel: dat is 
omdat het een doorloop 
postzegel IS. 

ANTWOORDEN 
PUZZEL 
MAART 2008 

1.1956; 2. Frankrijk, 
VS, Duitsland en 
CrootBrittanniè; 3 
Ferdinand Porsche; 4. 
Terschelling; 5. Cutty 
Sark; 6. Lars Knäcke
bröd; 7. Nog nooit. 
Na loting heeft Rose
mary van Diessen uit 
Oosterhout een prijsje 
gewonnen, hartelijk 
gefeliciteerd! 

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

http://www.stampkids.org
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een boekje: viermaal 20 
('brief') en viermaal 60 
('beeldscherm'). De ont

werper kan in de voorstel

lingen enige creativiteit 
niet ontzegd worden: zo 
heeft de kaft het uiterlijk 
van een luchtpostbrief 

België 
Zotnerze^els 
De Belgische zomerzegels 
 ze kwamen uit op 11 juni 
jl.  hebben dit jaar fietsen 
en wandelen als thema. 

I A U T O C O I I A N T Z I ^ L F K L E V E N O 

Nog één prestigeboekje 
dit jaar 
Nadat op 8 juH het boekje 
Grenzeloos Nederland (P20) 
verscheen, zal er dit jaar 
nog één exemplaar bij ko

men. De paddenstoelen 
op de postzegels ter gele

genheid van het jubileum 
'100 Jaar Nederlandse 
Mycologische Vereniging' 
zullen ook in een 9.95 
euro kostend prestige

boekje te vinden zijn. 

Persoonlijke prestige

boekjes 
Het overzicht in het juni

nummer van alle zestien 
verschenen prestigeboek

jes met persoonlijke post

zegels behoeft nauwelijks 
aanvulling. Lezer H. Meijer 
meldde me wel dat hij het 
Zonnebloemboekje met 
een dubbel voorblad had 
aangetroffen. 
Omdat we dit voorjaar 
enigszins overvoerd 
worden (zeven stuks maar 
hefst!), doetTNTPost 

~ het de komende tijd wat 
= kalmer aan. Tot het einde 
^ van dit jaar zal er hooguit 
= nog één exemplaar ver

^ schijnen. 

= Alderney 
^ Roofüoflels 
■ Op het tot Guernsey be

^ horende eiland Alderney 
^ kunnen roofvogels kiezen 
^ uit een zeer gevarieerd 
2 menu. Het grootste 
"• gedeelte van het eiland is 

Htm '™"'^''s puur natuur en 
^ ^ j j onbewoond. Op 15 mei 

wijdde de post een serie 
postzegels aan de roofvo

gels op dit eiland: buizerd 
(34 p.), slechtvalk (40 p.) 
torenvalk (48 p.) kerkuil 

(51 p.), de ransuil (53 p.) 
en de sperwer (74 p.). 
Vier stuks van elke zegel 
bevinden zich ook in 
een prestigeboelqe, dat 
bovendien nog voorzien 
is van veel informatie en 
schitterende afbeeldin

gen. 

Azerbeidzjan 
Europa 2008 
Hoewel Azerbeidzjan 
niets met PostEurop te 
schaften heeft (het land 
ligt overigens wel voor 
een deel in Europa), doet 
het toch al een aantal ja
ren mee met het uitgeven 
van Europazegels. De 
twee zegels verschenen 
dit jaar op 13 maart en 
zijn ook verkrijgbaar in 

TWee bezigheden waar 
menigeen juist gedurende 
de vakanties wel wat tijd 
in wil steken. De twee 
zegels zijn ook in boekjes 
verkrijgbaar. Ze bevatten 
tien zegels voor het tarief 
i(54c.). 

China 
Cao Chon^ lüee^t de olifant 
Cao Chong (derde eeuw) 
leefde in China en had 
 volgens het verhaal  op 
vijfjarige leeftijd al de 
intelligentie van een vol

wassene. Zo wist hij toen 
door gebruik te maken 
van de wet van het drijf

vermogen het gewicht van 
een olifant te bepalen. 
Dit verhaal is uitgebeeld 

zegels beelden uit zijn 
verleden toont. Datum 
van uitgifte is 2 oktober. 
Ging het vorig jaar over 
het land tussen 10.000 
en 800 voor Christus, 
nu volgt de periode 750 
vóór tot 481 na Christus. 
'Behandeld' worden de 
archaïsche, de klassieke, 
de hellenistische, de 
Romeinse en de vroeg

byzantijnse periode. De 
acht zegels hebben elk 
een waarde van 0.43 euro 
en zijn daarmee de eerste 
zegels uitsluitend in euro

valuta. 

De beide Belgische zomerzegels in boekjes 

Een deel van de geschiedenis van 

Duitsland 
'Gebiisterte' boekjes 
Meer en meer worden 
de Duitse boekjes extra 
verpakt (geel karton met 
tekst en gesloten plastic 
verpakking) verkocht in 
postfilialen, agentschap

pen en de zogenaamde 
Postpomts (minikantoor

tjes in gewone winkels). 
Met veel varianten, vooral 
in de tekst op het verpak

kingskarton. Voer voor 
specialisten, maar het 
melden van de nieuwe 
gebiisterte boekjes lijkt 
me wel op z'n plaats. 

Voorzijde van het roojvogelboelcje van Alderney 
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Voorzijde van het Europazegelboekjc van Azerbeidzjan. 

De uijf arigc Cao Chong op de olifant Het intelligente uentje bereikte 
ouengcns maar een Icejtijd uan dertien jaar 

op twee postzegels van 
120 y.: vier van elk vormen 
de inhoud van boekje 35. 
Het verscheen op i juni. 

Cyprus 
Cyprus door de eeuu)en heen 
Net als vorig jaar ver

schijnt op Cyprus nu weer 
een boelqe dat op de post

Dit voorjaar waren boekje 
70 (Carl Gotthard Lang

hans: Brandenburger 
Poort) en 71 (Kloosterei

land Reichenau) verkrijg

baar bij de Postpomts in het 
gebied Bonn/ Dortmund. 

Vuurtorens 
Als opvolger van het 



Voorzijde van het nieuwe Duitse 
boeicje met uuurtorenzegels. 

boekje Carl Gotthard 
Langhans (afbeelding 
Brandenburger Poort) 
verscheen op lo juli een 
boekje met eveneens tien 
postzegels van 55 c. Afge-

Cyprus op acht zegels in een boekje. 

beeld zijn twee vuurtorens 
op de Noordzee-eilan-
den Amrum (deze zegel 
verscheen al eerder in juli 
2007; de vuurtoren is uit 
1875 sn meet 41.8 m.) en 
Sylt (vuurtoren Hörnum, 
uit 1907, hoogte 33.5 m.). 
De zegels in het boekje 
zijn zelfklevend. Ze 
vormen onderdeel van een 
al enkele jaren geleden 
gestarte serie vuurtorens. 

Faeröer 
Oude kruisen 
Onthoofding of kiezen 
voor het Christelijk 
geloof, dat was de keuze 
die de inwoners van de 
Faeröer ongeveer 1000 
na Christus hadden. Het 
was de 'bekeerde' Viking 
Sigmundur Brestisson die 
op deze wijze - volgens 
de verhalen - de eilanden 
tot dit geloof dwong. 
Het symbool van het 
Christendom is het kruis. 
Twee kruisen uit vroeger 
tijden zijn te vinden op 
postzegels van 5.50 en 
7.50 k. Ze verschijnen op 
22 september en zijn ook 
in een postzegelboekje 
verkrijgbaar. De inhoud 
bestaat uit viermaal beide 
zegels. 

Frankrijk 
Milieubehoud 
Tien ideeën om iets te 
doen aan het milieu 
zijn te vinden op een 
serie Franse postzegels 
- verschenen op 15 juni 
- en zijn ook in een boekje 
verkrijgbaar. Carnet PNUE 
heet het: Programme 

Duurzaamheid staat centraal op de Franse miiieuzcgels. 

des Notions Unies pour 
TEnuironment. De zegels 
zijn zonder waarde-aan
duiding en bestemd voor 
binnenlandse briefpost 
tot 20 gram (=550.). 

Nieuuie Marianne zegels 
De nieuwe Franse Mari
anne met een Europees 
aureool verscheen op i 
juh. Naast de zegels zijn 
er voor de twee meest 
gangbare zegels 55c en 
65c ook nog drie tekenin
gen met de drie belang
rijke waarden die de 25 
lidstaten van de Europese 
Unie willen uitdragen: 

THE SOTH ANNIVERSARY OF THE COUNTRY DEFINITIVES 

Een uelletje met de nieuwe mtgvfte uan de regionale zegels uit 1958. 
Dezelfde zegels, maar dan m een andere samenstelling, bevinden zich 

ook in het prestigeboekje. 

vinden in een speciaal 
prestigeboekje. Het bevat 
in totaal 27 heraldiek- en 

Het boekje met de waarden uan 55c. De zegels (65c) ion het andere 
boekje zijn geheel m blauw. 

vrede, democratie en 
leefmilieu. 
De beide zegels zijn ook 
in boelqes verkrijgbaar. 
De inhoud bestaat uit zes
maal Marianne, tweemaal 
duif, tweemaal stemrecht 
en tweemaal milieu. 

Groot-Brittannië 
TuJee prestigeboekjes in 
september 
Na het RAF-uniformen-
boekje van 19 september 
verschijnt er in Groot-
Brittannië op 29 sep
tember een boekje dat de 
vijftigste verjaardag van 
de country-zegels viert. De 
eerste regionale zegels 
van 3d verschenen op 18 
augustus 1958 in Schot
land, Wales, Noord-Ier-
land en op Jersey, Guern
sey en het eiland Man. Ze 
werden op 29 september 
gevolgd door zegels in 
de waarden 6 d. en is3d. 
in Schotland, Wales en 
Noord-Ierland. De negen 
zegels uit dit eerste jaar 
zijn alle als nieuwe ist 
dass (=36 p.) zegels te 

symbolenzegels en kost 
£9.72. 

Hongkong 
Kwallen 
Op 12 juni gaf Hongkong 
het eerste boekje van dit 
jaar uit. De zegels in het 
prestigeboekje bevatten 
afbeeldingen van kwallen: 
kleurrijke opnamen van 
geheimzinnig aandoende 
transparante onderzeese 
wezens. Met exotische 
namen als Flou;er Hat Jelly, 
Pacific Sea Nettle, Octopus 
Jelly... De prijs van het 
boekje bedraagt 36 dollar. 

Ierland 
Paul Henry 
Het overlijden van de 
schilder Paul Henry 
- vijftig jaar geleden 
- was voor de Ierse post 
aanleiding om op 17 
april een serie van vier 
postzegels van 55 c. uit te 
geven, waarop werk van 
deze postimpressionist 
staat afgebeeld. Paul 
Henry leefde van 1876 
tot 1958 en bracht een 

deel van zijn leven door 
op het kunstenaarseiland 
Achill Island. Uit zijn werk 
spreekt vooral z'n voor
liefde voor het West-Ierse 
landschap. 
Er verscheen ook een 
prestigeboekje. Het geeft 
veel informatie over de 
schilder en bevat ook vier
maal de serie postzegels. 

Planeet Aarde 
Op 28 april volgde een 
boekje met tien zelfkle
vende zegels van 55 c. De 
twee verschillende zegels 
werden uitgegeven in 
het kader van het door 
de Verenigde Naties uitge
roepen Jaar van de Planeet 
Aarde. De zegels zijn rond 
en bevatten afbeeldingen 
van handgevormde plastic 
continenten. Hiermee 
wordt gesuggereerd dat 
we de toekomst van de 
aarde in eigen hand heb
ben. 

Israël 
Nieuw Israël 
Het zestigjarig bestaan 
van de staat Israël werd 
op 28 april luister bij 
gezet met de uitgifte van 
een speciale postzegel. 
Het met vlag en palm
tak zwaaiende jongetje 
is ook verkrijgbaar in 
een boekje. De inhoud 
ervan bestaat uit twintig 

zelfklevende zegels zon
der waarde-aanduiding 
(1.55 NIS). 

Israël 2008 
Zestig jaar Israël had op 
14 mei nog meer postze
geluitgiften, waaronder 
een viertal boekjes, en een 
internationale tentoon
stelling Israel 2008 (14 tot 
en met 21 mei) tot gevolg. 
Twee van de boekjes 
waren speciaal voor 
kinderen: De Ark van No-
ach, de zondvloed en de 
postzegel en De postbode 
mevrouw Kraanvogel en 
haar vrienden in Lake 
Hula. Beide boekjes be
vatten een velletje van zes 
zelfklevende zegels van 
2.25 NIS plus een aantal 
blaadjes met puzzeltjes 
en vraagstukjes voor 
kinderen. 

Werelderfdeel 
Ook op 14 mei verscheen 
een prestigeboekje met 
zegels van 2.25 (3 stuks), 
3.30 (3 stuks), 3.40 (3 
stuks), 5.00 (2 stuks) 
en 5.80 NIS (3 stuks) 
met afbeeldingen van 
beschermde werelderf
goederen in Israël: de 
incense route, de bijbelse tels 
(prehistorische nederzet
tingen), de witte stad Tel-
Aviv, de oude stad Acre 
en Masada. De zegels 
verschenen al eerder op 
27 januari. 

A city is born 
Het is dit jaar ook precies 
honderd jaar geleden 
dat Tel-Aviv ontstond. 
Dat levert eveneens een 
prestigeboekje (prijs 
NIS 68.00) op, waarin 
zich vijf zegels en twee 
velletjes bevinden. Naast 
de zegels bevinden zich 
in het boekje uitgebreide 
beschrijvingen en il
lustraties. De voorzijde 
van het boekje is grappig 
bedacht: uit een schelp 
steekt een lipje. Trekje 
eraan dan komt het mo
derne stadscentrum van 
Tel-Aviv in zicht. 

Letland 
Vuurtoren 
Op de openingsdag van 
PlanèteTimbre 2008 in 
Parijs (14 juni) kwam 
de post van Leüand met 

Beschermde wereldcrjgoederen in Isroël: mooi boekje. 
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Het uellrtje uit ftet nieuuje uuurtorenboekje van Letland. 
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Europazegclbofkje van Malta 

postsorteerders. Eén 
van de zegels blijkt ook 
in een boekje te koop te 
zijn. Dat bevat vijf zegels 
van 0.37 euro. Omdat de 
euro er pas sinds i januari 
ingevoerd is, staat op de 
zegels ook nog de waarde 
in Maltese Lira: 16 c. 

Man 
Bankbiljetten van Man 
In het kader van de Manx 

een speciaal tentoonstel
lingsboekje. De afgelopen 
jaren zijn er al meer dan 
dertig van dit soort boek
jes uitgekomen. Het in 
Parijs verschenen boekje 
bevat vier zegels van 63 s. 
met een afbeelding van de 
vuurtoren van Akmenrag 
(= stenen kaap). De zegel 
is onderdeel van de al 
enkele jaren lopende serie 
vuurtorens en verscheen 
al iets eerder op 10 mei. 

Maleisië 
Snel gevlogen uimdcrs 
Op 24 april gaf Pos 
Malaysia zegels uit met af
beeldingen van inheemse 
vlinders: losse zegels, 
een velletje èn een boekje. 
Het boekje bevat een vel 
van tien samenhangende 
zegels van elk 30 sen. Het 
zijn allemaal verschil
lende vlinders, want ze 
hebben de keuze uit meer 
dan duizend verschil

Buku Setem 
Sla/tip Booktet 

KBD 

Voorzijde van het ulinderboekje 

lende soorten! Er is me 
niets bekend over de op
lage, maar door de grote 
belangstelling raakten 
de boekjes op de dag van 
uitgifte al uitverkocht. 

Malta 
Europa 
Op 9 mei gaf Malta twee 
Europazegels uit. Afge
beeld is een postbode op 
de fiets met op de achter
grond in de weer zijnde 

National Heritage kwam de 
postdienst van het eiland 
op 7 april met een serie 
van zes zegels waarop 
oude bankbiljetten staan 
afgebeeld. 
Eén van de zegels, die van 
30 p. met een biljet van 
één pond uit 1956, is ook 
in een boekje verkrijg
baar. De inhoud ervan 
bestaat uit tien zelfkle
vende zegels. 
Het boekje met afbeel

oft^e,tMA,BfiiMm P o l l 
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Voorzijde van het bankbiljettcnboekje van het eiland Mon 

dingen van bankbiljetten 
is geen noviteit: Finland 
kwam er al eerder mee, 
in 1985. 

Portugal 
Openbaar uervoer m de stad 
Voor de tweede maal 
kwam Portugal met drie 
zegels met voorbeelden 
van openbaar vervoer: een 
Oldsmobile taxi uit 1928 
(tarief N = 30c voor nor
male binnenlandse brief), 
een elektrische tram uit 
1928 (tarief A= 45c voor 
priority brief) en uit 
autobus in Lissabon, 1944 
(61C voor brief binnen 
Europa). De zelfldevende 
zegels verschenen op 13 
mei en zijn verkrijgbaar 
in boekjes van 50 stuks (A 
en E) en 100 (N). 

Slowakije 
Sprookje 
De Slowaakse kinderzegel 
van dit jaar, verscheen op 
29 mei, bevat een afbeel
ding van een meerkoppi
ge (altijd een veelvoud van 
drie, nu negen) draak uit 
een Slowaaks sprookje. 
De zegel is per tien ook 
verkrijgbaar in een boek
je. De waarde van de zegel 
wordt aangeduid met T2 
503 (tweedeklasbrieven 
tot 50 gram). Prijs van de 

zegel is 10 kronen. 

Spanje 
Boekjes met honderd zegels 
Om de drie maanden 
komt de Spaanse post 
met twee nieuwe zegels 
uit de serie Flora en 
Fauna. De zelfldevende 
zegels zijn uitsluitend 
in boekjes van honderd 
stuks verkrijgbaar. Een 
dure grap, hetgeen ver
klaart waarom deze boek
jes niet zo geliefd zijn. 
Op I oktober verschijnt 
er weer zo'n duo: narcis 
en Vlaamse gaai. Prijs van 
beide zegels is 31 c. 

Verenigde Staten 
Herdrukken 
Behalve de twee door mij 
in het juninummer ge
melde boekjes blijken er 
op 12 mei in de Verenigde 
Staten nog enkele andere 
boekjes verschenen te 
zijn. Dat had alles te 
maken met de plotselinge 
tariefsverhoging van 41 
naar 42 c. Het betreft 
twee herdrukboekjes van 
de Liberty Bell: twintig
maal First Class (is dus 
42 c) . Het ene wordt los 
verkocht, het andere in 
pakjes van vijf stuks. 

S De afleveringen twee en 
■̂  drie van de wereldcatalo
= gus van Michel kwamen 
;;; onlangs uit. Het gaat om 
= de delen Südwesteuropa 
= en Südeuropa. Deel twee 
\ behandelt onder andere 
■ Albanië, BosniëHerzego
-^ wina, Italië, Joegoslavië, 
^ Kosovo, Kroatië, Mace
2 donië. Malta, Montene
2 gro, San Marino, Servië, 
"• Slovenië en Vaticaanstad. 

5« • In het andere deel komen 
y y Spaans en Frans Andorra, 

Frankrijk, Gibraltar, 
Monaco, Portugal en 
Spanje aan bod. Natuur
lijk zijn beide delen weer 
aanzienlijk uitgebreid en 

op onderdelen verbeterd. 
Wat de prijsontwikke
lingen betreft merkt de 
redactie op dat er bij alle 
behandelde zegels forse 
prijsstijgingen te melden 

MICHEL 
Sudwesteuropa 2008 

zijn  tot verdubbelde 
noteringen aan toe  en 
ze noemt daarbij in het 
bijzonder de klassieke 
uitgiften van Spanje en 
de zegels van Joegoslavië. 

Sudeuropa 2008 

Ook van Michel  het gaat 
om de het bestverkochte 
titel uit het aanbod van 
uitgeverij Schwaneberger 
 is de DeutschlandKata
log. De editie 2008/2009 
liep onlangs van de 
persen. De aanschaf 
(voor een verzamelaar 
van Duitsland eigenlijk 

MICHEL 
DeutsctilandKatalog 2008/2009 

gewoon een must) wordt 
nog veraangenaamd 
door het feit dat bij de 
catalogus een cdrom is 
ingesloten. Die kenden 
we al van vorige edities 
(het programma Michel 
Soft Easy staat er op), 
maar ditmaal is men in 
Unterschleissheim wel 
erg gul: het schijfje bevat 
ook de complete jaargang 
2007 in pdfformaat van 
het postzegelblad Miclid 
Rundschau! 
Michel Sudujesteuropa, Sud
europa 2008 en DeutschlandKa
talog 20o8/2oog; respecticDelijk 
1274,1278 en H04 pagina's, 
geill. (kleur), Jormaat 15x20 
Uitflê cuen door Schujancbcr
ger Verlag, Unterschleissheim 
(Duitsland) Verkrijgbaar bij de 
Vakhandel Filatelie. Prijzen resp 
48.00, 46.00 en 36.00 euro. 



CHINA - double card /34.000 € 
discovered by one of our specialists 
in a mixed collectors ccnsigment 

HONGKONG 
with cancel Bangkok / 24.000 € i 
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THAILAND - cancel Perils / 19.500 € \. 
discovered by Mr. Gartner in a 

dealers consignment 

WÜRTTEMBERG 
block of four on cover / 29.000 € 

\Nhen will you consign to us? 
8*̂  Gärtner Auction :: 5*" - 7*" NOVEMBER 2008 

SOME OF OUR AMAZING REALISATIONS 
Just a few examples of the last two years: 

ASIA 
INDIA / collection of stamps and postal history 450.000 € 
THAILAND / exhibition collection 200.000 € 
CHINA / several lots „large dragons" (startingprice 28.000 €) 130.000 € 
INDIAN STATES / collection mainly stamps 88.000 € 

AMERICA 
USA/stamp collection * / ® 86.000 € 
USA / collection of revenues 39.000 € 

EUROPE 
EUROPE / stamp collection (starting price 10.000 €) 78.000 € 

GREECE/stamp collection 34.000 € 
RUSSIA / stamp collection (starting price 5.500 €) 28.000 € 
ROW / collection of covers 24.000 C 
AUTOGRAPHS / 45 letters of composers 22.000 € 

GERMANY 
BERLIN + DDR / two stocks of stamps X60.000 € 
GERMAN OCCUPATION WW II. / stamp collection 80.000 € 
FIELDPOST / collection of stamps and covers 66.000 € 

DEALER STOCKS 
WORLDWIDE / stamps 600.000 € 
RWANDA + CONGO / huge stock of stamps (startingprice 123.000 €) 205.000 € 

CONSIGNMENTS: 

For future auctions we are always looking for single lots, accumulations, 
specialized collections, complete estates and coins - worldwide. 

Your consignment is welcome at any time! An insured pickup service by 
FEDEX is always possible - for large or valuable consignments we can 
visit you personally. Full Insurance guaranteed after prior notice. 
Auction payments - we wire your money or we send a cheque 6 weeks 
after the auction 

ALTERNATIVELY WE OFFER OUTRIGHT PURCHASE ! 
Top prices paid Immediately, finder's fee for agents guaranteed! 

Just contact us tel. +49 - (0)7142 - 789 400 
fax +49 - (0)7142 - 789 410 
e-mail info@auktlonen-gaertner.de 

Deadline for our 8'" Auction is ttie 5'" of September 2008. 

AUKTIONSHAUS CHRISTOPH GARTNER GmbH & Co. KG 
steinbeisstr. 6+8 74321 Bietigheim-Bissingen/Germany Tel. +49-(0)7142-789400 
Fax. +49-(0)7142-789410 info@auktionen-gaertner.de www.auktionen-gaertner.de 
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TACHTIG JAAR GELEDEN: DE 
OLYMPIADEZEGELS VAN 1928 

Emissie werd niet door iedereer\ mooi bei/onden 
D O O R L A U R E N T Z J O N K E R , Z W O L L E 

In 1894 richtte de Franse baron 
Pierre de Coubertin het Interna
tionaal Olympisch Comité (IOC) 
op. F.W.C.H. baron van Tuyll 
van Serooskerken, een goede 
vriend van Pierre de Coubertin 
en eerste voorzitter van het 
Nederlands Olympisch Comité, 
was sinds 1898 lid van dit IOC. 
Hij deed zijn uiterste best om de 
Olympische Spelen van 1920 in 
Nederland te krijgen. Maar toen 
ook het in de Eerste Wereldoor
log ernstig gehavende België 
zich kandidaat stelde, werden de 
Spelen echter aan Antwerpen ge
gund. 'Dan maar vier jaar later,' 
dachten Van Tuyll en de zijnen. 

S02 

Afbeelding 1: Portret van Van Tuyll op 
een niet geaccepteerd postzegelontuierp van 
Laurentz Jonker mt 1987, naar aanleiding 

uan het jubileum 75 joar NOC. 

De Coubertin was echter een 
andere mening toegedaan. Der
tig jaar na de oprichting van het 
IOC - een gebeurtenis die zich in 
1894 in de aula van het univer
siteitsgebouw van de Sorbonne 
had a^espeeld - moesten de 
Spelen in Parijs worden gevierd. 
Op het Olympisch Congres van 
1921 in Lausanne werd beslo
ten dat Amsterdam de Spelen 
van 1928 zou krijgen. Jammer 
genoeg maakte Van Tuyll dit niet 
meer mee. Hij overleed in 1924 
{aßeeldinpi). 
De Nederlandse Staat vond 
dat de organisatie van het 
Nederlands Olympisch Comité 
zichzelf maar moest bedruipen. 
Het NOC zamelde daarom 
met behulp van tal van fond
sen en dankzij spontane giften 
van het Nederlandse volk geld 
in om de Spelen te kunnen 
realiseren. P.W. Waller was de 
algemeen penningmeester van 
dit 'Comité 1928'. Hij had in 
1924 zijn omvangrijke collectie 

In 1928, het jaar waarin de Olympische spelen in 

Amsterdam werden gehouden, kwamen ook de eerste 

Nederlandse Olympische postzegels uit (zie hieronder). 

Laurentz Jonker laat u tachtig jaar na dato kennismaken 

met deze interessante vaderlandse emissie. 

postwaarden Nederland aan de 
Staat geschonken om een aanzet 
te geven voor de oprichting 
van een Postmuseum. Het was 
diezelfde Waller die nu het initia
tief nam om een Olympische 
postzegelemissie met toeslag uit 
te brengen. Die uitgifte kwam er 
en ze bracht geld op: na aftrek 
van kosten ontving het NOC 
f50.281,90. De 'lijntjes' om suc
cesvol te kunnen lobbyen liepen 
vooral tussen van Tuyll en Waller, 
die bestuursleden waren van de 
elitaire schietvereniging 'Nim
rod'. De betrokken ambtenaar 
bij de Post- &, Telegraafdienst 
(P&T) was j.D. Treslong, die ook 
voorzitter van de Nederlandse 
Hockey Bond was. Na wat ge
sputter gaf de ministerraad zijn 
toestemming. 
Aanvankelijk was het de bedoe
ling om tot een serie van zes 
waarden te komen, te weten 2, 
3, 6,10,15 en 30 cent. Het brief
kaarttarief (1926) veranderde 
van 6 in 5 cent en het interlokaal 

brieftarief (1927) van 10 in 7>1 
cent. Deze tariefwijzigingen 
werden in de reeks verwerkt. 
Maar toen bekend werd dat 
het drukwerktarief op 1 februari 
1928 van 2 naar n>2 cent werd 
verlaagd, was de postzegel van 
2 cent ('schermer') al officieel 
goedgekeurd. Het was onge
bruikelijk, maar - en ongetwijfeld 
speelden hier overwegingen van 
loyaliteit een rol - de postzegel 
van 2 cent werd gewoon gehand
haafd. Dit met een knipoog naar 
de bestuursleden Schimmelpen-
ninck van der Oye (voorzitter) 
en C. van Rossum(secretaris) 
van het NOC, die de kunst van 
het schermen beoefenden. Van 
Rossum verwierf zelfs 'Olym
pisch' brons tijdens de Olympi
sche 'tussenspelen' van 1906 in 
Athene en in Stockholm (1912). 
Opmerkelijk is ook de waarde
aanduiding 'et' op de zegels: die 
was voor het laatst gebruikt bij 
de Tooropzegels (1923) en bij 
de postzegel van 10 cent van de 

emissie Reddingwezen (1924). 
Om het evenwicht in de 
Olympiadeserie te bewaren 
werd besloten de postzegel van 
10 cent te handhaven. De twee 
ontwerpers kregen de opdracht 
elk vier postzegels te maken. Een 
gelukkige bijkomstigheid was 
dat de zegel van 2 cent goed te 
combineren was met die van 3 
cent. Een proefontwerp van de 
zegel met de schermer met de 
waardeaanduiding '2 cent' werd 
eerst in plaatdruk vervaardigd, 
voordat men voor een zegel met 
de inscriptie '2 et' in offsetdruk 
koos [ajheeld'mgi). 
Ontwerper Fokte Mees, een 
vakman die de techniek van 
hout-, zink- en kopergravures 
uitstekend beheerste, was ver-

Afbeelding 2. Ontujerp uan Fokkc Mees van 
de scKermer in plaatdruk. Verschillen met 
de origmele zegel: '2 cent' uiordt '2 et', de 

UJittc cirkel wordt uieggelaten, de lengte uan 
Nederland is naar links ingekort, wimpel 

linksonder IXe is anders. 

antwoordelijk voor de waarden 
1/4, 2, 5 em5 cent. Ludwig 
Oswald Wenckebach, ontwerper 
van de waarden 3, fA, 10 en 30 
cent, was een veelzijdig artiest 
die zich later bekwaamde als 
beeldhouwer. Beide kunstenaars 
ontwierpen hun creaties in hun 
eigen stijl. De voorstellingen van 
Mees werden uitgerust met sier
lijke guirlandes, met de neiging 
tot overdaad. De beelden van 
Wenckebach zijn strakker en qua 
compositie evenwichtiger. 
De Nederlandse Olympiadeze
gels zijn de eerste Olympische 
zegels met moderne afbeeldin
gen. Auteur John Bulks schreef 
in het toonaangevende sport
weekblad Sport in Beeld: 'De 
roeier van i/4 c. heeft een paar 
caricatuur-billen die als een ar
rogant schiereiland aan 's man's 
rug hangen'; 'De 10 c. hardloper 
lijkt me een vegetariër die moet 
oppassen dat ie niet achterover
valt' en 'Het springpaard met z'n 
ruiter è 15 cent is 'n caricatuur 



WAAROM GEEN OLYMPISCHE 
ZWEMPOSTZEGEl? 

OMDAT ZWEMMEN 
VAN ONSCHATBARE WAARDE IS! 
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Afbeelding 3 (bouen): Propogandistische 
kaart uan de Nederlandse Ziuembond 

Woarom geen Olympische Zwem

Postzegel'' met de zegel van 7 1/2 cent 
'kogelstoter' en het Olympisch handstempel 

'N3,12.VIII.1928'. Een zegel uan 5 cent 
was uoldoendc gemeest uoor een lokaal te 

bezorgen bneflcaart. 

IX^OL^MPlAÜ 
Afbeelding 4 (bouen): tennisser, ontujerp 

(pentekening) uan L.0. Wenckebach. 

België uit 1920. Wel vond Van 
Brink dat de 'golvende lintjes' 
met de landsnaam Nederland en 
de tekst Olympiade bij de zegels 
van ontwerper Mees uit de tijd 
waren. Het Postzegelnieuws vond 
de uitvoering povertjes, 'juist 
waar het een uitgave geldt, die 
reclame moet maken voor onze 
kunst op typografisch gebied; 
onze reputatie in deze wordt op
geofferd.' De Philatelist ienslotte 
sprak over onrustige banderol
len, voorzien van teksten in 
'bevroren ijspegels'. 
Algemeen vond men twee 
atletiekzegels (7/4 en 10 cent) 
teveel van het goede. Een zwem

Afbeelding 5 (links): OJiciele 
kaart met de ajbeelding 
uan een marathonloper, 
met daarop de complete 
Olympische serie, ontujaard 
met een cerstedagstempel, m 
ditgeual uan het Brabantse 
grensdorp Putte. De datum 
uan het stempel is derhalue 
'27.III.1928', 
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Afbeelding 6 (bouen): Poststuk ucrstuurd per luchtpost: 5 cent 'zeiljacht' (uelrand zonder 
kicurstreep) en 3 cent 'uoetballer' (uelrand met kleurstreep). Correct tarief: drukujerkbncf 
naar het buitenland 3 cent en luchtpostrecht 5 cent. Afbeelding 7 (rechts). Olympische 
prentbriefkaart Nr. 8 uan uitgeuer Weenenk & Snel als aangetekende kaart uerstuurd 
naar België met 10 cent 'hardloper' en 15 cent 'ruiter' en Olympisch handstempel 'N3, 
15.VI.1g28'. CorrecteJrankering: 10 cent kaart buitenland en 15 cent aantekenrecht. 

sportzegel of vooral 
een zegel met een 
wielrenner als motief 
zou op zijn plaats zijn 
geweest, oordeelde 
men. De propagan
dacommissie van 
de Nederlandse 
Zwembond gaf als 
protest een kaart uit 
met de tekst 'Waarom 
geen Olympische 
ZwemPostzegel?'. De 

illustratie op die kaart was in de 
trant van Wenckebach ontwor
pen {apeeldingj). 
Het is een raadsel waarom 
er twee atletiekzegels werden 
gekozen. Wenckebach ontwierp 
behalve een zegel gewijd aan de 
zwemsport ook zegels met de 
thema's wielrennen en tennis 
[afbeelding 4); tennis viel af als 
Olympiscne sport. 
Algemeen secretaris van de 
P&T mr. j.F. van Royen was een 
bijzonder kritische persoon die 
vooral actie in de beelden wilde 
zien. Maar daarvan is weinig 
terug te zien in de zegel van 10 
cent met de hardloper. Bij de 

nietafgebeelde ontwerpen van 
het wielrennen was dat wel in 
voldoende mate het geval. 
De Olympiadezegels werden 
op 27 maart 1928 uitgegeven 
en waren geldig tot en met 31 
december 1928 (afbeeldings)■ 
Drukkerij Enschedé en Zo
nen kwam in tijdnood en dat 
leidde tot fouten. De offsetplaten 
werden tijdens het drukken niet 
meer schoongemaakt en dat 
maakt de serie de moeite waard 
voor een plaatfoutenverzame
laar! Een klein gedeelte van de 
oplage van de zegel van 10 cent 
heeft een andereTiinperforatie. 
Ook bleven vijf vellen rechts 
ongeperforeerd, tenA/ijl vijf 
andere vellen rechts een dubbele 
slag van de lijnperforeermachine 
kregen. Er bestaan zegels van 
3 en 5 cent met ontbrekende 
perforeergaten, veroorzaakt door 
afgebroken perforeernaalden. 
Er zijn zegels met Abklatsch 
(spiegeldruk) op de gomzijde, 
zegels met getrilde druk, zegels 
met verfvlekken alsmede zegels 
met een sterk verschoven beeld. 
Een heel gering aantal zegels, 
zo'n tien exemplaren, is bekend 
met een firmaperforatie. 
De Olympische emissie (NVPH
nummers 212 tot en met 219) 
werd in vellen van 200 zegels 
gedrukt met velrandnummers 
van links naar rechtsboven i 
naar 20 en aflopend van links
naar rechtsonder van 20 naan. 
Nadat de zegels van 2 en 5 cent 
gedrukt waren, werd besloten de 
velranden te voorzien van diago
nale kleurstrepen [afbeelding 6). 
jan Wils, de architect van het 
Olympisch Stadion, liet de zoge
noemde Marathontoren bouwen 
met bovenin een schaal (ook wel 
'het asbakje van de KLMpiloot' 
genoemd) waar een ambtenaar 
van het plaatselijk gasbedrijf op 
28 juli 1928 de brander voor de 
Olympische vlam aanstak. Over
dag een rookpluim, 's avonds 
een vlam [afbeelding/). 
Van 17 mei tot en met 13 juni 
1928, tijdens de wedstrijddagen 
in hockey en voetbal, werden 
blanco aantekenstrookjes 
'Amsterdam Stadion' met inkt 
en blauw of paars potlood 
ingeschreven. Vanaf 28 juli 1928 
tot en met 12 augustus werden 
zij gestempeld. Dat gebeurde 

krek uit Dickens' tijd.' 
In het buitenland waren de kri
tieken milder. De Berliner Zeitung 
betreurde het dat de zegels met 
toeslag werden verkocht. Het 
dagblad oordeelde lovend over 
de uitvoering. De redactie vond 
dat uit het oogpunt van kunst 
bezien, de uitgave de waardevol
ste van alle tot dan toe versche
nen Olympiadezegels was en 

dat de emissie als voorbeeld kon 
dienen voor de toekomst. 
Hoofdredacteur j .D. van Brink 
van het Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie memoreerde: 'Het 
getuigt van durf om met de sleur 
en conventie te breken, geen 
coquetteeren met antiekerighe
den als naakte discuswerpers of 
quadrigamenners,' waarmee hij 
refereerde aan de emissie van AMSTERDAM, OLYMPISCH STADION 
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Afbeeidinij 8 Aangetekende kaart uan Wcenenk & Snel, per luchtpost uerzonden naar 
Genèuc (Zwitserland) met een gestempeld oontekenstrookje 'Amsterdam Stadion' 
No 44 Gefi'ankcerd met een zegel uan 50 cent, gestempeld met het Olympisch 

handstempel 'Ni, 11 VIII.1928' Er is sprake uan een correcte jrankering: een kaart 
naar het buitenland kostte 10 cent, het aantekcnrecht bedroeg 15 cent en uoor 

ucrzendmg per luchtpost uierd 5 cent in rekening gebracht. 

Amsterdam, Dam net Plantsoen 

5t' i L ^ , W  ̂  1^. M " 5 : ^ l AM5T&RD! 

Dni. N ^ — 

IUUPJKMX 

Afbeelding 9: 5 cent'zeiljacht'met het Olympisch machinestempel uan 17 IV1928 

Afbeelding 10. Aangetekende brief met 4X 5 cent 'uoetballer' en 5 cent 'zeiljacht'; 
als aangetekend drukwerk uerstuurd uan AmsterdamZuid naar Sneek. Olympisch 

handstempel 'N3,18 VigzS' De brief is 1/2 c ouergefrankeerd (drukwerk 11/2 cent, 
aantekenrecht 15 cent). 

NEDER L AN D SCH OLYAVPISCH 
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met het paarse stempelkussen 
{aßeeldingS). 
Van 1 april tot en met 7 juni 1928 
werd het machinestempel van 
Amsterdam Centraal Station 
voorzien van een vlag met de 
tekst IXe Olympiade/Amster
dam/ig28. Ér bestaan afstempe
lingen met data 21 en 22.v/.7g2S, 
vermoedelijk een kortstondig 
gebruik als vriendendienst 
[afoeeldingcj). 
Het dagtekeningstempel ver
toonde op 1 en 2 april een varië
teit: de 'N ' van station is op die 
data in spiegelbeeld afgebeeld. 
Deze stempelfout kwam al sinds 
september 1927 voor in andere 
stempelvlaggen. 
Er waren dne vijfhoekige 
gelegenheidstempels, verder 
Olympische handstempels te 
noemen, in gebruik. Ze zijn van 
elkaar te onderscheiden door 
hun nummers, 'Nn', 'N2' en 
'N3'. De eerste twee stempels 
werden gebruikt aan de twee 
loketten van het tijdelijke wijk
kantoor Amsterdam Stadion. 
'N3' werd gebruikt op kantoor 
AmsterdamZuid en verhuisde 
op de officiële openingsdag, 28 
juli 1928, naar het Olympisch 
Stadion [afbeelding w). 
Hoewel de stempelkleur of
ficieel zwart IS, komen alle drie 
de stempels ook in paarsviolet 
voor Vooral 'N i ' en 'N3' zijn 
uiterst schaars. Het Olympisch 
postkantoor was uitsluitend 
op wedstrijddagen open en 
bezoekers moesten in het bezit 
zijn van een geldig entreebewijs 
om het postkantoor te mogen 
bezoeken. 

Wie op het Olympisch post
kantoor een serie Olympiade
zegels kocht, ontving ook een 
Esperantovel. Van de 10.000 
gedrukte vellen werden er 8.970 
uitgedeeld. De vellen waren 
vervaardigd in opdracht van 
J.B.B. Dufrenne, beheerder van 
het Olympisch postkantoor en 

voorzitter van de Nederlandse 
Esperantisten Vereniging. Er zijn 
ook kaarten en enveloppen met 
Olympische tekst m Esperanto. 
Dufrenne had een rechthoekig 
nevenstempel tot zijn beschik
king met daarop de tekst 
Wijkkantoor Post, Telegraaf en 
Telefoon / Amsterdam Stadion / 
De Beheerder. 
Het Nederlands Olympisch Co
mité huurde bij Ruys' Handels
vereniging voor de periode van 
15 februan tot en met 28 Septem
ber] 928 een frankeermachine 
van het fabrikaat FrancoTyp, mo
del A.i met registratienummer 
109. Hoewel er geen Olympische 
tekst naast het datumblokje 
staat, IS dit frankeermachine
stempel een pnmeur in de Olym
pische filatelie [afbeelding 11). 
Wat het onderwerp 'particulier 
bedrukte postwaardestukken' 
betreft: Huygens Boekhandel en 
Advertentiebureau in Den Haag 
bedrukte officiële briefkaarten 
links met Olympische verzen 
en afbeeldingen van tempels 
en sporten. Van eind 1926 tot 
en met mei 1928 verschenen 
28 verschillende kaarten in de 
waarden 7/4 c. ('Bontkraag'), 5 c. 
('Medaillon') en 3 c. ('Vliegende 
Duif) met toeslag op de markt. 
De toeslag was bestemd voor 
het Comité. Uiteindelijk werd 
zestig gulden door Huygens 
overgemaakt (afbeelding u). 

Geraadpleegde bronnen: 
Diverse archieven van P8tT. 
Nederlandsch Maandblad uoor 
Pliilateli2, jaargangen 19271928. 
De Philatelist, jaargang 1928. 
Handboek Postu)aarden Nederland, 
Joh. Enschedé Amsterdam. 
Diverse eigen studies en waarne
mingen. 

De ajbeeldin^en bij dit ortikel zijn 
ajkomsti^ uit de collectie van Laurentz 
Jonker (scans: Paul Dauerschot, 
Ermelo). 

Afbeelding 11 (linksonder); Geïllustreerde NOCenuelop (onttuorpen door jan Wils, de 
stadionarchitect), aangetekend uerstuurd uan AmsterdamTulpplein naar Den Haag met 

jrankeermachmestempe! Nr 109 Correcte jiankering 22 1/2 cent (7 1/2 cent brief 15 cent 
aantekenrecht) Op het Tulpplein verbleuen de lOCleden m het Amste! Hotel Het bureau 

van het organisatiecomité' uan het NOC was op de Weesperzijde, slechts honderd meter uan 
het Tulpplein 

Afbeelding 12 (hieronder): Huygenskaart Serie F 3 'boksen' Gefrankeerd met zegels uan 5 
en 2 cent Vliegende Duif die onttuaard werden met het Olympisch handstempel 

'Ni, 4.VIII.ig28'. Bij correct stempelen moest (zoals hier) 'MCMXXVIII' onderaon staan. 

Au DAAR SHAM DE WEBELDÖASTBN ü v ^ S ö O V I S f c ^ 
lUICHBND DOOR DS STRATEN G A A N / 

HOET H B E t NEfcSLAKO KUNNEN ZEOOE) 
DAAR HEB IK AAN HEEOEDAAHI " 

grien cents 
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FEESTELIJKE HONDERSTE ALGEMENE 
VERGADERING VAN DE BOND 
Op 7 juni 2008 werd de 
honderdste Algemene 
Vergadering (AV) van 
de Bond gehouden. De 
AV in Soestduinen werd 
gecombineerd met de 
feestelijlce viering van 
het honderdjarig bestaan 
van de Bond. Bij de AV 
waren zo'n 80 personen 
namens 46 verenigingen 
aanwezig. Er heerste een 
feestelijl<e stemming. De 
vergadering verliep vlot 
en probleemloos. 
De aanwezige leden 
stemden met het voorstel 
in om, vanwege hun 
enorme inzet, de heren 
P.O.M, van Hasselt en P.A. 
Alderliesten te benoemen 
tot respectievelijk erelid 
en lid van verdienste van 
de NBFV. 

Huishoudelijk deel 
De formele agendapun
ten werden in rap tempo 
afgewikkeld. Bestuur en 
penningmeester werden 
onder applaus gedechar
geerd. De heren Tuin 
(penningmeester) en 
Walraven (commissaris 
Evenementen) traden af, 
maar werden onmiddel
lijk weer  met applaus 
 herbenoemd. Piet 
Alderliesten trad af De 
voorzitter memoreerde 
het feit dat Piet zijn zeer 
omvangrijke en arbeids
intensieve portefeuille 
steeds op minutieuze 
wijze heeft uitgevoerd. 
Hij was een uitstekende 
vertegenwoordiger van de 
Bond. 
De voortgangsrapporta
ges van het Beleidsplan 
20082010 en het Beleids
plan 20092011 werden 
goedgekeurd. 
De Bondsbibliotheek 
heeft onlangs een om
vangrijk project afgerond, 
waarin  gebaseerd op 
hun catalogi  alle post
zegeltentoonstellingen 
sinds 1885 in kaart zijn 
gebracht. De beschik
bare informatie wordt 
toegankelijk gemaakt 
voor gebruik via internet. 
Bondsbibliothecaris Ma
rijke van der Meer reikte 
een (eerste) papieren 
versie aan de leden van 
het Bondsbestuur uit. 

Feesteiijk deel 
Het eeuwfeest werd op 
7 juni gevierd met een 
feestelijke middagbijeen

komst in Soestduinen. 
De voorzitter van de 
Bond, Ties Koek opende 
deze bijeenkomst. Twee 
gerenommeerde sprekers 
gingen in op het verleden, 
het heden en de toe
komst van de filatelie en 
de postzegel. De eerste 
spreker, prof. dr. G. 
Holstege, vooraanstaand 
neurowetenschapper 
uit Groningen, legde 
het verband tussen onze 
hersenen en de filatelie. 
De hersenen kennen 

Prof. Holstege tijdens zijn inlei
ding op de AV van de Bond. 

slechts twee wetten: i. het 
overleven van het individu 
en 2. het overleven van de 
soort. De filosoof Baruch 
de Spinoza verkondigde 
al in 1677 dat elk ding 
zo veel mogelijk naar 
de voortzetting van zijn 
bestaan streeft. Holstege 
hield een verhandeling 
over belangrijke gebeur
tenissen in de historie 
van de filatelie. Zodra 
het 'schrift' ontstond, 
ontwaakte de behoefte 
tot controle, daarbij 

ondersteund door... de 
post! Hij legde verban
den tussen posttarieven, 
inflatie/defiatie, winst en 
verlies van het postbedrijf 
en het aantal verzonden 
postpakketten in de peri
ode 18821948. Hij maakt 
hierbij onder meer duide
lijk dat het staatspostbe
drijf aantoonbaar steeds 
niet snel op veranderende 
omstandigheden kon 
reageren. Daarop lichtte 
hij de achtergronden toe 
voor de verzelfstandiging 
van de PTT, de splitsing 
post en telefonie en de 
beursgang van KPN in 
1994. Tot slot ging hij 
in op het jaarlijks aantal 
uitgegeven postzegels 
vanaf de uitgifte van de 
eerste postzegel in 1852. 
Hij eindigde met een plei
dooi aan TNTPost om het 
jaarlijks aantal uitgegeven 
postzegels flink te verla
gen. Met deze oproep gaf 
hij het stokje door aan 
Peter Bakker, bestuurs
voorzitter van Koninklijke 
TNTPost. 

Nieuwe Bondszegel 
Peter Bakker begon met 
een felicitatie aan de 
jubilerende Bond en de 
vraag of we hier over 
honderd jaar weer zouden 
zitten. Het antwoord: 
ja, zij het met andere 
mensen. Daar moest dan 
wel wat voor gebeuren. 
Vers bloed is nodig. Over 
het voortbestaan van de 
postzegel hoeft men zich 
voorlopig geen zorgen 
te maken, aldus Bakker. 
Ondanks de toename van 

elektronische mogelijk
heden blijft het versturen 
van persoonlijke post be
staan. Peter Bakker ging 
in zijn inleiding in op 
honderd jaar ontwerpen 
van postzegels. Nederlan
ders staan er om bekend 
dat ze ordelijk en netjes 
zijn. Deze eigenschap
pen zijn terug te vinden 
in onze architectuur en 
in onze ontwerpen. De 
Nederlandse postze
gels zijn qua ontwerp 
toonaangevend in de 
wereld. Hij liet een aantal 
in historisch perspectief 
belangrijke, gezichts
bepalende ontwerpen 
zien, waaronder de eerste 
zegels waarop voor het 
eerst foto's werden ge
bruikt en de bekende serie 
postzegels met het portret 
van koningin Beatrix 
(ontwerp Peter Struycken, 
op basis van een foto van 
Vincent Mentzel en met 
de typografie van Gerard 
Unger). Verder kwamen 
de zilveren verrassings
zegel van ontwerper 
Rutger Fuchs uit 2001 en 
de postzegel uit 2006 met 
een kunstwerk van Karel 
Appel voor het voetlicht. 
Bakker zei zelf het in 
2005 uitgegeven zegelvel
letje '50 jaar World Press 
Photo' als de mooiste 
emissie van zijn bedrijf te 
beschouwen. Hij ging in 
op de ontwikkeling die 
zich in Denemarken en 
Zweden voordoet, waarbij 
de beide nationale post
bedrijven willen samen
gaan, wat zal leiden tot 
de uitgifte van postzegels 
die in beide landen voor 
frankering kunnen wor
den gebruikt ('bilaterale 
zegels'). Hij toonde een 
voorproefje van Neder
landse zegels die later dit 
jaar worden uitgegeven. 
Bakker eindigde met de 

Bondsuoorzitter Ties Koek (rechts) ontuangt de Jclicitaties (en zegelsi) van Peter Bakker uan TNTPost. 
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Een koninklijke Bond, dus ook een uelletje met koninklijke zegels.. 

afbeelding van de nieuwe 
(persoonlijke) postzegel 
van de Bond. Na afloop 
van de middagbijeen
komst overhandigde hij 
het eerste exemplaar aan 
de voorzitter van de Bond 
en bood iedere aanwe
zige een velletje met deze 
zegels aan. 

Predikaat 'Koninklijke' 
De Commissaris van de 
Koningin in de pro
vincie Utrecht, de heer 

R.C. Robbertsen, kreeg 
vervolgens het woord. 
Hij wenste de Bond geluk 
met het honderdjarig 
bestaan. Hij constateerde 
dat na de uitgifte van de 
eerste postzegels al snel 
het nieuwe fenomeen van 
het postzegels verzame
len ontstond. Robbertsen 
memoreerde enkele 
belangrijke mijlpalen in 
het bestaan van de Bond. 
De Bond neemt een heel 
belangrijke plaats in de 
filatelie in; hij is van meer 
dan landelijke betekenis. 
De Bond is bij voortdu
ring steeds goed geleid, 
is levenskrachtig en heeft 
maatschappelijk aanzien. 
'Dit zijn niet zo maar 
enkele belangwekkende 
constateringen,' zei Rob
bertsen. 'Dit is de maatlat 
waarlangs de Bond met 
goed gevolg is gelegd.' 
Hij vervolgde met ietwat 
formelere stem: 'Ik kan 

Bondsuoorzittcr Ties Koek spreekt df Xl̂ i mriic Vergadering toe 

CdKR.C Robbertsen toont het beujijs de Bond is uoortaan koninklijk. 

mededelen, dat het Hare 
Majesteit de Koningin 
heeft behaagd om de 
Bond het recht te verlenen 
om de naam "Koninklijk" 
te mogen dragen.' Vervol
gens overhandigde hij de 
bij het predikaat horende 
oorkonde aan de voorzit
ter van de Bond, Ties 
Koek. Deze reageerde 

verheugd: 'Het predikaat 
geeft erkenning. Wij zijn 
hier zeer trots op, zeer 
verguld mee en het is erg 
inspirerend. We gaan 
door met verzamelen!' 
Toen was het tijd voor 
felicitaties en een glas 
champagne (of een ander 
dranl^e). 

ERETEKENS TIJDENS 
EEUWFEEST VAN DE BOND 

Op 7 juni 20o8, tijdens 
de festiviteiten rond het 
loojarig bestaan van de 
Bond (na het middaguur 
geheten Koninklijke Neder
landse Bond van Filatelisten
uerenym^en), werden vier 
vrijwilligers beloond met 
een onderscheiding. 
De eerste onderschei
ding was voor de (helaas 
wegens gezondheidsre
denen afwezige) Paul uan 
Hasselt, secretaris van de 
Stichting Filatelie. Paul 
droeg op i juli 2008 het 
secretariaat, na meer dan 
veertig jaar, over aan zijn 
opvolger, de heer Cees 
Janssen. Mede voor zijn 
enorme inzet voor de 
filatelie werd hij benoemd 
tot erelid van de Bond 
(zie 'Uit de wereld van 
de filatelie', elders in dit 
nummer). 
Scheidend bestuurslid 
Piet Alderiiesten werd 
onderscheiden met de 
gouden speld met robijn, 
behorend bij de titel lid 
van verdienste (zie de 

foto hieronder). Piet was 
tien jaar lang Bondsbe
stuurslid met de belang
rijke taak van commis
saris juryzaken. Vele uren 
arbeid heeft hij in zijn 
werk voor de Bond  en 
daarmee voor de filatelie 
 gestoken. Zijn echt
genote Marry, die hij in 
zijn dankwoord noemde 
als stimulator voor zijn 

drukke werkzaamheden, 
ontving een mooie bos 
bloemen. Helaas is nog 
geen opvolger gevon
den voor de belangrijke 
bestuurstaak commis
saris juryzaken, een taak 
die overigens veel meer 
inhoud heeft dan de naam 
doet vermoeden. 

Op het Bondsdiner wer
den nóg twee personen 
onderscheiden, nu met 
de zilveren Bondsspeld. 
Marijke uan der Meer (links 
op de foto hiernaast), 
voor velen het gezicht van 
de Bondsbibliotheek in 
Baarn, ontving de speld 
voor haar onvermoeibare 
inzet. Zij heeft de biblio
theek nadrukkelijk op de 
filatelistische wereldkaart 
gezet. Jan Boon (rechts 
op de foto) ontving de 
onderscheiding voor 
zijn jarenlange inzet 
om de Bond wereldwijd 
toegankelijk te maken via 
de website als webmaster. 
Marijke en Jan kregen een 
bloemetje mee. 
De Van Lentetrofee  een 
onderscheiding in de 
vorm van een geldbedrag 
 ging naar Paul Walrauen. 
(hnks op de foto hier
naast). Cees van Balen 
Blanken, voorzitter van de 
Amsterdamsche Postze
gelvereemging Hollandia 
(rechts op de foto) en in 
die hoedanigheid prjeses 
van de stichting Van Len
tefonds, overhandigde de 

prijs aan Paul voor zijn 
werk als ontwerper van 
de 'Bondspostzegel' van 
2 januari 2008, met als 
'kroon' op zijn werk de
zelfde zegel, maar nu met 

het koninklijke kroontje, 
vanwege de naamswij
ziging van NBFV naar 
KNBF. De heer Walraven 
was duidelijk verrast deze 
prijs te mogen ontvangen. 



BEKRONINGEN 
ISRAEL 2 0 0 8 

De Nederlandse inzen
dingen op de wereldten
toonsteüing World Stamp 
Championship Israel 2008 
(14 tot en met 21 mei 
jl., Tel Aviv) hebben de 
volgende bekroningen 
behaald: 

Goud: Avo Kaplanian, 93 
punten (The E.E.F. Stamps 

o/Mandate Palestine and 
their Varieties 19171927). 
Groot verguld zilver: René 
Hillesum, 86 punten met 
ereprijs (cdrom Handboek 
Nederlandse Poststempels; 
auteur Cees Janssen) en 
Avo Kaplanian, 86 punten 
(Registered Envelopes oj Pa
lestine under British Control). 
Brons: A. v.d. Laar, 63 
punten (The Origin ojthe 
State oJ Israel). 

EEN NIEUWE NAAM: KONINKLIJKE NEDERLANDSE 
BOND VAN FILATELISTENVERENIGINGEN 

Vanaf 7 juni van dit jaar is 
de naam van onze bond: 
Koninklijke Nederlandse 
Bond uan FilatelistenVer
enigingen. Onze nieuwe 
afl<orting is KNBF. 
In minder formele stuk
ken wordt 'Filatelisten
Verenigingen' overigens 
als één woord geschreven 
('Filatelistenverenigin

gen'). Dat is moderner 
en beter Nederlands. 

mmmmmmmimmM^M^mft^^^'MK 

Volgend jaar, zo is het 
voornemen, zal de Bond 
deze speüing ook in de 
voorgenomen statuten
wijziging opnemen. 
Ook onze internetsite zal 
binnen afzienbare tijd 
worden omgedoopt, te 
weten tot www.knbf.nl. 
Maar tot zo lang zullen de 
website en emailadres
sen uiteraard gewoon 
bereikbaar zijn onder hun 
oude naam. 

MULTILATERALE 0 8 TIJDENS WIPA 2008: 
VIJFLANDENTOERNOOI MET TRADITIE 

Van 18 tot en met 21 
september a.s. opent niet 
alleen WIPA 2008 (zie 
elders in dit nummer) 
zijn deuren. Eveneens in 
het Austria Center Vienna 
in Wenen ondergebracht 
opent de Multilaterale 08 
dan zijn poorten: in hal Z 
van het Center. 
De organisator, de Oos
tenrijkse Bond van Filate
listenverenigingen, viert 
daarmee een verjaardag, 
want de eerste meerlan
dententoonstelling in 
categorie i vond plaats 
in 1988 in Salzburg, dus 
twintig jaar geleden. Tot 
1995 werd er deelgeno
men door slechts drie 
landen: Duitsland, Oos
tenrijk en Zwitserland. 
De tentoonsteOing in 
Donaueschingen in 1998 
bracht daar verandering 
in: die markeerde het 
begin van de Multilaterale, 

een evenement waaraan 
ook Nederland en het 
Vorstendom Liechten
stein deelnamen. 

Voor de Multilaterale 08 
zijn 814 kaders beschik
baar gesteld, die als volgt 
tussen de deelnemende 
landen zijn verdeeld (van 
links naar rechts: land, 
kaderoppervlak en aantal 
inzenders): 

Duitsland 219 m^ 43 
Liechtenstein 14 m^ 2 
Nederland 176 m^ 54 
Oostenrijk 190 m^ 33 
Zwitserland 215 m^ 34 

Elk deelnemend land zet 
vier juryleden in, alsmede 
een landscommissaris. 
Als landscommissaris 
voor Nederland is Piet 
Alderliesten aangewe
zen. De voorzitter van de 
jury is een Oostenrijker. 
Nederland heeft dertig 
éénkaderinzendingen. 
Op 21 september staat 
het vijflandentoernooi 
helemaal in het teken 
van WIPA 2008, tijdens 
de 'Dag van de Multila
teralen'. De Oostenrijkse 
Post heeft die dag een 
bijzonder poststempel 
in gebruik en is een 
Oostenrijkse persoonlijke 
postzegel verkrijgbaar 
gewijd aan deze dag. 
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ONDERSCHEIDINGEN 
BIJ DE NVTF 

De Nederlandse Vereniging 
uoor Thematische Filatelie 
(NVTF) is de grootste 
en de enige algemene 
thematische vereniging 
in Nederland. De NVTF is 
opgericht in 1952 en heeft 
als doel de thematische 
filatelie, als onderdeel 
van de algemene filatelie, 
te bevorderen. Om dat te 
bereiken organiseert de 
NVTF allerlei activiteiten 
en geeft ze haar leden alle 
gewenste informatie en 
adviezen bij het beoefe
nen van hun hobby. 
Op de Algemene Verga
dering van de NVTF op 
31 mei 2008 jl. reikte Ties 
Koek, voorzitter van de 
KNBF, de Spoorenberg
medaille uit aan Paul 
Dauerschot (foto). Paul, 
die zijn bestuurlijke car
rière bij de NVTF heeft 
beëindigd, was onder an
dere auteur van tientallen 

thematische en aerofilate
listische artikelen. Verder 
was hij hoofdredacteur 
van het blad Thema en 
hij nam hij nationaal en 
internationaal deel aan 
tentoonstellingen en was 
hij actief als jurylid. 
Franz Warmenhouen ont
ving de gouden speld van 
de KNBF bij zijn afscheid 
als hoofd rondzendver
keer van de NVTF, een 
omvangrijke taak die hij 
dertig jaar vervulde. Hij 
blijft actief voor de NVTF: 
hij is vicevoorzitter en de 
nieuwe hoofdredacteur 
van Thema. 

WORKSHOP BBE IN 
APELDOORN 

Tijdens de komende 
editie van de Postex in 
Apeldoorn organiseert de 
Commissie Filatehstische 
Vorming weer een Work
shop BBE (Begeleiding 
Beginnende Exposanten). 
Deze cursus is bedoeld 
voor degenen die voor het 

co eerst willen meedoen aan 
° een wedstrijdtentoonstel
■̂  ling en ook voor verzame
^ laars die al eens hebben 
;;; geëxposeerd, maar een 
= hogere beoordeling 
= nastreven en daartoe hun 
^ kennis nog eens willen 
3 opfrissen. 
= De workshop vindt plaats 
^ op zondag 19 oktober 
u om 10.30 uur. Via de 
2 omroepinstallatie in de 
= Americahal wordt bekend 

_  _ gemaakt waar de deel
5 0 8 "^''^^'^s precies worden 

verwacht. 
De workshop duurt ruim 
twee uur. Een belangrijk 
onderdeel is het prak
tijkgedeelte, waarbij aan 

de hand van aanwezige 
verzamelingen wordt 
gekeken naar de belang
rijkste aspecten die bij 
het tentoonstellen een rol 
spelen. Er wordt zowel 
aandacht besteed aan 
thematische als aan tradi
tionele en posthistorische 
verzamelingen. 
Bent u geïnteresseerd 
in de workshop? U kunt 
desgewenst onvoorbereid 
meedoen aan de work
shop in Apeldoorn, maar 
het rendement van uw en 
onze inspanning wordt 
nog veel groter als u ons 
van tevoren al vertelt waar 
u mee bezig bent. Dat kan 
door bij uw aanmelding 
(maar cloe u dat in ieder 
geval uiterlijk 10 oktober) 
een plan/schetsje/opzetje 
van de verzameling in te 
sturen, zodat we kunnen 
zien waarmee u bezig 
bent. U kunt ook een om
schrijving geven van het 
probleem waarmee u bij 
uw verzameling worstelt. 
Zo kunnen de leden van 
het het docententeam 

zich voorbereiden en 
beter inspelen op ieders 
individuele wensen en 
problemen. 
De workshop is gratis 
voor alle individuele leden 
van de bij de NBFV aange
sloten verenigingen. Voor 
de toegang tot de Postex is 
de gebruikelijke entree
prijs van toepassing. 
De bij de workshop 
behorende brochure BBE 
is op het Bondsbureau 
te verkrijgen voor 5 euro 
(inclusief 1.50 verzend
kosten). Het is de bedoe
ling dat de deelnemers 
dit boekje  het beslaat 
ruim 40 pagina's  vooraf 
bestuderen. 
Aanmelding: vóór 12 ok
tober bij het Bondsbureau 
van de KNBF, Postbus 
4034, 3502 HA Utrecht, 
telefoon 0302894290 (e
mail nbJi)(a)nbJü.demon.nl). 
De opzetjes van uw verza
meling kunt u sturen naar 
S. Bangma, Boomgaard
dreef 5, 3243 AC Stad 
aan't Haringvliet (email: 
ofsbangma(5)xs4alI.nl). 

KAPinELRIDDERS STRIJKEN NEER IN 
HET MUSEUM VOOR COMMUNICATIE 

In het kader van de vie
ring van het eeuwfeest 
van de Bond wordt van 25 
augustus tot 6 september 
2008 een aantal col
lecties van ridders van 
het Costerus Kapittel 
in het Museum voor 
Communicatie in Den 
Haag tentoon gesteld. In 
genoemde periode geven 
Kapittelridders een aantal 
interessante lezingen over 
filatelistische onderwer

»■ 

pen. Een kapittelridder 
is een auteur aan wie 
de Costerusmedaille 
voor wetenschappelijke 
publicaties of bijdragen 
op filatelistisch gebied is 
toegekend; het Costerus 
Kapittel is de commis
sie die belast is met het 
toekennen van de Coste
rusmedaille. Voor meer 
informatie over het Kapit
tel: zie de website van de 
Bond (u;u;u;.nbji;,nl). 

mmok 
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IN SEPTEMBER 2008: TENTOONSTEIUNG BOFILEX 
2008 IN 'DE BUSSEL', OOSTERHOUT 

Komende maand wordt 
ter gelegenheid van het 
eeuwfeest van de NBFV 
(nu: KNBF) een tentoon
stelling gehouden in ca
tegorie 3 ter gelegenheid 
van 115 jaar Postzegelver
eniging Breda en 35 jaar 
OWP Oosterhout. Samen 
met honderd jaar die de 
Bond oud is betekent dit 
250 jaar Filatelie! De ten
toonstelling, Bojilex 2008, 
wordt van vrijdagmiddag 
26 tot en met zondag
middag 28 september 
gehouden, in theater 
De Bussel, Torenplein 
12, Oosterhout. Tevens 
vindt de 47ste Dag van 
de Aerofilatelie plaats. 
De tentoonstelling is het 
resultaat van een samen
werkingsverband tussen 
de postzegelverenigingen 
van Oosterhout en Breda. 
De openingstijden zijn als 
volgt: 

26 september: 16-21 uur; 
27 september: 10-20 uur; 
28 september: 10-16 uur. 

De catalogus is te koop 
voor 2.50 euro (met 
KNBF-pas: i euro). De 
toegang tot de tentoon
stelling is gratis. Op het 
evenement is ook jubile
umenvelop nummer 7 te 
koop (zie de afbeelding 
rechtsboven op deze 
pagina). De prijs van 
de envelop is 1.50 euro, 
met postzegel en afdruk 
van het jubileumstempel 
van Oosterhout. Deze 

envelop kunt u ook per 
post bestellen. De prijs 
is dan 2.50 euro per stuk 
(inclusief verzendkosten). 
Vergeet niet om op de 
overschrijving uw adres te 
vermelden! 
U kunt jubileumenvelop 
nummer 7 bestellen door 
het verschuldigde bedrag 
over te maken naar 
bankrekeningnummer 
13.29.26.520 ten name 
van Stichting Bofilex, 
Breda. Graag vermelden: 
Jubileumenuelop. Con
tactpersoon is Reinder 
Luinge, telefoon 0162-
517101 (e-ma:l;jrluinfle@ 
euronrt.nl). 

HET NASSAU-BARONIE-
MONUMENT 

Wie van het spoorweg
station naar het centrum 
van Breda wandelt, loopt 
meestal door het park 
Valkenberg. 
Bij de ingang van het park 
staat een monument dat 
ter gelegenheid van vijf
honderdjarig bestaan van 
de Baronie van Breda op 
3 juli 1905 door Koningin 
Wilhelmina werd onthuld 
(zie de foto hiernaast). 
In 1403 kregen de graven 
van Nassau de Baronie in 
hun bezit. In 1403 huwde 
Engelbrecht I van Nassau 
met Johanna van Polanen, 
dochter van Jan II van 
Polanen, die in 1353 de 
Baronie van Breda had ge
kocht van de Hertog van 
Brabant. 

Oüsläidiuui 
26 t/oi 28 september 2008 

Zo verkreeg Engelbrecht 
de titel Heer van Breda. 
Willem van Oranje erfde 
de Baronie; dat verklaart 
de verbondenheid van 
de Nassaus met Breda. 
Op het monument staan 
gemeentewapens afge

beeld van gemeenten 
die destijds de Baronie 
vormden. Het wapen van 
Breda is aangebracht op 
een rood veld met daarop 
drie witte Andreaskrui
sen of schuinkruisjes. 
Verder het wapen van 

Oosterhout, een wit veld 
met daarop drie liggende 
zogenoemde kapoen
tjes (halve maantjes), 
afgeleid van het wapen 
van Polanen. Jan II van 
Polanen was tevens Heer 
van Oosterhout. 

ITALIA 2009: U KUNT 
ZICH AANMELDEN! 

Van 21 tot en met 25 
oktober 2009 wordt in 
het Palazzo dei Congressi in 
Rome ( foto links), onder 
het patronaat van de 
FEPA, een internationaal 
filateliefestival gehouden, 
getiteld Italia 200g. 
Inzendingen in de klas
sen Traditionele filate
lie, Postgeschiedenis, 
Thematische filatelie, 

EFIRO 2008: ONS LAND 
DEED HET GOED 

Een grote groep verza
melaars nam deel aan 
de FlP-tentoonstelling 
EFIRO 2008, die van 20 tot 
27 juni in de Roemeense 
hoofdstad Boekarest 
werd gehouden. Er was 
ook een groot aantal 
Nederlandse inzenders 
aanwezig. Ons land heeft 

Aerofilatelie, Maximafilie, 
Filatelistische Literatuur 
en de Eenkaderklasse 
kunnen voor deelname 
worden aangemeld. 
Een aanmeldingsformu
lier en verdere informatie 
zijn verkrijgbaar bij de 
door de KNBF aangewe
zen Landscommissaris, 
Max Plantinga, Otto-
landstraat 6, 272g DE 
Zoetermeer, telefoon 07g 
36ig25o (e-mail: max_ 
plantm^acffiliotmail.com). 
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aan deze heel grote inter
nationale tentoonstelling 
veel mooie bekroningen 
overgehouden. Drie 

gouden medailles (met 
elk 90 punten), een me
daille groot vermeil, zes 
vermeil, een groot zilver 
en een verzilverd brons 
werden toegekend. Ne
derland behoorde tot de 
twaalf grootste inzenders 
op het evenement en kan 
met het prachtige resul
taat heel tevreden zijn. 
Henk Buitenkamp Lands
commissaris EFIRO 2008 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING UITGEREIKT AAN 
OnO VERKERK ('DE POSTZEGELVRIENDEN') 

Op 26 april 2008 kreeg 
Otto Verkerk, vice-voor-
zitter en redacteur van 
postzegelvereniging 'De 
Postzegelvrienden', de 
koninklijke onderschei
ding Lid in de Orde van 
Oranje Nassau uitgereikt. 
Dat gebeurde in de monu
mentale Hooglandse Kerk 
in Leiden, waar de burge
meester van Leiden, drs. 
Henri Lenferink, onder 
andere memoreerde dat 
de gedecoreerde al meer 
dan veertig jaar bestuurs-
hd en mede-oprichter van 
de vereniging is. Verder 

is Otto Verkerk voorzitter 
van de tafeltennisvereni
ging Pecos in Oegstgeest 
en verricht hij diverse 
buurtwerkzaamheden. 
Otto, die geheel onkundig 
van wat hem te wachten 
stond naar de uitreikings
bijeenkomst was gelokt, 
was duidelijk onder de 
indruk van de hem opge
spelde onderscheiding. 
Na de uitreiking van de 
onderscheiding werd hij 
gefeliciteerd door leden 
van het bestuur van zijn 
vereniging, die plechtig
heid hadden bijgewoond. 

GOUDEN EN ZILVEREN 
BONDSSPELD 

Op 26 mei 2008 reikte 
Ties Koek, voorzitter 
van de KNBF, in Gouda 
de gouden Bondsspeld 

uit aan de heer RC. de 
Bode. Fred van den Brink 
speldde op 20 mei de 
zilveren Bondsspeld op 
bij mevrouw G. uan Funsen 
van de Filatelistenvereni
ging Wijk bij Duurstede. 

http://euronrt.nl


UNIEKE VERZAMELINGEN VAN 
COSTERUSRIDDERS TENTOONGESTELD 
Collecties van vroeger en nu 'm het Museum voor Communicatie 

D O O R G E R T H O L S T E G E , H A R E N ( G R . ) 

Costerusridders zijn personen 
die vanwege hun publicaties op 
filatelistiscn of posthistorisch ge
bied benoemd zijn als lid van het 
zogenaamde Costerus-kapittel 
van de Koninklijke Nederlandse 
Bond van Filatelisten-verenigin
gen (KNBF). Deze onderschei
ding werd in 1921 voor de eerste 
maal verleend, toen nog onder 
de naam 'BondsmedailTe'. Eerste 
ontvanger was de verzamelaar 
en publicist Jean-Baptist Robert. 
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Van 26 augustus tot en met zaterdag 6 september a.s. is 

een bezoekje aan het Museum voor Communicatie in Den 

Haag extra de moeite waard: er is don een bijzondere 

tentoonstelling ingericht van verzamelingen die bijeen 

werden gebracht door Costerusridders. 

Aflieelding i - Bladzijde met 2'A centzegeh proefporten 
uit de collectie-Walkr. 

Deze Bondsmedaille werd de 
voorganger van de huidige 
Costerusmedaille. In 1934 werd 
de onderscheiding omgedoopt 
tot Costerusmedaille, naarde 
toenmalig bondsvoorzitter W.P. 
Costerus. Sinds 1921 is aan 63 
personen deze prestigieuze Cos
terusmedaille verleend, waarvan 
er op dit moment nog twintig in 
leven zijn. Van deze nog actieve 
ridders van het Costeruskapittel 
laat een aantal nu een deel van 
hun collectie zien. 
Heel bijzonder is echter dat ook 
van tien overleden Costerusrid
ders collecties te zien zullen 
zijn, namelijk van A.j. Warren, 
J.E. Bohimeijer, P.W. Waller, 

P.C. Korteweg, M.J. van Heerdt-
KolfF, CD. Ricardo, j . van Peur-
sem, J. Dekker, D. Hille Ris Lam-

bers en A.W ten 
Geuzendam. 
Dat van deze 
ridders nu nog 
iets getoond kan 
worden, komt 
doordat zij ooit 
delen van hun 
collecties aan 
het iVluseum 
voor Commu
nicatie hebben 
geschonken of 
nagelaten. Deze 
merendeels 
vooroorlogse 
verzamelingen 
zijn niet alleen 
meestal bijzon
dervan inhoud, 
zij geven ook 
een kijkje in 
de wijze van 
verzamelen in 
vroeger dagen. 
Onder de 
getoonde collec
ties bevindt zich 
uiteraard ook 
de beroemde 
verzameling 
Nederland van 
Pieter Wilhelm 
Waller, waarvan 
de schenking 

de impuls tot de oprichting van 
het Nederlands Postmuseum 
vormde (apeelding 1). Voor de 
overige - eveneens bijzonder in
teressante verzamelingen - is dit 
vaak de eerste keer dat zij voor 
het huidige publiek te bewonde
ren zijn. 

De naam van J.E. Bohimeijer in 
dit rijtje is verrassend. Zijn zeer 
uitgebreide verzameling Neder
landse opdrukbriefkaarten uit de 
jaren 1916-1924 is namelijk tot 
aan de dag van vandaag intact 
gebleven, omdat de verzamelaar 
j . van Nifterik deze collectie na 
Bohimeijer's overlijden in 1927 
in haar geheel heeft kunnen 
overnemen, ze intact liet en 

vervolgens aan het toenmalige 
Nederlandse Postmuseum (nu 
het Museum van Communica
tie) heeft geschonken. Het is de 
meest complete collectie Neder
landse opdrukkaarten, want hij 
bevat 392 van de 415 mogelijke 
variaties. De aller zeldzaamste 
daarvan worden tijdens de ten
toonstelling getoond, zoals de 
kaart van ajbeelding 2. 
In de eind deze maand te 
verschijnen 35ste aflevering 
van het Handboek Postwaarden 
Nederland komen de achtergron
den van deze opdrukkaarten en 
met name de rol die de heren 
J.C. Pull, j.E. Bohimeijer en P.W. 
Costerus Pzn. hierin speelden, 
uitgebreid aan de orde. De 
omschrijving van deze gebeurte
nissen is altijd doorfilatelistische 
auteurs omzeild, vanwege de 
ingewikkeldheid van de materie. 
In het Handboek wordt nu voor 
het eerst de curieuze gang van 
zaken rond deze kaarten uit de 
doeken gedaan en worden de 
'Pullaria' van de echte briefkaar
ten gescheiden. Voor niet-abon-
nees is deze aflevering apart te 
verkrijgen, voor 25 euro bij de 

stand van het Handboek Post
waarden in het museum. 
Van de nog in leven zijnde rid
ders zullen er collecties zijn te 
bewonderen van P.R. Buiterman, 
j . Vellekoop, mevrouw T.B. Stei-
ner-Spork, L de Clercq, 
j . Veraart, C.F. de Baar, M.j. Van
der Muilen, R. van den Heuvel, 
J. van den Berg, J.M.A.C. Stroom 
en de auteur van dit artikel. 
Op zaterdag 6 september 
tussen 12 en 4 uur houden 
enkele Costerusridders korte 
voordrachten in de filmzaal van 
het Museum. Ook zullen op 
die dag enkele vooraanstaande 
postzegelhandelaren een deel 
van hun gevarieerde voorraad 
aanbieden en verder houdt de 
Overijsselse Postzegelveiling een 
kijkdag voor haar septembervei-
ling. Tenslotte zullen naast de 
circa zestig kaders met materiaal 
van Costerusridders ook enkele 
kaders worden ingeruimd voor 
de falsificatenverzameling van de 
Bondskeuringsdienst. 
Met deze manifestatie, die 
aansluit bij de festiviteiten in het 
jubileumjaar van de honderdja
rige Bond, zal het postzegelna
jaar 2008 op een unieke manier 
worden geopend. Laat deze 
eenmalige bijzondere tentoon
stelling niet aan u voorbij gaan! 
De tentoonstelling duurt slechts 
twee weken en is te bezichtigen 
tijdens de openingsuren van het 
Museum (zie de rubriek Filatelis-
tische evenementen elders in dit 
nummer). 

BRIEFKAART 
tNEDERlA^D| 

A A N . ^ 
i 

Naam en Adres des Afzenders 

--

Afoeelding 2 - In igo8 werd een klein aantal briefkaarten uitgegeven met een 
zogenaamd sterretje linksonder om aan te geven dat gebruik gemaakt was van een 

nieuwe kartonsoort. Het is vrijwel onmogelijk dat deze kaarten nog voorradig waren In 
igi6, toen er een opdruk van 3 cent op werd aangebracht, maar Se kans dat er vervol
gens m ^g^c| 5 cent en tenslotte in 1921 nog eens 72)4 cent werd opgedrukt is nihil. Dat 

deze kaart toch bestaat is het gevolg van nauwe samenwerking tussen J.C. Pull en 
J.E. Bohimeijer en een fraai voorbeeld van een zogenoemd Pullarium. 



Fakes and Forgeries 
of 20tti Century 

French Postage Stamps 
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Toen GeofFGethin in 
1992 met vervroegd 
pensioen ging, besloot 
hij zijn in de voorgaande 
veertig jaar vergaarde ver
zamelingen met Franse 
postzegels eens beter te 
gaan bestuderen. Wat 
hem vooral opviel waren 
de vele vervalsingen die 
hij had bewaard. Die ging 
hij rubriceren, fotogra
feren en in de computer 
onderbrengen. Toen hij in 
2000 op basis hiervan een 
lezing hield voor de France 
& Colomes Philatelic Society 
bleek dat men eigenlijk 
van hem verwachtte dat 
hij een boek zou samen
stellen en publiceren. 
Gethin zette vervolgens 
alle hem ter beschikking 
staande vervalsingen van 
postzegels op chronologi
sche volgorde, ongeacht 
of het nu om filatelistisch 
dan wel postaal geïnspi
reerde vervalsingen ging, 
en hij nam daarbij ook 
vervalste opdrukken en 
perforaties mee, net als de 
op dit materiaal voorko
mende afstempelingen. 

Hij beeldde de kenmer
ken van echte zegel en 
vervalsing af en voorzag 
die - ter verduidelijking 
- soms van een korte toe
lichting. Het resultaat van 
dat alles is het boek Fakes 
and Forgeries of the 20th 
Century - French Postage 
Stamps. Dat Gethin voor 
zijn boek het A4-formaat 
koos, heeft als voordeel 
dat de afbeeldingen een 
behoorlijke grootte kon
den krijgen. De auteur 
begint zijn relaas met de 
zogenoemde Forbin-ver-
valsing van 5 frank (1900) 
en behandelt vervolgens 
de F.M. (Franchise Militaire) 
opdrukken, de Rode-
Kruisopdruk van 1914, 
de Kamer van Koophan
delzegel van 10 cent van 
Valenciennes, de Postes 
France/ Postes Paris-opdruk
ken, de voorafstempe-

ling-opdrukken Aflranchis 
Postes en de opdruk 
Congres Philatelique de 
Bordeaux van 1923, om 
dan bij het speciale vel 
van de Internationale 
Postzegeltentoonstelling 
van 1925 in Parijs terecht 
te komen, waarbij onder 
ander het door Peter Win
ter vervalste vel ter sprake 
komt. 
Andere onderwerpen 
die hij behandelt: de 
velbedrukking van de 
zogenoemde Mine'raline-
en Phena-zegels, het Stras-
bour^-tentoonstellingsvel-
letje van 1927 (inclusief 
de stempelvervalsingen); 
ook de Franse luchtpost
zegels met de opdruk 
van 1927 en de zegels 
met Caisse d'Amortissement-
opdrukken (1927-1931) 
komen ruim aan bod. 
Natuurlijk ontbreken ook 

de overdruk
ken van de 
zegel van 
10 frank 
lie de France 
van 1928 
niet. Verder 
figureren in 
Gethins boek 
de opdruk
ken van de 
internationale 
postzegelten
toonstelling 
in Le Havre 
van 1929, de 
E.I.P.A. 30-
perforatie 
(door velen 
alsELPA3o 
gelezen) 
inclusief ver

valste afstempelingen 
en de B.I.T. Congres-
opdruk van 1930. Zoals 
hieruit blijkt is Gethin 
steeds uitgegaan van het 
jaar van uitgifte van het 
behandelde materiaal en 
niet - zoals de catalogus 
eigenlijk graag wil - de 
verschillende rubrieken. 
Natuurlijk ontbreekt ook 
de beruchte manipulatie 
van de luchtpostzegel van 
50 frank (gemaakt van 
een zegel van 85 centi
mes) niet. Nog enkele 
grepen uit wat de auteur 
ons voorschotelt: het 
Pexip-blok van 1937; de 
F-opdruk (Franchise) op 
de zegel van 90 cent in het 
type-Paix; de opdrukken 
Besetztes Gebiet Nord-
jrankreich; het Legioenblok 
en verschillende opdruk
ken uit de periode 1940-
1945. Verder de Kamer 
van Koophandelzegels 
van Saint-Nazaire; de 
Festung Lorient-opdrukken 
en natuurlijk ook de oor
logsvervalsingen gemaakt 
door de British Intelligence 
Service. 
Tot slot worden nog en
kele postale vervalsingen 
besproken, waaronder 
de Marianne de Briat-ze-
gels van 1989-1997. In 
zijn inleiding bij dit deel 
verwijst de auteur naar 
het omvangrijke artikel 
(32 pagina's op A4-for-
maat), dat uw recensent 
publiceerde in het blad 
FFE (nummer 3, 2000). 
Het boek bevat een 
literatuurlijst die 92 titels 
omvat; dat het er niet 

meer zijn komt simpel
weg doordat de auteur 
zijn literatuurverwijzing 
tot één pagina beperkt 
wilde houden. 
Ik kan iedere Frankrijk
verzamelaar dit boek 
aanbevelen. Ook de 
veilinghouders die gere
geld Franse postzegels 
ten verkoop aanbieden, 
zou ik willen aanraden 
dit boek aan te schaffen. 
De aanschafkosten zijn 
binnen de kortste keren 
terugverdiend! 

HENK VAN DER VLIST 

Fakes and Forgenes of the 
2 oth Century doorRG 
Gethin; 148 pp , geill (kleur en 
2U)ort/u)it},/ormaat 21x29 7 
cm Uitgegeven door de France & 
Colonies Philatelic Society (GB) 
ISBN o 9519601 5 6 Prijzen 
(incl. uerz.). £45 70 (PayPal, 
trcasurer@fcps.or5.ukj, £45 64 
(per cheque van een Engelse 
bank), 65 euro (m bankbiljet
ten, per brief, aangetekend of op 
eigen risico) Te bestellen bij Peter 
Maybury, F&CPS Publications, 
i8 Courtncys, Wheldrake (York) 
YO19 5BR, Groot-Brittannie. 

Het is vreemd gesteld met 
de Encyclopedia of the 
Postage Stamps of Alge
ria. De publicatie omvat 
zes delen, telt bijna 2.000 
pagina's, weegt 21 kilo en 
wordt door de Algerijnse 
overheid zó belangrijk 
gevonden dat er zelfs een 
postzegel aan is gewijd. 
Maar de encyclopedie is 
niet algemeen verkrijg
baar; het indrukwek
kende zestal boeken is 
uitsluitend in bibliothe
ken in Algerije te raad
plegen. En dat is jammer, 
heel jammer, afgaand op 
een cd-rom die we van de 
filatelistisch journalist 
Ali Ahmed Med Achour 
ontvingen. Vergeet dat 
prestigieuze boekwerk, 
zouden we haast zeggen, 
en breng die cd-rom in 
de handel, want die stelt 
de gebruiker in staat 
om in zijn of haar eigen 
vertrouwde omgeving en 

op de momenten waarop 
het hem/haar uiticomt van 
de uitvoerige informatie 
te genieten. 'Genieten' 
is hier bewust gebruikt, 
want de cd-rom bevat 
behalve een prachtig over
zicht van alle Algerijnse 
postzegels die sinds de 
onafhankelijkheid (1962) 
zijn verschenen nog veel 
en veel meer. Overigens 
biedt de 'papieren versie' 
van de catalogus nóg 
meer: daarin worden ook 
de emissies die in de pe
riode 1924-1962 versche
nen behandeld. 
De gebruiker van de cd-
rom kan uit een aantal 
talen kiezen, waaronder 
Engels en Frans. Bij het 
beschrijven van de Alge
rijnse postzegels wordt 
een enigszins typische 
indeling gehanteerd: 
je kunt kiezen voor een 
onderverdeling naar 
drukker, ontwerper of 

thema. Gelukkig is er 
nog een vierde optie: per 
emissie, een keuze die 
een 'normale' chronolo
gische opsomming van 
de verschenen postzegels 
oplevert. De samenstel
lers gebruiken terecht 
de aanduiding 'encyclo
pedie', want het scherm 
biedt veel meer dan wat 
een normale catalogus te 
bieden heeft. Alle zegels 
zijn afgebeeld en zijn met 

een simpele muisklik ook 
sterk vergroot in beeld te 
brengen. De essentiële 
gegevens worden vermeld 
en daarnaast worden veel 
encyclopedische kennis 
en afbeeldingen gepre
senteerd. Elke emissie 
wordt toegelicht en in zijn 
historische context ge
plaatst, wat het bladeren 
in de cd-rom tot een waar 
genoegen maakt. 
Wie op het deel dat over 

postzegels gaat is uitge
keken, kan vervolgens 
terecht bij tal van andere 
digitale hoofdstukken, 
waarvan de boodschap
pen van diverse hoog
waardigheidsbekleders 
en de opsomming van de 
opeenvolgende postmi-
nisters het minst interes
sant zijn. Veel boeiender 
zijn de biografietjes van 
de vermelde ontwerpers 
(bijna honderd in getal), 
om nog maar te zwijgen 
van de uitgebreide toe
lichting op de geschiede
nis van de postzegel, de 
Algerijnse posterijen en 
het land Algerije. 

Encyclopedia o/the Postogc 
Stamps of Algeria; uitgcgeuen 
door het minsterie uan Posterijen 
van Algerije. Nadere inlichtingen 
worden ucrstrekt door Ah Ahmed 
Med Achour, BP 12, 4116 Had-
dada, W Souk-Ahras, Algerije, 
e-mailadres philneu)salgene@ 
yahoojr 
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VERNIEUWD NVPH-BESTUUR WIL 
VOORAL TEVREDEN KLANTEN ZIEN 

Vereniging werfet hard aan betrouwbare 'internetwaarborg' 
D O O R N O O R T J E K R I K H A A R , W E E S P 

5 IA II 

'Wat IS er nu leuker dan een 
discussie over wat er op onze 
Nederlandse postzegels staat? 
Komen er bijvoorbeeld post
zegels uit over dieren op de 
VeTuwe, blijkt dat je lang moet 
zoeken om een dier dat op die 
postzegels staat, op de Veluwe 
te vinden. Het komt er niet of 
nauwelijks voor. Iedereen in rep 
en roer. Het postzegelvel haalde 
zelfs de voorpagina van een 
landelijke krant. Maar opeens 
weten we allemaal welke dieren 
er wél op de Veluwe zijn. Als 
je postzegels verzamelt, leer 
je enorm veel over de meest 
uiteenlopende onderwerpen.' 
Martijn Bulterman, sinds mei 
voorzitter van de Nederlandsche 
Vereenigingvan Posthandelaren 
(NVPH), is ervan overtuigd 
dat er veel meer verzamelaars 
van postzegels zijn dan wordt 
gedacht. 'Achter elke postzegel 
steekt een verhaal. Postzegels 
zijn bijvoorbeeld geweldig 
lesmateriaal voor kinderen. Je 
kunt bij elk ondenwerp voor 
een spreekbeurt wel postzegels 
vinden en projecten genoeg waar 
postzegels de basis voor kunnen 
zijn.' 

Vertekend beeld 
Officieel lijkt het aantal postze
gelverzamelaars te dalen. 'Een 
vertekend beeld,' vindt Martijn 
Bulterman. 'Anders dan vroeger 
zijn die verzamelaars eerder via 
internet of de Collectdub actief 
dan via de postzegelhandelaren 
en -verenigingen.' De rol van de 
NVPH is dan ook nog lang niet 
uitgespeeld, benadrukt hij. 'Wie 
wil weten, of en hoe hij de juiste 
keuze maakt voor zijn verzame
ling, is afhankelijk van de er
kende postzegelhandelaren, hoe 
veel er ook op Marktplaats, eBay 
of andere sites wordt aangebo
den. Wij bieden kwaliteit, breiden 
onze diensten uit én bij ons krijg 
je garantie.' 

Meerwaarde 
De NVPH bestaat dit jaar tachtig 
jaar. Het jubileum werd gevierd 
met het grote postzegelevene
ment StampPassion '08 en een 
diner voor genodigden na. Dat 
was vijf iaar geleden anders: het 
75-jang bestaan was aanleiding 
voor een grootse feestavond 
met bekende artiesten in een 

ferestaureerd fort. Een voor-
eeld van de veranderingen 

Zonder er veel ruchtbaarheid aan te geven heeft de 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren haar 

bestuur onlangs vernieuwd. De nieuwe ploeg - zeven man 

sterk - heeft volop plannen. Martijn Bulterman, de nieuwe 

voorzitter van de vereniging, vertelt wat de doelen zijn. 

NVPH's nieuwe voorzitter Martim Bulterman:'. hard werken om de bestaande 
betrouwbaarheid van de NVPH te behouden.. ' Foto: Studio Kastermans, Hilversum 

binnen de NVPH. 'We geven ons 
geld liever uit aan een spetterend 
evenement voor verzamelaars,' 
bevestigt Martijn. 'StampPassion 
'08 was voor veel postzegel
liefhebbers één groot feest.' 
In onze sterk veranderende 
maatschappij waarin steeds 
meer mensen shoppen via 
internet en particulieren de post
zegelveilingen hebben ontdekt, 
ziet hij de meerwaarde van de 
NVPH vooral in het begeleiden 

van verzamelaars. 'De omzet 
in postzegels is nog nooit zo 
hoog geweest is als nu,', vertelt 
Martijn. 'Maar veel van de han
del in postzegels is onzichtbaar 
omdat aan- en verkoop gebeurt 
via sites als eBay en Marktplaats. 
Toegegeven, daar ben je vaak 
goedkoper uit dan bij de han
delaar. Maar als je goed rekent, 
scheelt het aan het einde van het 
verhaal maar een paar tientjes en 
je loopt het risico dat je waarde

loos of beschadigd materiaal in 
handen krijgt. We wijzen er niet 
alleen op Jat handelaren die 
zijn aangesloten bij de NVPH 
betrouwbaar materiaal leveren, 
maar werken ook hard aan een 
NVPH-intemetwaarborg. We 
willen dat iedereen in de nabije 
toekomst via een speciale site 
van de NVPH klachten kan mel
den. We behandelen die klachten 
in onze geschillencommissie. 
We kunnen natuurlijk alleen 
ingaan op klachten over bij ons 
aangesloten handelaren. Die 
zijn overigens al geselecteerd op 
betrouwbaarheid, kwaliteit en 
vakkennis door onze ballotage
commissie. Handelaren worden 
getest op onder andere kennis 
van postzegels en integriteit. 
Maar ondanks dat houden we 
de vinger aan de pols, en blijven 
we alert en gaan we serieus in 
op klachten.' De NVPH wil ver
zamelaars straks via banners op 
de meest bezochte veilingsites 
op de NVPH internet waarborg 
gaan wijzen. 

Vertrouwde pijlers 
Niet alleen de voorzitter van de 
NVPH is nieuw, ook het bestuur 
is ingrijpend veranderd (zie 
het onderschrift bij de foto op 
de volgende pagina). 'We zijn 
bij elkaar gaan zitten, hebben 
bekeken wat we al hebben 
bereikt en vooral ook hoe we 
verdergaan, zegt Martijn. Hij 
wijst op de pijlers van ae NVPH: 
de eerstedagenveloppen en de 
catalogus: 'De eerstedagenvelop
pen zijn een begrip in Neder
land, de catalogus is de leidraad 
voor verzamelaars, je verzamelt 
de postzegels die in de catalo
gus zijn opgenomen. Als een 
postzegel daarin met voorkomt, 
worden daar vraagtekens bij ge
steld.' De komende jaren moet 
hard worden gewerkt om die 
betrouwbaarheid te behouden, 
geeft hij toe. 'We zullen waar
schijnlijk besluiten moeten ne
men over postzegels van andere 
organisaties dan TNT Post. Wat 
gaan we opnemen van de emis
sies van Sandd en SekaMail? 
Soortgelijke afwegingen hebben 
we gemaakt bij de komst van 
de persoonlijke postzegels. We 
nemen alleen die persoonlijke 
postzegels op die als voorbeeld 
van een nieuw vormgegeven 
persoonlijke postzegel door TNT 
Post zijn uitgegeven. De eerste 



Martijn Bultenvan (derde van hnks) is sinds mei van dit jaar voorzitter van de Nedertandsche Vereentginß van Postzegelhandelaren (NVPH). In het bestuur zitten verder (van 
links naar rechts op de foto) Henk van Lokven (secretans en vicevoorzitter), Hans van den Eijnde (commissans). Rob Smit (commissans en voorzitter van de cataloguscommis

sie), Ronald Bouscher (penningmeester) en Mike van Mastncht (commissans en voorzitter van de commissie ter promotie van de filatelie) Ook René Dresken (commissans)  met 
afgebeeld op de foto hierboven ■ maakt deel uit van het NVPHbestuur. Foto Studio Kastennans, Hilversum 

m het nieuwe kader dus.' Waar
onder de persoonlijke postzegel 
van de NVPH die begin dit jaar 
IS uitgegeven.' 'Inderdaad,' lacht 
Martijn Bulterman breeduit. 'Dat 
is zo'n voorbeeld.' 

Royementen 
Aan het lidmaatschap van de 
NVPH worden, zoals gezegd , 
strenge eisen gesteld. Als het 
hoofdinkomen met uit de handel 
in postzegels bestaat, wordt een 
lidmaatschap geweigerd. Een 
aantal handelaren is in de loop 
der jaren geroyeerd omdat ze 
niet of niet meer aan de eisen 
voldeden, bijvoor
beeld discutabele 
handel leverden. 
'Ik schat dat nu 
driekwart van 
de professionele 
handelaren lid is.' 
De NVPH steekt 
haar nek uit voor 
haar leden. Neem nu 
deAfinsaaffaire. 'We 
wilden, zonder dat we 
er iets aan hoefden te 
verdienen, als interme
diair optreden voor onze 
leden,' zegt Martijn. Het 
kwam de vereniging duur 
te staan. Afinsa was een 
Spaanse beleggingsmaat
schappij, die belegde in 
antieke klokken, schilderijen 
en voor een deel in postzegels, 
legt Martijn uit. 'Door grote 
partijen op te kopen, hoopte de 

maatschappij dat het product 
schaars en dus duurder zou 
worden. Deze aanpak lukte 
met klokken en schilderijen en 
in eerste instantie ook met de 
Europazegels (de gemeenschap
pelijke uitgiften van de landen 
van de CEPT, nu PostEurop, red.). 
Omdat het daarmee goed ging, 
besloot de NVPH als inter
mediair voor de aankoop van 
Nederlandse postzegels te fun
geren. We waren natuurlijk niet 
zo naïef dat we niet zagen dat 
er een plafond aan deze handel 
zou zijn. Maar 

na drie jaar werd volkomen on
verwacht Afinsa het werken door 
de Spaanse overheid onmogelijk 
gemaakt en klapte de handel 
in. Toen we niet alles meer naar 
Spanje konden brengen, bleven 
wij met een bulk postzegels zit
ten.' Martijn Bulterman schat dat 
het gaat om zo'n drie miljoen 
euro aan cataloguswaarde. 'De 
daadwerkelijke waarde is natuur
lijk veel lager en gelukkig kunnen 
we het hebben. In andere landen 
zijn hande

'Wat is er nu leuker dan een 
discusie over wat er op onze 

Nederlandse postzegels staaft' 

laren die als intermediair optra
den, failliet gegaan. Dat hebben 
wij onze handelaren bespaard.' 
Hij voegt er aan toe: 'Het heeft 
ons wel geleerd nog voorzich
tiger te zijn, in ons handelen 
en met ons geld. We sparen 
letterlijk voor de toekomst. We 
willen ons geld investeren in een 
NVPH die onder andere inspeelt 
op de al genoemde ontwikkelin
gen op vooral ictgebied.' 

Toekomst 
En daarmee zijn we terug bij de 
toekomstplannen. 'De geschil
lencommissie bijvoorbeeld gaat 
meer doen dan het simpelweg 
behandelen van klachtenal
leen. We gaan verzamelaars 

meer leren waarop ze 
moeten letten. NVPH

postzegelhandelaren 
willen niets liever dan 

dat de klant tevre
den IS. Ook al is de 
klacht van een klant 
misschien niet te
recht, ze lossen het 
graag in der minne 

op.' De NVPH krijgt 
zo meerwaarde: niet 

alleen voor de aangesloten 
postzegelhandelaren maar ook 
voor de verzamelaars zelf 'Voor 
handelaren is het nog meer de 
moeite waard om zich bij de 
NVPH aan te melden en verza
melaars hebben er alleen maar 
baat bij om onze activiteiten in 
de gaten te houden.' 



HET OPEN TAKJESTEMPEL 
NADER BEKEKEN 

Een raadselachtig Nederlands stempel? - deel 1 
D O O R CEES J A N S S E N , Z O E T E R M E E R - L I D N E D E R L A N D S E A C A D E M I E V O O R F I L A T E L I E 

Bij de posthervorming in Neder
land werden vanaf i september 
1850 de tarieven voor brieven 
vastgesteld naar afstand: 

A^tand Tarief 
30 mijlen of daar beneden: 5 cent 
van 30 mijlen t/m 100 mijlen: 10 cent 
boven 100 mijlen: 15 cent 

Het derde tarief verviel in 1855, 
toen bepaald werd dat voor een 
afstand van meer dan 30 mijlen 
een tarief van 10 cent berekend 
werd. De afstand werd berekend 
van postkantoor tot postkantoor. 
Deze afstandsberekening gold 
ook voor de portberekening voor 
brieven van en voor hulpkanto
ren. Het hulpkantoor behoorde 
tot het ressort van een postkan
toor en van daaruit werd dan de 
afstand berekend. 
Op 1 januari 1871 werd het 
uniforme briefport van kracht, 
waarbij brieven voortaan voor
uitbetaald moesten worden. 
Ongefrankeerde brieven werden 
met extra port belast. Vanaf 1878 
werden vrijwel alle brieven ge
frankeerd verzonden. Voor zowel 
ongefrankeerde als gefrankeerde 
brieven was voorgeschreven 
dat ze van een afdruk van een 
dagtekeningstempel moesten 
worden voorzien. Met behulp 
van de kantoornaam in de 
stempelafdruk kon het afstands
tarief worden bepaald. Daarvoor 
werden verschillende dagteke
ningstempels gebruikt, waaron
der net 'open takjestempel'. 

VELLINGA 
De auteur O.M. Vellinga geeft 
meer informatie over de zoge-

~ noemde open takjestempels, 
° verwijzend naar de verslering 
[̂  die in de onderste helft van het 
= stempel is aangebracht. In zijn 
'^ boek De poststempels van Neder-
S land 1676-7915 beeldt hij afdruk-
2 ken van twee open takjestempels 
^ af van DIRKSLAND (23JAN 69) 
^ en DINXPERLO {8 NOV78). 
^ Hij beschrijft de stempels in het 
^ hoofdstuk 'Speciale stempels 
^ voor sommige hulpkantoren'. 
- Hij stelt: 'Dergelijke stempels 
"" zijn aan verscnillende hulpkan-

P 1 1 toren verstrekt voor stempeling 
3 1 1 van brieven welke niet over een 

postkantoor liepen. Dit hield ver
band met het beginsel der wet 
van 1850, dat het briefport ook 
voor brieven van en voor hulp-

Voor verzamelaars van klassiek Nederland - en zeker 

voor de posthistorici onder hen - heeft de term 'open 

takjestempel' een bekende klank. Gaat het (zoals de 

subkop hierboven suggereert) inderdaad om een raadsel

achtig stempel? De auteur van de nu volgende bijdrage, 

die we in twee afleveringen plaatsen, probeert zoveel 

mogelijk vraagtekens voor u weg te nemen. 

kantoren werd berekend naar 
den afstand van postkantoor tot 
postkantoor. Volgens art. 4 dier 
wet werd de afstand gemeten in 
ene rechte lijn van het postkan
toor op de plaats van afzending 
tot aan het postkantoor op de 
plaats van bestemming der 
brieven. Daarop volgde "Indien 
echter geen zoodanig kantoor 
bestaat in de gemeente van waar 
de verzending geschiedt of in die 
van de bestemming der brieven, 
wordt het port berekend naar het 
tarief van het naastbij gelegen 
kantoor waarover de brieven ver
zonden of ontvangen worden". 
In het Koninklijk besluit van 26 
juli 1850, Staatsblad nummer 
41, ter uitvoering der wet, was 
bepaald dat het postkantoor van 
afzending, ook voor de brieven 
welke herkomstig waren uit 
gemeenten waarin geen post
kantoorwas gevestigd, moest 
worden aangeduid door den af
druk van een stempel. Omtrent 
de stempeling der nulpkantoren 
van brieven, welke per spoor 
werden verzonden, bevatte 
Circulaire 420 van 1 augustus 
1850, houdende regeling van den 
dienst langs den Hollandschen 
en den Rijn-Spoorweg, het navol
gende: "Ook op de hulpkantoren 
worden de brieven gestempeld 
en getaxeerd. Hun stempel is die 
van het naastbij gelegen post
kantoor, waaronder zij anders 
ressorteren, doch van enigszins 
verschillenden vorm om de brie
ven van elkander te onderschei
den, terwijl buitendien de naam 
van het hulpkantoor achter op 
den brief gestempeld wordt". In 
Circulaire 470 van 30 oktober 
1852 is een kenmerk van den bij
zonderen stempel aangegeven. 
Daarbij werd namelijk medege
deeld, dat die dagtekeningstem
pels waren voorzien van een op 
verschillende wijzen afgebroken 

buitenrand, waardoor men de 
brieven kon herkenen van die, 
welke op het postkantoor zelf 
waren gestempeld. Naargelang 
van de wijze van afbreking van 
den buitenrand kunnen deze 
dagtekeningstempels worden 
aangeduid onderden naam van 
gebroken kringstempel of dien 
van halven-cirkelstempel.' 

Ook Vellinga heeft een lijst 
opgenomen van kantoren die 
een open takjestempel hebben 
gebruikt. Bij het stempel van 
Dirksland vermeldde nij geen 
jaartal van verstrekking: 

Kantoor 
Baarn 
Middelhamis 
Nieuwe Tonge 
Ooltgensplaat 
Ouddorp 
Eijsden 
Meerssen 
Valkenburg 
Smilde 
Gennep 
Bennebroek 
Nunspeet 
Lisse 
Sassenheim 
Voorschoten 
Warmond 
Aardenburg 
Aal ten 
Groenlo 

Stempel Verstrekt 
Amersfoort 
Dirksland 
Dirksland 
Dirksland 
Dirksland 
Maastricht 
Maastricht 
Maastricht 
Meppel 
Nijmegen 
Haarlem 
Harderwijk 
Leiden 
Leiden 
Leiden 
Leiden 
Sluis 
Winterswijk 
Winterswijk 

1866 

1868 
1871 
1872 
1868 
187^ 
1867 
1870 
1870 
1868 
1868 
1868 
1872 
1872 
1873 

Verder verwijst Vellinga naar 
Duitse grenskantoren en hulp-
kantoren-grenskantoren voor de 
aan Aalten, Groenlo, Meers
sen en Valkenburg verstrekte 
stempels. 
De stempels van het type Vel

linga 68 (halve cirkelstempel 
met takje en hulpkantoomaam, 
die uitsluitend aan hulpkanto
ren-uitwisselingskantoren zijn 
verstrekt) zijn onder Algemene 
Postverciragen besproken. Daar 
staat vermeld: 'Volgens het 
Reglement ter uitvoering van 
het Algemeen Verdrag (van n juli 
1875) moest op de wederzijds uit 
te leveren correspondentie een 
stempel worden geplaatst, plaats 
van oorsprong en de dagteke
ning van de ter post bezorging 
aanduidende. In verband 
hiermede hebben de hulpkan
toren-uitwisselingskantoren 
's-Heerenberg en IJzendijke 
in 1875, zomede Aardenburg, 
Dinxperio, Cendringen, Gennep 
en Susteren in 1877 een dagteke
ningstempel no. 68 ontvangen, 
gelijk model 67, doch met den 
naam van het hulpkantoor.' 

KORTEWEG 
In het boek van P.C. Korteweg, 
200Jaar Postmerken van Neder
land i^o-i8yo, worden de open 
takjestempels genoemd in het 
hoofdstuk 'Bijzondere stempels 
van hulpkantoren'. Als toelich
ting is vermeld: 'Verschillende 
hulpkantoren, nabij de spoorwe
gen gelegen, ontvingen bijzon
dere stempels met de namen 
van de POSTKANTOREN, ter 
eenvoudiger berekening van het 
te betalen port van ongefrankeer
de brieven. Naamstempels der 
hulpkantoren op de achterzijde 
der brieven.' 

Korteweg begint zijn opsom
ming met de gebroken ringstem-
pels, dan de halve cirkelstem
pels en tenslotte 'Open Takje', 
wederom met de naam van 
POSTKANTOOR gebruikt door 
HULPKANTOOR. 
De afbeelding bij de opsom
ming van de Kantoren is een 
afdruk van het open takjestem
pel HAARLEM met de datum 
4 FEB -JO. Daarna volgt een lijst 

met kantoornamen en vervol
gens een overzichtje onder de 
Kop 'Grenskantoren', met een 



afbeelding van de afdruk van 
het stempel SUSTEREN met de 
datum 25 SEP 7S. 

Hij schrijft hierbij: 'Crenskan
toorstempels "Open Takje" 
vermeldende de namen van 
de HULPKANTOREN waar zij 
gebruikt werden.' 
De verdere toelichting van 
Korteweg betreft de kleur van 
de stempelinkt en of de afdruk 
bekend is op zegel. Ook heeft hij 
enkele vraagtekens opgenomen 
bij de vermelding van kantoren. 
Daarmee is voor Korteweg het 
verhaal betreffende de open 
takjestempels afgesloten. 

STEMPELBOEKEN 
In de stempelboeken van de Ne
derlandse poststempels in het 
Museum voor Communicatie in 
Den Haag werden de desbetref 
fende stempels afgedrukt, met 
daarbij een datum van verstrek
king en soms enige gegevens 
met betrekking tot de stempels. 
In december 1867 werd het oude 
stempelboek afgesloten en is 
men begonnen met de aanleg 
van nieuwe stempelboeken. 
Daarbij werden de stempels die 
vanaf mei 1865 waren verstrekt, 
eveneens opgenomen door 
ze in getekende vorm weer te 
geven en ze te voorzien van een 
verstrekkingsdatum. 
De eerste aanwijzing dat 
hulpkantoren stempels kregen 
toegezonden is te vinden in het 
oude stempelboek dat werd 
afgesloten vóór 1867. Het betreft 
de toezending van het stempel 
FRANCO met omranding naar 
de hulpkantoren Aardenburg, 
Susteren en Ijzendijke, zoge
noemde grenskantoren. Maar 
ook Bladel ontving een dergelijk 
stempel. De verstrekkingsdatum 
was 6 juli 1865. 

# ^ ^ 

^ 
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postkantoor in Soest. Dit is bij 
de afdruk in het stempelboek 
vermeld. 
Het eerste open takjestempel is 
afgedrukt in het oude stem
pelboek en betreft het stempel 
AMERSFOORT. Het stempel 
werd verstrekt op 24 januari 1867 
en was besteld op 5 december 
1866 (aangetekend in het Regis
ter). Daarbij is niet vermeld, voor 
welk hulpkantoor het stempel 
was bedoeld. 

•*. * 
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Maar in het nieuwe stempelboek 
werd een getekende afbeelding 
van het stempel opgenomen, 
nu met de vermelding BAARN, 
maar met de foutieve verstrek
kingsdatum 5 december i866 

^^'Zltt.^/Sóé 

fZm^ö] 

AMERSFOORT 
Een halve cirkelstempel met de 
kantoornaam AMERSFOORT 
werd verstrekt op 31 juli 1863 en 
was bestemd voor het hulp

(de besteldatum). Deze foutieve 
datum is door Vellinga overge
nomen. In de afdruk geplaatst in 
het stempelboek van De Munt 
is de datum i december 1866 

opgenomen, waarschijnlijk de 
opleverdatum van het stempel. 
Baarn lag aan de spoorlijn Am
sterdamZutphen, acht kilometer 
van Amersfoort vandaan. 

HAARLEM 
Het halve cirkelstempel HAAR
LEM werd toegezonden op 15 
maart 1862. Voor welk kantoor 
dit stempel was bedoeld, is niet 
vermeld. Korteweg noemt vijf 
hulpkantoren, waaronder Ben
nebroek. 

Het tweede open takjestempel 
van HAARLEM werd in het oude 
stempelboek afgedrukt, met de 
verstrekkingsdatum 8 augustus 
1867. Ook hier géén vermel
ding van het kantoor, waarvoor 
het stempel was bestemd. Op 
dezelfde datum werd een twee
letterstempel naar Dordrecht 
gezonden. 

Maar ook 
hier geeft het 
nieuwe stem
pelboek een 
aanwijzing. Bij 
de getekende 
afbeelding is 
vermeld: Aon 
VOGELEN
ZANG voor 

hulpkantoor BENNEBROEK. 

Hoe kon dit? Want het hulppost
kantoor Vogelenzang, opgericht 
op 1 juli 1851, was op 1 januari 
1854 opgeheven. Maar er stond 
vanaf 1867 wel een brievenbus. 
Was het stempel bedoeld voor 
de correspondentie afkomstig uit 
deze brievenbus? Het hulppost
kantoor BENNEBROEKwerd 

opgericht op 15 juni 1867. Dit 
hulpkantoor had een bodedienst 
naar het spoorwegstation VO
GELENZANG en wel tweemaal 
daags, heen en weer. Het spoor
wegstation lag aan de spoorlijn 
HeemstedeAerdenhoutLeiden. 
Vogelenzang lag acht kilometer 
van Haarlem vandaan. Alle 
brieven die vanuit Bennebroek 
werden verzonden, werden 
voorzien van een afdruk van het 
open takjestempel HAARLEM, 
dus hoefden zij niet in Haarlem 
zelf gestempeld te worden. Ook 
is een brief bekend met bestem
ming Heemstede. Het hulp
postkantoor Heemstede had een 
bodedienst, twee maal per dag, 
naar het spoorwegstation Voge
lenzang. De brief was afkomstig 
uit Eindhoven. 

DIRKSUND 
In het oude stempelboek is een 
afdruk opgenomen van het halve 
cirkelstempel DIRKSLAND. De 
verstrekkingsdatum is in het 
stempel zelf opgenomen: 5 mei 
1859. Niet vermeld is naar welk 
kantoor dit stempel is verzon
den. Korteweg noemt acht 
hulpkantoren met afdrukken van 
dit stempel. 

Vioiy 
Het open takjestempel DIRKS
LAND werd afgedrukt in het 
oude stempelboek met de 
verstrekkingsdatum 2 november 
1867. Hierbij is wel een kantoor
naam vermeld: HELLEVOET
SLUIS. 

/^^^^^r <t.e. 

In het nieuwe stempelboek is ^ 
onder het postkantoor Dirksland "" 
een getekende afbeelding opge ■ ■ P 
nomen van het stempel DIRKS ) | ) 
LAND met de vermelding: 'Zie 
Hellevoetsluis'. Hierbij is géén 
verstrekkingsdatum genoemd 
(afbeelding: volgende pagina). 
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Op de bladzijde van het postkan

toor Hellevoetsluis is wederom 
het stempel getekend, nu met de 
verstrekkingsdatum 2 november 
1867. 

Z t^^I^V; /ft/. 

Waarom moest het postkantoor 
Hellevoetsluis beschikken over 
een stempel van Dirksland? 

^ ^ C 

In HeX Philatelistisch Maandblad 
van mei 1919 werd het volgende 
artikel, van de hand van 'de heer 
O.M. Vellinga, Referendaris 
Rijks postspaarbank, Aangeteek
ende brieven, Amsterdam Hob
bemastraat' opgenomen: 
'Tot dezelfde soort van stem
pels voor de hulpkantoren 
behoort een stempel, eveneens 
met halven cirkel doch verder 
overeenkomende met Nr. 109 
van Schreuders: den stempel der 
Postkantoren met takje zonder 
franco. Daarvan zijn den onder
geteekende slechts bekend: 
^. Middelhamis, gestempeld 
Dirksland in 1870. 
2. Ooitgensplaat, gestempeld in 
Dirksland in 1869.' 

Vellinga noemt in zijn boek 
De poststempels van Nederland 
16767915 ook nog de volgende 
kantoren: 
3. Nieuwe Tonge 
4. Ouddorp 

Korteweg neemt in zijn boek 300 
jaar postmerken van Nederland 
15701870 ook nog enkele kanto
ren op: 
5. Dirksland gebruikt door Den 
Bommel 
6. Dirksland gebruikt door 
Coedereede 

Betekent dit dat er zes stempels 
zijn aangemaakt en verstrekt aan 
de desbetreffende hulppostkan
toren? Of meer? Want er bestaat 
ook een brief verzonden vanuit 
Sommelsdiik, gestempeld met 
het open takjestempel Dirksland 
van 11 februari 1868. 
Dus zeven stempels? Of maakt 

X 

Briefomslag bestemd voor Andijk bij Enkhuizen, met het open takjestempel Dirksland 
{■n februari 1868) en het naamstempel Sommelsdijk (ex collectie Peter Rozema) 

Vellinga zowel als Korteweg een 
denkfout? In de veelgeroemde 
publicatie van Po&Po, Post
merken en Postinrichtineen in 
Nederland tot i8yi ün oe wande
ling PEP) is bijvoorbeeld onder 
Middelhamis vermeld: 

1035007 1867' DIRKSLAND'̂  
Open takje. Deze stempels 
voor bijzondere hulpkan
toren zijn waarschijnlijk 
in Middelhamis gebruikt. 
Middelhamis had een haven 
voor veerdiensten o.a. naar 
Rotterdam. Dirksland was het 
enige postkantoor, centraal 
op Goeree en Overflakkee, 
maar het lag niet gunstig 
voor verbindingen buiten het 
eiland. Het is niet uitgesloten 
dat na ca. 1865 de brieven op 
de boot van de veerdienst naar 
Rotterdam zijn gestempeld 
met deze stempels. 

Stempelboek 
In het stempelboek zijn op 
de bladzijde van Dirksland de 
volgende kantoornaamstempels 
afgedrukt met de daarachter 
vermelde verstrekkingsdata: 

1. Melissant (31 maart 1866) hulp
kantoor opgericht i april 1866; 

2. Goedereede (27 november 1871) 
hulpkantoor opgericht i septem
ber 1850; 

3. Middelhamis (27 november 1871) 
hulpkantoor opgericht i septem
beri850; 

4. Ooitgensplaat (26 januari 1872) 
hulpkantoor opgericht i septem
ber 1850; 

5. Den Bommel (13 oktober 1873) 
hulpkantoor opgericht i septem
ber 1850; 

6. Nieuwe Tonge (13 oktober 1873) 
hulpkantoor opgericht i septem
ber 1850; 

7. Herkingen (30 december 1873) 
hulpkantoor opgericht i septem
ber 1850; 

8. Stad aan't Haringvliet (29 juli 
1875) hulpkantoor opgericht i 
september 1850; 

g. OudeTonge (28 januari 1876) 
hulpkantoor opgericht i septem
ber 1850; 

10. Stellendam (9 februari 1877) hulp
kantoor opgericht i september 
1850; 

11. Ouddorp (9 februan 1877) hulp
kantoor opgericht i september 
1850; 

12. Sommelsdijk (g februari 1877) 
hulpkantoor opgericht i septem
ber 1850. 

Alle hulppostkantoren waren dus 

op ^ september 1850 opgericht, 
later  op 1 april 1866  gevolgd 
door Melissant. Deze hulpkan
toren behoorden tot het ressort 
van het postkantoor Dirksland. 

De postverbindingen op het 
eiland CoereeOverflakkee 
Maar hoe zat het met de onder

linge postverbindingen in die 
tijd? Dirksland zelf had twee 
postritten, van Ouddorp op de 
westpunt van GoereeOverflak
kee en naar Ooitgensplaat op 
de oostpunt van net eiland. 
Verder twee bodediensten: een 
naar Middelhamis en een van 
Herkingen. 
Melissant, Goedereede en Stel
lendam lagen aan de postrit van 
Ouddorp naar Sas van Dirksland 
w.; 
Middelhamis, Den Bommel, 
Stad aan 't Haringvliet en Som
melsdijk lagen aan de postrit 
van Ooitgensplaat naar Sas van 
Dirksland w.; 
Nieuwe Tonge lag aan route van 
de bodedienst van OudeTonge 
naar Middelhamis w. 
Vanuit OudeTonge werd een 
bodedienst naar Middelhamis 
w. onderhouden. 

/ ^ ^ ^ ^ ^^^^^^'^nL.^y^./... 
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«Mi ü 
Bnef bestemd voorAndijk bij Enkhuizen, ook met het open takjestempel Dirksland 

(15 september i86c)) en het naamstempel Middelhamis Het tweemaal op de envelop voorkomende 
stempel SvL verwijst wellicht naar Snouck van Loosen m Andijk {ex collectiePeter Rozema) 
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Open takjestempel Dirksland (Stempeldatum 2y augustus i8jo) op een bnef naar Rotterdam, 
die verder is voorzien van het naamstempel Coedereede 

Bnef naar Vlaardmgen met drie verschillende stempels de zegel is ontwaard met het puntstempel 54 
en verder zien we het open takjestempel Dirkslana (14 mei i8yi) en het naamstempel Middelhamis 



Vroegst en laatst bekende data afdrukken Dirksland (voorlopig overziclit) 

Het open talgestcmpel Dirlöland werd op. 

HulpkantooR 

Den Bommel 
Goedereede 
Melissant* 
Middelhamis 
Nieuwe-Tonge 
Ooltgensplaat 
Ouddorp 
Oude-Tonge* 
Sommelsdijk 
Stadaan'tHaringvl 
Stellendam* 

nouember 1867 uerstrelct aan Heltooetsluis. , 

Stempelinirtrood 

Vroegste 
datum: 

1869-09-03 

1867-12-28 
1867-11-27 
1869-01-23 

1868-02-11 
iet* 

Laatste 
datum: 

1869-09-15 

1869-10-05 

Stempelinlrt zwart 

Vroegste Laatste 1 
datum: datum: 
1870-08-15 
1870-08-27 

1871-05-14 

1871-04-25 

*; qfcirukifeti tot m toe onbekend 

Sas van Dirksland 
Het Sas van Dirksland w/as vanaf 
1 januari 1858 een w/isselplaats. 
Het was het eindpunt van 
drie postritten: van Ouddorp, 
Ooltgensplaat en Hellevoetsluis 
(postboot) w. Het Sas van 
Dirksland, enkele kilometers ten 
noorden van Dirksland, was een 
sluis, in gebruik sinds 1791 en 
beheerd door een zogenoemde 
sassenier, die het sasmeester-
huis naast de sluis bewoonde. 
De eerste sasmeester was Jilles 
van den Doel. De sasmeester 
werd vanaf 1 januari 1858 tevens 
wisselplaatshouder voor de ont
vangst en verzending van post 
die werd aangevoerd via de drie 
postritten. Alle brieven met een 
bestemming buiten het eiland 
Coeree-Overflakkee werden dus 
met de postrit (postboot) van 
Sas van Dirksland vervoerd naar 
Hellevoetsluis. 
De brieven van de hulpkantoren, 
voorzien van afdrukken van de 
hulpkantoor naamstempels, die 
via de postritten rechtstreeks 
naar Sas van Dirksland werden 
vervoerd, deden Dirksland zelf 
niet aan. Ze werden dan ook 
niet op het postkantoor van 
Dirksland gestempeld met het 
stempel van dat kantoor. Omdat 
berekening van het te betalen 
port toch moest plaatsvinden 
aan de hand van een afdruk van 
een dagtekeningstempel werden 
ze bij aankomst in Hellevoetsluis 
voorzien van een afdruk van het 
open takjestempel DIRKSLAND, 
een afwijkend model stempel 
om aan te geven dat de dit stem
pel niet door het postkantoor 
Dirksland was geplaatst. 
Als we de postritten naar Sas 
van Dirksland opnieuw in 
beschouwing nemen kunnen we 
concluderen dat van de volgende 
hulppostkantoren op Goeree-
Overflakkee brieven kunnen 
voorkomen met de afdruk van 
het open takjestempel: 

1. Den Bommel 
2. Goedereede 
3. Melissant 
4. Middelhamis 

5. Nieuwe-Tonge (via Middelhamis) 
6. Ooltgensplaat 
7. Oude-Tonge (via Middelhamis) 
8. Sommelsdijk 
9. Stad aan't Haringvliet 

10. Stellendam 

En Herkingen? Dit hulpkantoor 
lag niet aan een route van een 
postrit, maar er was in Herkin
gen een bodedienst rechtstreeks 
naar Dirksland. 
Kortom: Er bestaat slechts één 
open takjestempel DIRKSLAND 
en dat is gebruikt op het post
kantoor van Hellevoetsluis. Dit 
om de portberekening mogelijk 
te maken vanaf Dirksland, in 
plaats vanaf Hellevoetsluis. 

Twee brieven zijn bekend: een 
van GOEDEREEDE naar Rot
terdam, gefrankeerd met een 
postzegel van no cent, gestem
peld met het nummerstempel 54 
van Hellevoetsluis en voorzien 
van een afdruk van een open 
takjestempel DIRKSLAND met 
de datum 3 september 1869. De 
andere briefis afkomstig van 
MIDDELHARNIS naar VLAAR-
DINCEN, gefrankeerd met een 
postzegel van 5 cent, eveneens 
gestempeld met het nummer
stempel 54 van Hellevoetsluis en 
voorzien van een afdruk van een 
open takjestempel DIRKSLAND 
met de datum 14 mei 1871. Zie 
ook het overzicht van vroegst 
en laatst bekende afdrukdata 
Dirksland. 

Hierna werden alleen de nieuwe 
stempelboeken gehanteerd. 
Daarbij werden, in plaats van 
op datum van verstrekking, 
de stempels per postkantoor 
ingeboekt. Daarom worden de 
volgende stempels op volgorde 
van postkantoornaam omschre-

HARDERWIJK 
Op 31 juli 1863 werden twee 
halve cirkelstempels verstrekt 
met de benaming HARDER-
WYK. Eén stempel was voor 
het hulpkantoor Nunspeet en 
het andere voor Putten. Beide 

kantoren ontvingen op dezelfde 
datum een stempel FRANCO 
met omranding. 

J6o3 / V 

jRANCO 

Het open takjestempel HARDER-
WIJKwerd uitgereikt op n 
januari 1870. Het stempel was 
bestemd voor het hulpkantoor in 
Nunspeet, ter vervanging(?) van 
het halve cirkelstempel van 1863. 
In het stempelboek van de Munt 
is een afdruk aangebracht met 
de datum no januari 1870. 

i-lif». 
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Het hulppostkantoor van 
Nunspeet was opgericht op 1 
september 1850 en had twee
maal daags een bodedienst naar 
het spoorwegstation, dat aan 
de spoorlijn van Utrecht naar 
Zwolle lag, op een afstand van 
12 kilometer van het postkantoor 

Harderwijk. Daarom werden alle 
brieven die niet via Harderwijk 
werden verzonden, in Nunspeet 
voorzien van een stempelafdruk 
van het open takjestempel HAR
DERWIJK. 

LEIDEN 
Het open takjestempel LEIDEN 
werd uitgereikt aan vier hulp-

postkantoren, behorende tot het 
ressort van dat kantoor: Lisse, 
Sassenheim, Voorschoten en 
Warmond. De hulpkantoren 
lagen aan de spoorlijn die Oude 
Lijn werd genoemd. Dit was de 
oudste spoorlijn van Nederland, 
aangelegd door de Hollandsche 
IJzeren Spoorweg-Maatschappij, 
de H.lj.S.M. De hulpkantoren 
Lisse, Sassenheim en Warmond 
lagen ten noorden van Leiden, 
Voorschoten ten zuiden van dit 
kantoor. 

Lisse 
Het stempel voor Lisse werd 
verstrekt op 11 januari 1870. 
Het hulppostkantoor Lisse werd 
op T september 1850 opgericht 
en had een bodedienst naar en 
van het spoorwegstation Veenen-
burg. Dit spoorwegstation was 
niet meer dan een stopplaats. 
Het station werd gesloten op i 
oktober 1896. lm891 werd een 
nieuw station geopend. Lisse ligt 
op ongeveer veertien kilometer 
van Leiden. 

In de volgende aflevering van dit 
artikel komen de stempels van 
Sassenheim, Voorschoten en 
Warmond aan bod. 

Tenzij anders is vermeld zijn de 
afbeeldingen van poststukken in 
dit deel van het artikel over open 
takjestempels afkomstig uit het 
Museum voor Communicatie in 
Den Haag. 

(slot volgt) 

517 
Brief, bestemd voor Haarlem De zegel is ontwaard met het stempel FRANCO met omranding en 

verder met het noamstempel Sassenheim en het open takjestempel Leiden (io D3a6g). 
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VEILING 199: 12/13 september in Hampshire hotel APELDOORN te Apeldoorn. 

NEDERLAND: 
Betere zegels, series en stempels. 
Postgeschiedenis met EO poststukken, veel gefrankeerde poststukken w.o. schaarse 
bestemmingen, lastige frankeringen, R-, expresse en waarde brieven, en stempelmateriaal. 

2 pi VI met 5A postfns 27L postfris 29A specimen 30AI 
halve cirkel GOOR 

Overzeese gebieden van Nederland: zegels, series en poststukken incl. postfris oud Ned.lndie. 

Buitenland: 
Aanbod vrijwel alle Europese landen, zowel betere zegels en series als poststukken en 
collecties, partijen en voorraden. O.a. interessant DUITSE KOLONIEN. 

Collecties en partijen: ruim 10OG kavels, vanaf enkele tientjes inzet. 

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: zaterdag 6 september 12.00-17.00 uur 
(inzenden voor de volgende veiling mogelijkl) 

Museum voor Communicatie(vroegere Postmuseum), Zeestraat 82, Den Haag: 
(op vertoon veilingcatalogus tevens gratis toegang tot museum!). 

Tijden kijkdagen en verdere afwikkeling: zie de catalogus! 

Veiling: 200: 21/22 november.Voor belangrijke inzendingen zeer gunstige voorwaarden! 
Neemt U eens contact op. 

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

http://www.opv-stannps.com
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P O S T Z E G E L 1 
P A R T I J E N 
C E N T R A L E 

Het geheim van de Postzegel Partijen Centrale? 

Is het ons aanbod van partijen met meer dan 2000 partijen, 
geprijsd vanaf € 5 tot vele duizenden euro's? 

Wij hebben landen- en motiefverzamelingen in albums en insteekboeken voor 
zowel de beginnende als de gevorderde verzamelaar. Daarnaast hebben wij 

tientallen originele uitzoek-dozen van de wereld. Bent u geïnteresseerd In Eerste 
Dag Enveloppen dan bent u bij ons op het juiste adres. Wij hebben er meer dan 

200.000 die u op uw gemak zelf kunt uitzoeken voor slechts € 0,50 per stuk. 
Tevens hebben we meer dan 50.000 betere brieven en FDC's vanaf € 1 per stuk. 

Is het omdat wij 40 zitplaatsen hebben en dat u rustig, 
onder het genot van een kopje koffie, warme chocola of Iets fris, 

de partijen kunt bekijken waar u interesse in heeft ? 
Wij hebben de meeste bekende catalogi waar u gratis gebruik van kunt maken. 

Mocht u vragen hebben dan helpen onze deskundige medewerkers u graag. 

Is het omdat wij ledere morgen een nieuwe computerlijst 
uitdraaien met onze partijen? 

Dus wat u op onze dagelijkse partijenlijst aantreft is er ook. 
(waarschijnlijk uniek In Nederland) 

Is het omdat onze koffie zo lekker is? 

Is het omdat het gewoon gezellig is? 
U zit vaak met 10 of meer medeverzameiaars lekker ouderwets te postzegelen. 

Is het omdat al onze partijen (m.u.v. de dozen) volledig gefotografeerd, 
24 uur per dag en 7 dagen in de week, te zien en direct te koop zijn op 

onze website? Onze website wordt dagelijks bijgewerkt; dat betekent dat de 
aangeboden partijen ook daadwerkelijk 

te koop zijn en dat u niet teleurgesteld wordt. 

www,postzegelpartijencentrale,nl 

Is het omdat P.P.C. 
zes hele dagen 

per week open is? 
Het hele jaar 

(behalve officiële 
vrije dagen) 

van ma t/m za 
van 9 tot 5. 

Inkoop 
Heeft u besloten om 
uw verzameling of 

doubletten te verkopen, 
dan nodigen wij u uit 
om contact met ons 

op te nemen. 
Als u een grote 
verzameling te 
verkopen heeft 

kunt u een afspraak 
maken en komt een 
van onze ervaren 

inkopers naar u toe 
om uw verzameling t 

l taxeren. Onze , 
inkopers hebben 

allemaal tientallen 
jaren ervaring 

1 in de postzegel werel 
Dat is een garantie . 
voor u dat wij alle ^ 

I postzegels taxeren o 
hun juiste > 

marktwaarde. 

Adres: Plet Heinstraat 112, 2518 CM, Den Haag 
Telefoon: 070 362 52 63 Fax: 070 362 5415 
Email: admin@postzegelpartljencentrale.nl 

Openingstijden: 
ma t/m za 9.00 - 17.00 uur 

mailto:admin@postzegelpartljencentrale.nl


NA HONDERD JAAR EEN NIEUWE 
PERFORATIE ONTDEKT? 

DOOR HENK H O S P E R S , H O O G E V E E N 

Als verzamelaar van velrand
verschiinselen kun je allerlei 
bijzonderheden tegenkomen. 
Dat kunnen uiteraard plaat en 
etsingnummers zijn, maar ook 
drukkerstekens, kniptekens, 
markeerboogjes, paskruizen, 
enzovoort. Bij het bestuderen 
van al deze velrandverschijnse
len speelt ook de perforatie van 
de velranden een rol. Sommige 
velranden zijn geheel door
geperforeerd, bij andere zit er 
bijvoorbeeld maar één gaatje in 
develrand {afieelding i). 

Perforeermachine 
Het kan nuttig zijn enig inzicht 
te hebben hoe aan het eind van 
de negentiende en het begin 
van de twintigste eeuw vellen 
postzegels werden geperforeerd; 
afieelding 2 \s bedoeld om op dit 
punt enige uitleg te verstrekken'. 
De tafel (T) vormt de basis 
van de perforeermachine; de 
grondplaat 'P' is hierop vastge
klemd. In de grondplaat zitten 
een of meer rijen gaatjes. Op de 
grondplaat ligt een verschuifbaar 
raam ('zz'), waarin de te perfo
reren vellen postzegels worden 
gespannen. De kam ('K') zit vast 
in het stempel ('S'). Een kam 
bestaat uit een smeedijzeren 
basisdeel ('a') en hieraan is het 
bronzen deel ('b') met schroeven 
bevestigd. In het bronzen deel 
zijn de cilindervormige stalen 
perforeerpennen ('p') vastgezet. 
Als het stempel ('S') naar bene
den wordt bewogen, brengen de 
(holle) perforatiepennen van de 

Onder, afieelding i  Zegels van 10 cent 
(typeVeth) met etsingnummer L84, nnet 
vier verschillende variaties van de perfora
tie in de bovenvelrand: respectievelijk met 

^, 75 e/116 gaatjes en met roltanding. 

Zelfs bij postzegels van meer dan een eeuw geleden 

worden nog geregeld ontdekkingen gedaan. Henk 

Hospers kreeg op een verenigingsavond zegels onder 

ogen die bij hem de vraag opriepen of er sprake was van 

een nieuwe vondst op het gebied van de Nederlandse 

zegelperforaties. Hij ging op onderzoek uit; het resultaat 

van zijn studie leest u op de nu volgende pagina's. 

IS\\Vv>>\N^N\^^^: 

P ^ 

Links:: afbeelding 
2  Verklaring van 
de afkortingen: 
T = tafel; P = 
(grond) plaat; 
o = gaatjes in de 
plaat; zz = raam 
met een of meer 
vellen zegels; 
K=kam met 
perforeerpennen; 
a = basisdeel 
van de kam, p = 
perforeerpennen; 
5 = stempel; B = 
(geleidingsjbrug; 
O = gleuf waar 
het papier uit de 
uitgeponste 
rondjes in valt. 

Ä̂  
kam via de bronzen geleidings
brug ('B') een perforatie(slag) 
aan in de vellen postzegels. 
Het raam met de vellen zegels 
moet daarna exact één zegel
hoogte worden verschoven, 
zodat het stempel opnieuw naar 
beneden gedrukt kan worden 
voor de volgende perforatie
slag. Dit verplaatsen van het 

raam gaat met behulp van een 
nokkensysteem dat het moge
lijk maakt  door de nokken te 
verschuiven  om de afstand 
tussen de opeenvolgende slagen 
in te stellen. 

Kammen 
In de loop van de jaren zijn 
verschillende soorten perforaties 

toegepast; we behandelen hier 
de lijntanding en de kamtanding. 

Lijntanding 
De meest eenvoudige methode 
om te perforeren is gebruik te 
maken van een rechte kam, dus 
met één lange rij perforeerpen
nen. Een slag met zo'n kam 
heeft een horizontale of een 
verticale rij perforatiegaatjes tot 
gevolg, afhankelijk van hoede 
vellen in het raam zijn gespan
nen. Om een vel van honderd 
zegels (tien bij tien zegels) te 
perforeren moet de kam elfmaal 
in het vel gedrukt worden, waar
bij de vellen steeds één zegel

{ • • • • • • • f S f c l Ö . " ! ' * * ? 

/ / * + 
Afieelding j  Als er gebruik wordt ge

maakt van lijntanding levert dat meestal 
geen mooie hoeken op, zoals bij dit 

zegelpaartje duidelijk te zien is. 

hoogte of zegel breedte worden 
opgeschoven. Hierna wordt het 
vel een kwartslag gedraaid en 
wordt de kam nogmaals elfmaal 
in het vel gedrukt, ook weer met 
verschuivingen ter grootte van 
één zegelhoogte of^breedte. 
Een voorbeeld van de tanding 
die op deze wijze ontstaat is te 
zien in aßeelding3; dit is lijntan
ding. Kenmerkend voor deze 
methode van perforeren is dat 
de hoeken van de zegels vaak 
niet mooi zijn, omdat de perfora
ties horizontaal en verticaal niet 
mooi op elkaar aansluiten. 

Kamtanding 
Het aanbrengen van perforatie 
kan echter ook met behulp van 
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Aßeelding 4  Een lange rechte kam met peiforeerpennen; loodrecht hierop geplaatst elf rijtjes met elk 1^ perforeerpennen. 

een ander soort kam geschieden 
(afheeicliing4). 
Als de hier bedoelde kam in een 
vel zegels gedrukt wordt, wordt 
een volledige onderzijde van tien 
zegels geperforeerd, alsmede de 
linker en rechterzijden van deze 
tien zegels. Nadat het vel tien
maal is opgeschoven en de kam 
dus in totaal elfmaal in de vellen 
is gedrukt, is het hele vel geper
foreerd en is een perforatiebeeld 
ontstaan zoals u dat in aftieelding 
5 aantrefP. Deze perforatie wordt 
aangeduid met de code Nb, wat 
betekent dat de perforatie Nor

1 ■ ■ ! 

[ pi 
1 pip 

II 

^ J 1 
IJ 

Afoeelding 5  Bij een Nbpeiforatie 
bevatten drie randen van het vel geen 
perforatiegaatjes, terwijl in de boven

velrand vißien gaatjes zijn aangebracht. 

3WÊ Hl. 

Afbeelding 8  Bij een Clperforatie bevat 
de bovenvekand 1 gaatje; de rechtervel

rand heefi o gaatjes, de ondervelrand i6, 
de linkervelrand is geheel doorgetand. 

maal naar boven is aangebracht. 
Als het vel omgekeerd in het 
raam wordt gespannen ontstaat 
er een Notanding; de perforatie 
is Normaal naar onderen aange
bracht [afbeelding 6). 
Bij het perforeren van vellen van 
200 zegels (10 bij 20 zegels) 
moest de kam 21 keer in het 
vel gedrukt worden. Dit was 
natuurlijk nogal bewerkelijk en 
om dit te voorkomen werd een 
nieuwe kam gemaakt, die we 
zien op afbeelding 7. Met een 
kam van dit type is het mogelijk 
om 'gewoon', met elf slagen 

1 

1 : 

i" \\ 
1 

Afbeelding 6  Bij een Noperforatie 
bevatten drie zijden van het vel geen 

perforatiegaatjes; in de onden/elrand zijn 
dan vißien gaatjes aangebracht. 

1 : ï i 

I s : 

i l i 

Afbeelding 9  Crpeiforatie: de bovenvel
rand bevat 16 gaatjes; de rechtervelrand 

is doorgeperforeerd, de ondervelrand heeft 
1 gaatje en de linkervelrand o gaatjes. 

Onder, afbeelding 7  Een lange rechte kam met perforeerpennen, loodrecht hierop 
21 rijtjes van i^ perforeerpennen. Aan het ene uiteinde van de kam zitten nog eens 

i6 perforeerpennen, aan net andere uiteinde van de kam zit slechts één peiforeerpen. 

van de kam, de vellen geheel te 
perforeren. 
Als zo'n kam in een vel zegels 
gedrukt wordt, zal een volledige 
lange zijde van twintig zegels 
geperforeerd worden, alsmede 
de boven en onderzijden van 
deze twintig zegels. 
Nadat de vellen tienmaal zijn 
opgeschoven en de kam dus 
elfmaal in de vellen is gedrukt, 
ontstaat het perforatiebeeld 
zoals we dat aantreffen op 
afbeelding 8. We spreken in dat 
geval van C/perforatie, waarbij 
Cl staat voor Gewijzigd en naar 
links aangebracht. 
Als de vellen andersom in het 
raam worden gelegd, ontstaat 
Crperforatie, zoals te zien is op 
afbeelding 9. De code Gr staat 
hier voor Gewijzigd en naar 
rechts aangebracht. 

Een nieuwe vondst? 
De Philatelistenclub Rotterdam 
vergadert maandelijks. Twee
maal per jaar wordt de vereni
gingsavond gevuld met 'de drie 
bladen'. De leden nemen dan 
drie bladen uit hun collectie 
mee, die vervolgens de ronde 
doen. leder kan zijn kennis op 
deze manier uitbreiden. Op een 
van deze avonden ging een blad 
rond waarop zegels zaten met 
een ongetande Bovenzijde; het 
betrof zegels van 5 cent uit de 
Bontkraagserie (afbeelding 10; 
zie volgende pagina). 
Wat mij meteen opviel was dat 
de zegels niet gelijk geperforeerd 
waren. De zegels aan de linker
zijde hebben verticaal zestien 
gaatjes in de bovenste perforatie, 
de zegels aan de rechterzijde vijf
tien gaatjes. Met de kennis van 
het perforeren zoals die hiervoor 
is beschreven, valt dit verschijn
sel niet te verklaren. In het 
geval van de zegels met zestien 
gaatjes in de bovenvelrand is een 
Crperfbratie uitgesloten, omdat 
de zijvelranden geen gaatjes 
bevatten (zie afbeelding 9). Alle 
zegels zouden dan Nfaperforatie 
moeten hebben. Maar deze per
foratie levert vijftien gaatjes op 
(zie aßeelding 5). Hoe konden de 
linkerzegels dan zestien gaatjes 
hebben? In de dagen hierna bleef 
ik over dit onverwacht opgedo
ken raadsel nadenken. Was dit 
een nieuwe vondst? 
Enkele dagen later ben ik een 
belronde begonnen, om docu
mentatie te vergaren over het 
perforeren van deze oude zegels. 

Na enige tijd was ik in het bezit 
van de literatuur die u aan het 
eind van dit artikel, bij literatuur
lijst, vermeld ziet. 
Nergens in deze publicaties 
was er iets te vinden dat het 
raadsel zou kunnen verklaren'. 
Daar waar een Nfaperforatie ter 
sprake komt, wordt steeds over 
vijftien gaatjes geschreven. 
Verzamelaars onder elkaar 
noemen een zegel met in de bo
venvelrand 15 gaatjes, altijd Nb
tanding; heeft de bovenvelrand 
zestien gaatjes dan noemen ze 
dat een Crtanding. Maar in het 
geval van de 5 cent bontkraag 
klopte dit niet. 

Onderzoek 
Toch wilde ik het raadsel oplos
sen. Omdat de documentatie 
geen uitkomst bracht, ben ik 
op onderzoek gegaan in mijn 
collectie velrandverschijnselen, 
en dan met name in het deel dat 
op de Vürtheim en Bontkraag
zegels betrekking heeft. Tot mijn 
verbazing leverde dit 'interne 
onderzoek' de vermoedelijke ver
klaring van het raadsel op. Om 
hierover zekerheid te verkrijgen, 
zette ik mijn onderzoek voort in 
het Museum voor Communica
tie te Den Haag. Hier werd mijn 
vermoeden bevestigd. 
In het museum trof ik vellen aan 
met zestien gaatjes in de boven
velrand en zonder perforatie in 
de andere drie velranden. Het 
betrof vellen waarbij bovendien, 
als gevolg van het verschuiven 
van het spanraam, een perfora
tiegaatje dat naar links of rechts 
afwijkt in de bovenvelrand, pre
cies dezelfde afwijking vertoont 
als in de zegelrijen eronder. De 
conclusie moet dan ook zijn dat 
er Nbkammen hebben bestaan 
met zestien perforatiepennen! 
In het Museum voor Communi
catie zijn alle vellen en veldelen 
onderzocht van de emissies 
1872 tot en met 1923 (NVPH
nummers 19 tot en met 113), 
althans voor zover die aanwezig 
waren. Dit onderzoek leverde het 
volgende resultaat op: 

Emissie 1876, cijfer. 
72 c. /Vb76 voor tanding 1272 

en 133/4:1374 

Emissie 1S91, hangend haar. 
3 c. Nb en Noi6^ 

IOC. Nb en NoiC'* 
1272C. Nb en Noi6'* 

20 c. Nb en Noió^ 
2272C.NbenNo764 

1 C. Nb en Noi6^ 

Emissie 1899, Vürtheim: 
1 c. oplage met blokje op 

bovenvelrand: Nbi6 
zfi c. oplage zonder rand

bedrukking: Nbi6 

I I 
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Afbeelding io - Deze zegels in het type-Bontkraag deden onlangs de ronde op een verenigingsavond van de Rotterdamse Philatelistendub. Bij de drie zegels die links 
worden getoond is er sprake van zestien tanden in de verticale perforatie; bij de twee zegels rechts zijn dat er vijflien. 

522 

Emissie iSgg, Bontkraag: 
5 c. oplage met cirkels: Nbi6 

^o c. oplage met blokjes: Nh6 
1272 c. oplage met cirkels; Nbi6 

15 c. (blauw/karmijn), 
100-vel zonder rand-
bedrukking: Nbi6 

2272 c. eerste oplage: Nbi6 
50c. (bronsgroen/bruinrood), 

oplage met cirkels: Nbi6 

De niet-genoemde emissies en 
de overige waarden en oplagen 
van de genoemde emissies zijn 
voorzien van vijftien gaatjes als 
er van een Nb- of No-perforatie 
sprake is. Van de emissies-Vürt-
heim en -Bontkraag blijken alleen 
de eerste oplagen van enkele 
waarden een /Vt>i6-perforatie te 
hebben. Deze perforatie komt 
dus erg weinig voor 
Verzamelaars van velrandbijzon-
derheden beginnen veelal met 
het verzamelen vanaf de Vürt-
heim- en Bontkraagserie, omdat 
de velrandbijzonderheden van 
de emissies die daarvóór ver
schenen slechts blokjes of cirkels 
vertonen, of zelfs geheel blanco 
velranden hebben. 
De emissie van 1872 is geper
foreerd met /Vbi5-kammen. 
Waarom is bij de cijferemissie 
van 1876 een Nbi6-kam ge
bruikt? Bij de emissie 'hangend 
haar' heb ik uitsluitend Nbi6-
perforaties aangetroffen. Bij de 
Vürtheim- en de Bontkraagserie 
zijn bij de eerste oplagen nog 
/Vb76-kammen gebruikt, maar 
daarna is men overgestapt op 
Nbi5-kammen en is er geen 
enkel vel meer aangetroffen met 
een Nfaió-perforatie. 
Het is (nog) niet duidelijk 
waarom men van Nfa75-perfo-
ratie (1872) is overgestapt op 
/Vbi6-perforatie om dan, meteen 
na de invoering van de Vürtheim-
en Bontkraagzegels, weer over te 
gaan op Nbis-kammen. 
Een gevolg van het perforeren 
met een Nbi6-karr\ is dat een 
nieuwe slag van de kam exact in 
de rij van de zestiende gaatjes 
van de vorige slag van de kam 
moest vallen. Dat dit niet altijd 
goed lukte toont afbeelding n. 
De rode pijlen op afbeelding 11 

geven een pen aan die iets naar 
rechts uitwijkt. Bij elke slag die 
de kam naar boven perforeert 
[Nb] wordt een naar rechts 
afwijkend gaatje zichtbaar Op de 
hoeken van diverse zegels (zie 
de blauwe pijlen) is te zien dat 
de perforatiegaten soms wel erg 
groot uitvielen omdat de twee 
pennen niet precies dezelfde 
stand hadden. Als één pen een 
fractie scheef stond, leverde dat 
een groot perforatiegat op. 
Bij het perforeren met een Nbis-
kam deed het probleem van het 
zestiende gaatje zich uiteraard 
niet voor: in dat geval was er 
geen sprake van grote perfora
tiegaten op hoeken van zegels. 
Hooguit ontstond hier en daar 
een dikke of dunne tand, wat 

minder storend en opvallend is 
dan de grote gaten die konden 
ontstaan bij gebruikmaking van 
de /Vi)i6-perforatie. Heeft dit 
wellicht een rol gespeeld bij de 
beslissing om toch maar weer 
over te gaan op /Vb75-kammen? 

Informatie is welkom 
Mogelijk zijn er lezers van Fila
telie die al van het bestaan van 
een Nbió-kam op de hoogte zijn 
of die er over gelezen hebben. 
Mocht dat zo zijn, dan zou ik 
graag iets van deze lezers wil
len horen. Het lijkt mij in ieder 
geval onwaarschijnlijk dat dit 
verschijnsel nu pas ontdekt en 
beschreven is. Stuur uw reacties 
s.v.p. aan H.T. Hospers, Binnen
horst lo, 7909 CM Hoogeveen. 

U kunt ook bellen (telefoon 0528-
268642) of e-mailen {h.hospers@ 
inter.ni.net}. 

Een woord van dank gaat uit 
naar Enno van Dijii, IHany Trip, 
Monique Erl<elens (conservator 
postwaarden Museum voor 
Communicatie) en Marijiie van 
c/er Meer (bibliothecaris Bonds-
bibliotheek in Baarn). Zonder 
hun medewerking zou dit artikel 
niet tot stand zijn gekomen. 

Noten: 
i: Deels overgenomen uit Iets ouer 
perforeeren, pfforatie, landingen, 
peforcermachmcs en taniim^meters door 
H.Y. Gatsonidus. 
2: De afbeeldingen 5, 6, 8 en 9 komen 
uit het Handboek plaat- & etsin^nummcrs, 
uitgegeven door de Studiegroep 
Velrandbijzonderheden. 
3: De geschiedenisl<aarten van de 
zegels geven geen informatie over het 
perforeren. 
4: Ook een Noi5-perforatie werd 
aangetroffen. 
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post- en portzegels [...]' door H.F.W. 
Becking. 
Idem, 1912 pp. 56-57: 'Tandingen', door 
H.F.W. Becking. 
Idem, 1915 pp. 36-37: 'Tandingen onzer 
hedendaagsche zegels'. 
Idem, 1915 pp. 77-78: 'Beantwoording 
van het in Mei opgenomen 
ingezondene [...]'. 
De Jrankeerzegels Nederlands-Indie, Koning 
12'/ cent, ajkomstiä uan uellen met perforatie 
i2'/j;i2C, door H.Y. Gatsonides uit 1916. 
Iets over perforeeren, perforatie, tandm^cn, 
perforeermaclunes [.. ] door H.Y. 
Gatsonides uiti9i6. 
Maandblad Philatelie: 'De Haarlemse 
postwaardenproducüe in de 
negentiende eeuw', een uitgebreide 
artikelenreeks door J. Dekker in 1963 
en 1964. 

Ajbeelding n - Veldeel met zestien zegels van een halve cent in het cijfertype van 
Vürtheim, geperforeerd met een Nbi6-kam De rode pijlen wijzen op een markante 

verspringing in de perforatie, de blauwe zijn gericht op enkele 'grote gaten'. Het betreft 
biereen veldeel uit de eigen collectie, dat het raadsel van de Nbi6-perforatie oploste. 

GEK OP VEIRAHDVERSCHUHSELEN? 

Verzamelaars van velrandverschijn-
selen kunnen lid worden van de 
Studiegroep Velrandbijzonderheden. Vier 
keer per jaar is er een bijeenkomst in 
Utrecht, waarbij ook een veiling ge
houden wordt. Belangstelling? Neem 
dan contact op met de auteur van dit 
artikel of met de secretaris van de stu
diegroep, Ruud Vet; zijn emailadres is 
secretans@etsin.gnummers.nl 

http://inter.ni.net%7d
mailto:secretans@etsin.gnummers.nl


De nieuwe wereMcaialogus 
^ffilRKifd-site met postzegels 

en benodigdheden 

L www.Post3eeld.com 

Onze inkoopiijsten per serie. 
Nergens ter wereld uitgebreidere 

inkoopiijsten! 
^ ^ M ! IJK.̂ ... 

De meest actuele 
wereldcatalogus 

èn gratis! 

Ons postzegel-warenhuis in 
Haarlem. 

200m'postzegelw!nkei! 
Winkelcentrum Cronjestraat 68 

Haariem, tel:023-5272136 

SCHRIFTELIJKE VEILING "POVEIA" 
Onze 4-maandelijkse veilingen bevatten steeds een uitgebreid en gevarieerd 
aanbod kavels tegen aantrekkelijke inzetten 
Naast vele losse nummers en series binnen- en buitenland 
hebben wij elke keer een groot aantal poststukken, telefoon
kaarten en andere 'platte zaken'. Overtuig u van dit schitteren
de aanbod!! 

Voor inlichtingen en 
GRATIS catalogus 

"POVEIA" 
Neckarstraat 8 
9406 VN ASSEN 
tel 0592-350486 
fax 0592-355861 
email ) zinkstok@poveia nl 
http //www poveia nl 

" P O V E I A " : Uw vertrouwen meer dan waard. 

Uw voordelen 

aantrekkelijke kavels 
aantrekkelijke inzetten 
100% garantie 
optimale service 
gratis fotokopieenservice 

Veilmgschema 

januari 
mei 
september 

COME AND 
LOOK CLOSELY! 

The most expensive stamp. The most 
expensive letter. The Blue IVlauritius and 
many other small treasures. The w/orld 
exhibition of stamps is calling. Come and 
have a look. Look closely. It's worthwhile. 

http://www.Post3eeld.com


WIPA 2008: IN MEERDERE OPZICHTEN 
EEN KLEURRIJKE TENTOONSTELLING 

Bond en Oostenrijkse posterijen de grote gangmakers 
De WIPA - voluit Wiener Interna
tionale Postwertzeichen Ausstel
lung - kan bogen op een lange 
en indrukwekkende traditie. Al 
in 1881 werd er een expositie 
onder deze naam gehouden 
en ook daarna keerde WIPA 
geregeld op het internationale 
filatelistische podium terug. Er 
waren tentoonstellingen in 1933, 
1965,1981 en 2000, zonder 
uitzondering gebeurtenissen 
die vele duizenden enthousi
aste postzegelverzamelaars op 
de been brachten. Ook bij de 
editie van dit jaar, WIPA 2008, 
wordt weer op een imposante 
stroom bezoekers uit Oostenrijk 
en daarbuiten gerekend. Vast 
staat dat de WIPA-gangers zich 
kunnen verheugen op een paar 
mooie dagen in Wenen. Niet 
alleen omdat er een indrukwek
kende postzegeltentoonstelling 
te bezoeken valt, maar ook om 
dat het er omheen geweven fila
telistische programma bijzonder 
aantrekkelijk is. 

Beginnen we met de tentoon
stelling: als de deuren van het 
Austria Center Vienna straks ge
opend zijn, zal er waarschijnlijk 
nog maar weinig zijn dat herin
nert aan de hoofdbrekens die het 
de organisatie heeft gekost om 
een rechtvaardige en tegelij
kertijd aantrekkelijke selectie te 
maken uit het beschikbare aan
bod. Er is op WIPA 2008 plaats 

Komende moond, von 18 tot en met 21 september, stoot 

het Austrio Center Vienno in de Oostenrijkse hoofdstod 

Wenen in het teken von WIPA 2008, een internotionole 

postzegeltentoonstelling die in vier dogen tijd noor 

verwochting tienduizenden filotelisten zol trekken. Wat 

volt er te beleven? Dot leest u hieronder. 

voor ca. tweeduizend kaders, 
veel te weinig om de behoefte te 
kunnen dekken: er werden om 
precies te zijn 4.995 kaders aan
gevraagd! In die bijna vijfduizend 
kaders zouden dan 454 collec
ties onderdak hebben moeten 
vinden. Na veel puzzelen werd 
het aantal verzamelingen terug
gebracht tot 259. Er moesten dus 
- helaas, want aan de kwaliteit lag 
het niet -195 collecties worden 
afgewezen. Een sympathiek ge
baar van de selectiecommissie: 
veel inzendingen die op WIPA 
2008 worden tentoongesteld, 
zijn voor het eerst op internatio
naal niveau te zien. De commis
sie heeft bewust verzamelingen 
die al eerder internationaal te 

zien waren - waaronder een 
aantal heel indrukwekkende -
vriendelijk, maar beslist buiten 
de deur gehouden. En ook 
sympathiek: alle aanmeldingen 
voor de Jeugdklasse werden 
gehonoreerd. Medio april j l. was 
de stand van zaken als volgt: 

Categorie 
Thematische collecties 
Traditionele collecties 
Postgeschiedenis 
Aero- en astrofilacelle 
Eénkaderinzendingen 
Fiscale filatelie 
Postwaardestukken 
Jeugdinzendingen 
Maximafilie 
Meisterklasse 

Kaders 
480 
346 
523 
46 
31 
39 

207 
206 

60 
1 2 2 

Voor de liefhebbers van cijfers: in 
Wenen is ongeveer tienduizend 
vierkante meter tentoonstellings
ruimte beschikbaar, waarvan een 
kwart (2.300 m2) zal worden 
gebruikt voor de competi
tieve tentoonstelling. Verder zal 
500 m2 worden gebruikt om 
bijzondere exposities 'voor een 
algemeen publiek' in te richten. 
Veel van de overige ruimte wordt 
ingenomen door de stands van 
de postadministraties en de 
handel, maar er blijft nog genoeg 
plaats over om andere activititei-
ten te organiseren. 
Wat die 'andere activiteiten' 
betreft: de organisatoren hebben 
hun uiterste best gedaan om er 
voor te zorgen dat zelfs bezoe
kers die vier dagen achtereen 
naar WIPA 2008 komen, zich 
geen moment behoeven te ver
velen. We doen een greep uit het 
aanbod. Dat geeft ons meteen 
de kans het 'kleurrijke' van het 
evenement toe te lichten (zie 
de kop boven dit artikel). Het 
grootste deel van de tentoonstel
ling is over drie verdiepingen 
van het Austria Center Vienna 
verdeeld die elk hun eigen kleur 
hebben: er is een gelbe, een grüne 
en een rote Ebene. Daarnaast kan 
de organisatie ook nog gebruik 
maken van Hal Z. 

Op de gele verdieping zijn de 
ondersteunende diensten ge
vestigd, zoals het WIPA-bureau, 

Te zien op WIPA 200& de mooiste 
'Hepburn-zegel' (een hoekstuk). Van 

deze wereldzeBzaamhe'idzijn tot dusver 
nog maar vier exemplaren ontdekt. Het 

gaat om een Duitse toeslagzegel die op n 
oktober 2001 aan de loketten had moeten 

komen. Maar toen de erven Hepburn 
bezwaar maakten tegen het gebruik van 
het portret van Audrey (een probleem dat 
uitsluitend met veel geld op te lossen zou 
zijn geweest) zag Deutsche Post er maar 
van af. Slechts dertig zegels overlegden de 
papien/ernietiger de ontwerper, het mi
nisterie van Financiën en het postarchief 
ontvingen voorafgaand aan de emissie 
elk een velletje. De hier afgebeelde zegel 
bracht op een veiling 1^5.000 euro op. 



Te zien op Wl PA 2008: brief met de zegel van ^ Kreuzer uit 1876 in de verkeerde kleur (rood in plaats van groen). Te zien op Wl PA 2008: brief met de zegel van ^ Kreuzer uit 1876 in de verkeerde 

ssMm 
Er is in Wenen meer te beleven dan filatelie alleen: als u tussen de bedrijven door iets 

anders wilt doen, biedt de stad volop bezienswaardigheden - zoals Schloss Schönbrunn. 

de organisatie en een informa
tiestand. Hier kunt u ook de 
diverse filatelistische producten 
kopen die ter gelegenheid van 
WIPA 2008 zijn verschenen of 
ter plekke worden uitgegeven. 
Geen wonder dus dat u hier de 
grote stand van Austria Post, de 
Oostenrijkse post, aantreft. 
Verder is hier een deel van de in
zendingen voor de wedstrijdten
toonstelling te vinden: een deel 
van de open klasse, thematische 
verzamelingen, maximafilie, 
traditionele filatelie, fiscale post
zegels, de eenkaderinzendingen, 
postgeschiedenis, de erehof en 
een aantal bijzondere exposities. 
De filatelistische pers vindt hier 
onderdak, net als een aantal 
handelaren en veilingen. 
Een verdieping hoger is groen de 
overheersende kleur. Hier treft 
u de postadministraties aan, sa
men met stands van de handel 
en van een aantal gespecialiseer
de verenigingen. De jeugd en de 
rest van de open klasse is hier te 
vinden, net ais een expositie van 
zeldzaamheden, inzendingen in 
de zogenoemde Meisterklasse en 
de literatuurklasse (inclusief een 
literatuurcafé!). Er is zelfs ruimte 
uitgetrokken voor muntenver-
zamelaars. Op deze verdieping 
vindt ook het FEPA-congres 
plaats, terwijl er in de diverse 
zalen lezingen zullen worden 
gehouden. 

Nog een etage hoger vinden we 
de Rode etage. Hier is de rest 
van de postgeschiedenis, de 
erehof en een aantal bijzondere 
tentoonstellingen gehuisvest. U 
vindt er handelaren en postad
ministraties, er is een informa
tiestand van de Oostenrijkse 
Bond en hier is ook het speciale 
WIPA-postkantoor te vinden. 
De eerder genoemde Hal Z 
wordt gebruikt om er de tegelij
kertijd gehouden Multilaterale 
(880 vierkante meter groot) 

DE GESCHIEDENIS 
VAN DE WIPA 

WIPA 2008 is de zesde editie van 
een inmiddels wereldberoemde 
internationale postzegeltentoonstel
ling. Dit zijn de vijf'voorgangers' van 
WIPA 2008: 

WIPA 1881: de eerste WIPA 
De nauwelijks een jaar eerder 
opgerichte Wiener Philatelistendub 
pakte de zaken meteen goed aan: al 
in 1881 organiseerde de club - is zes 
weken tijd - een tot de verbeelding 
sprekende expositie. Van 13 tot en 
met 20 november waren in de zalen 
van het Gartenbaugesellschajt in Wenen 
opengeslagen wereldalbums te zien. 
Met de erin bij elkaar gebrachte col
lecties was toen al (en nu zeker) een 
enorm kapitaal gemoeid. 

WIPA 1933: beroemd blok 
Misschien wel de het meest tot de 
verbeelding sprekende WIPA-editie 
is die van 1933. Dat komt dan niet in 
de laatste plaats door het prachtige 
(en tegenwoordig duizenden euro's 
noterende) WIPA-blokvan dat jaar. 

INTERNATIONALE 
POSTWERTZEICHEN AUSSIEUÜNC WIENnlQ33 

De expositie werd van 24 juni tot en 
met 9 juli in de Secession, het Kunst-
lerhaus en het Militarcasino in Wenen 
gehouden. 

WIPA 1965: nog groter 
Vijfduizend kaders in een klassieke 

èn een moderne ambiance - respec
tievelijk in de Hojburfl en in het Messe-
palast - had WIPA 1965 te bieden. De 
posterijen steunden de expositie van 
harte, onder meer met twee series 
van respectievelijk acht en zes zegels. 

WIPA 1981: het eeuwfeest 
Het jaar 1981 was voor filatelistisch 
Wenen natuurlijk heel bijzonder; het 
eeuwfeest van de eerste WIPA-expo-
sitie kon immers gevierd worden. 
En dat gebeurde dan ook, met WIPA 

1981, van 22 tot en met 31 mei en 
ook nu weer in de Hafburg en het 
Messepalast. Nog meer kaders dit keer: 
ruim 5.800! 

onder te brengen. Hier vindt u 
ook de klassen postwaardestuk-
ken, astrofilatelie en een deel van 
de posthistorische inzendingen. 
Ook interessant: het veldpost
kantoor dat hier is ingericht en 
- vooral voor de verzamelaars 
van modern materiaal - de 
verkoopstand van Meine Marke, 
de Oostenrijkse variant van wat 
we in Nederland 'persoonlijke 
postzegels' noemen. 

Hoe komt de organisatie aan 
zijn geld? Die vraag is eenvoudig 
te beantwoorden: de belangrijk
ste sponsor is Austria Post. En 
dat is niet zo vreemd: het waren 
juist de Oostenrijkse posterijen 
die er bij de nationale bond op 
aandrongen om in 2008 weer 
een WIPA op de filatelistische 
agenda te zetten. Een voorbeel
dige opstelling dus, die beslist 
navolging verdient. En de post 
liet het daar niet bij: Austria Post 
ondersteunt de tentoonstelling 
met veel geld en vooral met 

WIPA 2000: bescheiden maar mooi 
'Slechts' 2.700 kaders waren er op 
de editie van het jaar 2000 te zien, 
maar diegenen die er geweest zijn 
zullen zich vast nog wel herinneren 
wat een mooie tentoonstelling WIPA 
2000 was. De expositie - gehouden 
in het Austria Center Vienna - werd 
onder meer gebruikt om het jubileum 
'150 jaar Oostenrijkse postzegels' te 
vieren. 
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filatelistische procJucten die de 
nodige centjes bij elkaar moeten 
brengen. Niet iedere verzame
laar zal daar wellicht blij mee 
zijn, maar de opbrengst van de 
producten die op deze w/ijze aan 
de man/vrouw w/orden gebracht 
komt uiteindelijk weer aan de 
filatelie te goede  en dat is iets 
datje niet van èlle postzegeluit
giften kunt zeggen. 
Een entreekaartje voor Wl PA 
2008 kost 9 euro. Voor dat 
bedrag gaan de deuren van het 
Austria Center Vienna één dag 
voor u open. Elke volgende keer 
dat u een bezoek brengt moet 
u opnieuw in de beurs tasten. 
Een (niet eens zo heel schrale) 
troost: bij elke toegangskaart 
ontvangen de bezoekers het 
blokje WIPA Cold. Bovendien 
kan de toegangskaart dank
zij een ingedruKte zegel als 
een postwaardestuk worden 
gebruikt. 

Is dat alles.̂  Nee, dat is nog lang 
niet alles. In Wenen komen niet 
alleen de Europese postadmi
nistraties bijeen, maar ook de 
diverse organisaties van jeugdfi
latelisten. Er wordt een speciaal 
'kinderpostkantoor' ingericht en 
er zi jn een Jugendcorner en een 
internetcafé te vinden. iVloderne 
kunst uit Oostenrijk wordt in de 
schijnwerpers gezet: niet alleen 
postzegels met kunstwerken 
zijn te zien, ook de werken zelf 
(cJe Oostenrijkers spreken in dit 
verband van een Kunstmeile). Er 
worden brieven en poststukken 
getoond die iets vertellen over 
koningen, keizers en historische 
gebeurtenissen. Postzegelont
werpen worden getoond en in 
sommige gevallen treft u de 
desbetreffende ontwerpers er in 
levende lijve bij aan. 
De vier dagen die WIPA 2008 
beslaat hebben elk hun eigen 
thema. Donderdag 18 september 
wordt de Dag van de Postzegel 
gevierd, de dag erop staat in het 
teken van kunst en filatelie en 
op zaterdag 20 september is het 
thema 'Redders en helpers van 
Wenen  school en filatelie'. De 
laatste dag van de tentoonstel
ling is de Tag der Multilateralen. 

Natuurlijk bestaat het voor
naamste doel van een post
zegeltentoonstelling eruit dat 
zoveel mogelijk bezoekers zoveel 
mogelijk mooie collecties onder 
ogen krijgen. Wat dat laatste 
betreft  de verzamelingen  zit 
het wel goed, als we mogen 
afgaan op het eerder in dit artikel 
gepresenteerde overzichtje van 
ingezonden collecties. En die be
zoekers? De organisatie doet er 
alles aan om die naar het Austria 
Center Vienna te trekken. Een van 
de belangrijkste drijfveren voor 
het publiek is wellicht het feit 
dat wie WIPA 2008 bezoekt, het 
blokje WIPA CoW ontvangt Het 
gaat om een blokje met cfrie drie
hoekige WIPAzegels, dat in een 
oplage van 250.000 stuks werd 

gedrukt. Als u weet dat het aan
tal abonnees bij de Oostenrijkse 
filatelistische dienst rond de 
honderdvijftigduizend ligt, is de 
rekensom snel gemaakt: er zijn 
voor bezoekers van de tentoon
stelling zo'n 100.000 blokjes 
beschikbaar. Dat aantal zal WIPA 
2008 niet halen, denken we, al 
vormt de wetenschap dat er 
op de tentoonstelling nóg zo'n 
blokje  maar dan net iets anders 
 te koop zal zijn (WIPA Silber 
gedoopt) wellicht een prikkel 
om toch vooral naar het Austria 
Center Vienna te gaan. Dat 'zilve
ren' blokje bevat dezelfde zegels, 
maar dan meteen bescheiden 
toeslag (20 cent per zegelj en 
met een ongeschonden blokrand 
(bij WIPA Cold werd er helemaal 
doorgeperforeerd). WIPA Silber 
is vanaf de eerste dag van de 
tentoonstelling te koop. 

'( 

Je zien op WtPA 200& de duurste brief ter wereld. Op deze zogenoemde 'Bordeaux
brief zitten de twee zegels van Mauritius met het verkeerde insdirift 'Post Oßce' (in 
plaats van 'Post Paid'). Het poststuk lag ^$ jaar onopgemerkt m een archief In 1993 

werd de bnefvoor 6.5 miljoen mark geveild. 

Bent u op zoek naar actuele 
informatie over WIPA 20o8l> Breng 
dan een bezoek aan de website van 

de tentoonstelling. 
Het internetadres is 
www.wipao8.com 

Postzegelemissies en bijzondere stempels tijdens WIPA 2008 

Datum Eventuele postzegelemissie Aanleiding 

18 september 
18 september 
18 september 
18 september 
18 september 

ig september 
19 september 
ig september 

20 september 
20 september 
20 september 
20 september 

21 september 
21 september 
21 september 

WIPA 08 Silber {blok, 3 zegels) 
Hundertwasser (blok, 4 zegels) 
Dag van de Postzegel (zegel, blok) 

Blauwe gentiaan (geborduurd) 
Kunstserie: Dina Larot (i zegel) 

Maximilian Schell (i zegel) 

Romy Schneider (i zegel) 

Opening WIPA 2008 
Veldpost 
Eerste dag van uitgifte 
Eerste dag van uitgifte 
Eerste dag van uitgifte 

Eerste dag van uitgifte 
Eerste dag van uitgifte 
Veldpost 

Soort stempel 

Gelegenheidsstempel 
Gelegenheidsstempel 
Eerstedagstempel 
Eerstedags tempel 
Eerstedagstempel 

Eerstedagstempel 
Eerstedagstempel 
Gelegenheidsstempel 

Eerste dag van uitgifte Eerstedagstempel 
Redders en Helpers van Wenen Gelegenheidsstempel 
School en filatelie Gelegenheidsstempel 
Veldpost Gelegenheidsstempel 

Eerste dag van uitgifte 
Veldpost 
Dag van de Multilateralen 

Eerstedagstempel 
Gelegenheidsstempel 
Gelegenheidsstempel 

t\\ '■. • * ï.''. L'yssawsy///// 

80 JAHRE 
FRIEDENSREICH HUNDERTWASSER 

http://www.wipao8.com


POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
DE ZUTPHENSE POSTZEGELHANDEL" 

(ook voor oude ansichtkaarten) 
POSTZEGELS 
Uit voorraad postfns leverbaar vanaf 1945 o a Aland Australië 
Baltische Staten België Bondsrepubliek Duitsland (tevens gebruikt) 
Berlijn D D R Duitsland (Verenigd) Engeland en Kanaaleilanden 
Farcer Frankrijk Groenland Israel Kosovo (UNMIK) Liechtenstein 
Luxemburg Malta Monaco Oostenrijk (tevens gebruikt) Vaticaan 
Verenigde Naties (New York Geneve Wenen) Zwitserland en blokken 
van West Europa 
Een uitgebreide voorraad van benodigdheden is in onze zaak 
aanwezig Wij verzorgen ook uw mancolijsten en leveren alle nieuwe 
uitgiften in abonnement 

Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen 

M U N T E N 
Een uitgebreide collectie Koninkrifksmunten provinciale munten en 
munten van Aruba / Ned Antillen op voorraad 
De euromunten van alle landen en veel speciale uitgiften en BU 
jaarsets zijn voorradig 
Jaarsets van diverse andere landen zijn eveneens beschikbaar 
WIJ beschikken over bankbiljetten van Nederland in een prachtige 
kwaliteit' 
Hartberger albums zijn voorradig en er is een ruime keuze aan beno 
digdheden 

Tel 0575 54 02 54 Fax 0575 5140 48 
E mail postmaster@dezutphensepostzegelhandeI nl 
Website http //wwwdezutphensepostzegelhandel nl 

Openingstijden woensdag 13 30 u 17 30 u 
donderdag lOOOu 17 30 u 
vrijdag lOOOu 21 00 u 
zaterdag lOOOu 17 00 u 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 
Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistische benodigdheden. 

Korenstraat 104 - 7311 LP Apeldoorn 
Tel. {055)-521 54 26. 
Onze winkel is dagelijks geopend van 9 30-17 30 uur, 
maandags van 13 30-17 30 uur 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

% 
Postzegelhandel 

Lodewijk 
Tel 0346-550618 

b g g 06-51360197 
Postbus 294 

3600 AG Maarssen 

In uw en ons belang proberen mi een zo 
hoog mogelijke bieding vast te stellen 
WIJ zijn geïnteresseerd in alle landen 
Postzegels, automaatboekjes, FDC's, 
allocl 

Een met te slechte prijs kost u slechts 
een telefoontje 
Bel ons even vrijblijvend 
WIJ bezoeken door heel Nederland 
(en daarbuiten), vrijblijvende taxatie en 
bezoek aan huis 

DE H O L 

Veiling Nr. 101 ' ^ ^ M . ^ ^ ^ ' 
wordt gehouden 

op zaterdag 6 september 2008 
te Alkmaar 

Kijkdagen in Amsterdam, Den Haag en Alkmaar 

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

Email: info@de-hollandse.nl 

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

mailto:info@de-hollandse.nl
http://www.de-hollandse.nl
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»Ift" SAMENSTELLING: DR. PIETER HOUDEWIND 
EMAIL: p.houdewmd@wolmail.nl 

VOLOP NIEUWS UIT 
NEDERLAND 

5 NEDERLAND 

Het afgelopen halfjaar viel er in 
Nederland weer veel te beleven 
op automaatstrokengebied. 

TNTautomaats treken 
Er werden weer ProPostal 2000
automaten van WincorNixdorf 
in gebruik genomen: dat ge
beurde op 25 april van dit jaar in 
de postwmkel in het verbouwde 
oude hoofdposd<antoor van 
Den Haag aan het Kerkplein. De 
automaten leveren een uitgebreid 
assortiment: de voorgeprogram
meerde waarden 0.44, 0.70, 
Priority 0.75, 0.88 en Priority 
0.92 euro, alsmede de aanvul
lingswaarden 0.05 en o.io euro. 
Via de vrije keuze toetsen kan 
elke waarde tussen o.oi en 40.00 
euro verkregen worden, terwijl 
via de bijfrankeringstoets ook 
'bijplakzegels' vanaf o.01 euro 
met prioritylogo vervaardigd 
kunnen worden. De betaling is 
alleen met chip of pinpas moge
lijk; betaling met contant geld is 
niet mogelijk. 
De automaatstroken hebben 
de nummers TNT00005 en 
TNT00006, zowel voor de kleine 
automaatstroken als de barcode
zegels. Deze barcodezegels heb
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PKautomaatstroken 
In Apeldoorn kreeg ik op 2 janu
ari 2008 een tegoedbon voor 0.00 
euro, die ik maar niet verzilverd 
heb... 
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Na een maanden durende ver
bouwing werden in het vernieuw
de postkantoor in Zeist aan Het 
Rond 6 op 16 mei 2008 twee Pro
Postal 2000automaten in gebruik 
genomen. De automaten accepte
ren betaling met contant geld, 
chip of pinpas en leveren het 
uitgebreide assortiment: de voor
geprogrammeerde waarden 0.44, 
0.70, 0.75, 0.88 en 0.92 euro, 
alsmede de aanvullingswaarden 
0.05 en o.10 euro. Verder kan 
elke gewenste waarde worden 
verkregen als bijfrankering of 
aanvullingswaarde. De auto
maatstroken hebben nummer 
PK000006 en PKooooo7,de bar
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Barcodeze^el 
PK000007 
Zeist (boven) 
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codezegels nummer PKoo0006 
met volgnummer 3SPPTo5f 
en PK000007 met volgnummer 
3SPPT061, keurig in volgorde 
dus met Papendrecht (PK000005 
en volgnummers 3SPPTo4t). 
Dit is waarschijnlijk de laatste 
Postkantoorautomaatstro
kenuitgifte, gezien de plannen 
van TNTPost tot sluiting van 
alle postkantoren. De geplande 
plaatsing in Amsterdam aan de 
Koninginneweg 276 gaat niet 
door. 

aCon automaatstroken 
Harold de Vries ontdekte dat er 
bij een mislukte betaling een 
kwitantie met waarde 0.00 uit de 
aConautomaat kwam. 
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Deze aConautomaten leveren 
behalve gratis AntiDoordnummer
stroken met de aanduiding 3SPP
WAioi ook gratis On êjrankeerd 
Pakketstroken met aanduiding 
3SPPMOiot. Aanvankelijk stond 
een 'te innen bedrag van 14.00' 
vermeld, later werd dit gewijzigd 
in 'te innen 0.00'. 

Gunneboautomaatstroken 
De start van de Gunneboau
tomaten bij de Supermarkt Jan 
Linders aan de Hoefbladlaan 27 
in Arnhem verliep wat moeizaam 
door problemen met de software; 
dit had betrekking op de betaling 
met pin/chip en de prioritywaar
den. Op ig februari 2008 was 
alleen een automaatstrook van 
44 cent met nummer WLoo3g65 
en een verschoven bedrukking, 
zonder kwitantie, verkrijgbaar. In 
de weken erna functioneerde de 
automaat af en toe met haperin
gen. 
Op 29 maart 2008 kwamen er 
stroken van tweemaal 5 van 0.05, 
tweemaal 5 van 0.44 euro en 
vijfmaal 0.88 euro uit, maar de 
vijfmaal 0.75 euro prioritystroken 
werden gedrukt als een auto
maatstrook van 3.75 euro met 
een verminkte Iwitantie. 
Pas op I april 2008 draaide de 
Gunneboautomaat als een zon
netje, dankzij mevrouw Simons 
en de monteur. 
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De tweede Gunneboautomaat, 
in de supermarkt van Jan Linders 
aan de Grotestraat 99 in Cuijk, 
was vanaf 24 april 2008 in be

drijf. Bi] mijn bezoek op 25 april 
2008 functioneerde de automaat 

"i 
Links een automaatstrook van 5 7 5 euro en de 

bijbehorende (verminkte) kiuitantie (rechts) 

probleemloos: de automaatstro

ken met nummer WL003259 
kunnen verkregen worden in de 
waarden tienmaal 0.05, tienmaal 
0.44, vijfmaal 0.75, vijfmaal 0.88 
en vijfmaal 0.92 euro. 
Het prioritylogo is kleiner dan 
bij de ProPostal 2000automaat

stroken. 

De derde Gunneboautomaat, in 
Heerlerheide aan de Ganzeweide 
74, draait sinds 12 juni 2008. 

VOETBMVOORPiET 

Van Oranje EUforie naar 
WKforie. 
Na de Nederlandse EKvoetbal

kater van Euro 2008 komt er voor 
ons land in 2010 wellicht een 
herkansing, bij het WK2010 in 
Zuid Afrika. De automaatstroken 
Oostenrijk en Zuid Afrika geven 
napret en voorpret. 

2« 
29.6.2OT 

®f 
^t 

ut 

, ^ 

Oostenrijk EUforie 

R 2 % 

so«th affrica 

ZuidAfriko WKforie 

WILT U IETS KOPEK OF VERKOPEN? PUUTS 
EEN KUINE ANNONCE IN FiUTEUE! 
Alle abonnees  of ze dit blad 
nu via een aangesloten ver
eniging ontvangen, dan wd 
individueel op ons blad zijn 
geabonneerd  kunnen voor
delig in Filatelie adverteren. 
Voor maar den euro kunt 
u een kleine annonce laten 

plaatsen. Voor dat bedrag 
hebt u recht op drie regels 
van 31 leestekens (letters, 
cijfers, spaties, komma's, 
punten, etc). 
Heeft u daaraan niet genoeg, 
dan kunt u uw kleine an
nonce langer maken: per 

extra regel wordt 3.50 euro 
in rekening gebracht 
Met uw kleine annonce 
wordt wat u vraagt of 
aanbiedt onder de aan
dacht gebracht van de ruim 
dertigduizend andere lezers 
die ons blad ontvangen. 
Bovendien geven veel lezers 
het blad aan andere belang
stellenden door, zodat het 

'bereik' van uw annonce nog 
groter wordd 
Om annonces op te geven 
maakt gebruik van onder
staand formulier (of van een 
fotokopie daarvan). Op een 
andere wijze kan het niet, 
omdat er een getekende 
nuchtiging nodig is om het 
verschuldigde bedrag van uw 
bank of girorekening af te 

schrqven. Snmrhetdutdeiqlc 
ingevulde formulier naan 
BoieindeTraye 
Prieehmgeiweg 5 
1349 CG AlmerFHoat 
Vergeet vooral niet uw 
handlekenn^ te plaatsen! 
Onvolledig ingevulde, niet 
ondertekende of onleesbare 
formulieren worden niet in 
behandeling genomen. 

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KLEINE ANNONCE 

Een advertentie van drie 
regels kost 10 euro; voor elke 
regel meer betaalt u 3.50 
euro. Vermelding van uw 
naam en adres (of naam en 
telefoonnummer) in de ad
vertentie is verplicht. Alleen 
abonnees van Filatelie mogen 
een kleine annonce plaatsen. 
Plaatsing onder nummer 
kost vier euro extra. 

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

oAANGEBODEN 

oGEVRAAGD 

o DIVERSEN 

i 
Ondergetekende 

Naam: 

Straat en nunmier:... 

PC+Plaats: 

Telefoon: 

Giro/banknummer:. 

Ten name van: 

I 
III 

II 

10.00 euro 

13.50 enro 

17.00 euro 

20.50 euro 

24.00 euro 

27.50 euro 

31.00 euro 

verleent hierbij machtiging aan Bureau deTrofe in Almae
Hout tot het aßchrijven van het verschuldigde bedrag van 
zijn/haar eigen bank of gironununer. 

ISlil 

(handtekening). 

Alleen volledig ingevulde, duidelipt gesdiicven bonnen 
met een ondertekende machtiging worden in behandeling 
genomen. Sluitin^termijn: minimaal vier weken voor het 
verschijnen van 'Filatelie'. 



EEN UURTJE BABBELEN 
Een avond hij de Eerste Kerkmadse Philatelisten Vereniging 

T E K S T EN F O T O ' S : W R . X 

Ik ben een beetje vroeg, en wat 
doe je dan? Dan wandel je wat 
door de stad. Het centrum van 
Kerkrade. Een behoorlijke plaats, 
met toch tegen de vijftigduizend 
inwoners. En allemaal weg. 
Vrijdagavond, half acht je kunt 
niet alleen een kanon a^chieten 
zonder iemand te raken, nee, het 
complete Nederlandse leger zou 
een algehele alarmoefening kun
nen houden in Kerkrade zonder 
dat ook maar iemand iets in de 
gaten zou hebben. 

De straten zijn zwaar van 
afwezigen. Het is niet donker, 
het is niet koud. Waar zijn die 
Kerkraders toch? Ik begin het 
beklemmend te vinden. Wat 
IS hier aan de hand? Heb ik de 
alarmboodschap van de lokale 
radio gemist? Zitten ze nu al
lemaal binnen met ramen en 
deuren gesloten? Nee, toch niet. 
Er loopt iemand met opgezette 
kraag langs. Hij schiet snel een 
portiek in. Even verder zie ik een 
echtpaar wandelen. Met paraplu. 
Vreemd. Kafkaïaans. 
Zouden ze soms allemaal bij de 
postzegelvereniging zitten? Dat 
er een hele congreshal vol zit? 
Of zou daar ook niemand zijn? 
We zullen het snel weten, want 
we zijn inmiddels aangekomen 
bij het wat armoedig aandoende 
wijkgebouw. Binnen zie ik links 
een bardie uitpuilt. Harde mu
ziek, veel jolijt. Geld moet rollen 
en in Kerkrade doet het dat, hier. 
Rechts een kale gang met geslo
ten lokaaldeuren. Even verder 
staat een deur open. Ik zie een 
U-vormige vergaderopstelling 
met enkele heren. Het lijkt een 
vergaderingvan de seniorenraad. 
Of een ouderenbond. Maar krijg 
nou wat! Is dat niet een postze
gelcatalogus? Zou het dan toch? 
Zeker, dit is de postzegelvereni
ging. Maar liefst negen mannen 

waarvan er vier druk in papieren 
zitten te bladeren. Dat zal het 
bestuur wel zijn. De overigen 
zitten wat voor zich uit te kijken. 
Een enkeling praat zachtjes met 
zijn buurman. Vanuit de verte 
klinkt de feestmuziek. 
Ik ga snel zitten. Na enkele 
minuten kijkt de voorzitter ge
schrokken op van zijn papieren 
en ziet een vreemdeling. Hij 
komt meteen een handje geven. 
Even later is het bijna acht uur 
en pakt hij een heuse hamer. 
Heren, let op: de voorzitter opent 
de vergadering. Wat er op het 
programma staat? 'We gaan over 
postzegels babbelen en even 
watvergaderpunten afhandelen.' 
De ingekomen stukken rouleren 
langs de aanwezigen, maar ik 
wordt afgeleid door het feestge
druis vanuit de bar. Limburgers 
kunnen blijkbaar wel feesten, 
zelfs in een wijkgebouw. 
Terwijl de notulen van de vorige 
bijeenkomst worden voorgele

zen (ja, dat was een toppertje, 
er waren toen zestien mensen 
aanwezig en er was zelfs één 
persoon die veilingkavels heeft 
gekocht) gaat de deur open en 
komt er een laatkomer binnen. 
De voorzitter hamert het verslag 
af en de penningmeester leest 
alle inkomsten en uitgaven van 
de vorige maand op. En tot op 
de cent. Een bouwfraude zou 
hier nooit enige kans van slagen 
krijgen. Daarna de rondvraag. 
Het blijkt dat een naburige 
vereniging binnenkort opgehe
ven gaat worden. Even ontstaat 
er discussie of er nog actie 
genomen moet worden richting 
de dan verenigingsloze leden, 
maar men besluit dat toch niet 
te doen. Lijkt me zeer verstan
dig. Stel je voor dat ze zouden 
komen. 
Omdat dit alles maar liefst 
negen minuten heeft geduurd, 
is het tijd voor een pauze waarin 
de dertien veilingkavels bekeken 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

l i i i i i i i i i i i i l i i 

kunnen worden. De aanwezigen 
kijken gelaten voor zich uit, 
sommigen praten wat. Na enig 
aandringen wil men zelfs even 
een veilingkavel bekijken. De 
pr-man uit het bestuur komt mij 
spontaan een drankje aanbieden. 
Kijk, da's nou aardig. Hij kan 
er ook niets aan doen dat het 
vandaag wat magertjes bezocht 
is. Normaal zijn er volgens hem 
wel twintig tot vijfentwintig 
mensen, ja, ja, da's een echte 
pr-man. Even daarvoor had mijn 
buurman mij nog verteld dat het 
het laatste jaar sterk achteruit 
liep met het aantal aanwezigen 
en dat het beeld van vanavond 
wel een beetje normaal aan het 
worden is. Normaal schijnt de 
vereniging in een andere zaal 
bijeen te komen. Daar zal nu dat 
feest wel zijn. 
De veiling wordt in drie minuten 
afgewerkt, dus het is de hoogste 
tijd voor de verloting. Vier prijzen 
op de tien aanwezigen - daar 
is de staatsloterij toch niets bij. 
Omdat elke prijs een waardebon 
van 3.50 euro blijkt te zijn, kun je 
zo in no time je lidmaatschaps
geld terug verdienen. Moet je 
natuurlijk wel elke maand een 
half uurtje komen. 
Er volgt een intermezzo als de 
beheerder van de ruimte bin
nenkomt. Hij uit een aantal voor 
mijn volstrekt onbegrijpelijke 
zinnen. Geen idee waar het over 
gaat, maar uit mets kan ik op
maken dat vanavond ramen en 
deuren gesloten moeten blijven 
of noodrantsoenen uitgedeeld 
hoeven te worden. De aanwe
zigen blijven rustig voor zich 
uit kijken. De man met hamer 
verklaart dat het programma 
er op zit, en stelt voor nog wat 
te babbelen. 'Wat vond u van 
StampPassion in Den Bosch, vo
rige week?' Nu komen de leden 
los. Babbelen, dat ligt ze beter. 
Het gaat over hoe je de jeugd er
bij moet krijgen, over de handel. 
Praten, dat is ze toevertrouwd. 
Over de voor- en nadelen van het 
lid zijn van een vereniging. En 
wat je voor je contributie Krijgt. 
En weer over de jeugd. En over 
activiteiten. En hoe je er nieuwe 
leden bijkrijgt. En dat de jeugd 
zo moeilijk warm te krijgen is. 
En dat dat overal geldt: ook de 
harmonie krijst geen jeugd bin
nen. En over de moderne tijd in 
vergelijking met vroeger. Praten 
over hoe weinig postzegels je 
tegenwoordig nog op je post 
ziet. En de invloed van Internet. 
En wat de jeugd tegenwoordig 
allemaal doet. Er wordt wat 
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B'eoordeling terste K^rKraadse 
Philatelisten Vereniging 

bezocht op ig april tooi 
Aantal leden: lo 
Aantal aanviezigen: \0 

Positief: 
Duurt niet lang 
Pat er überhaupt nog iemand tcomt 

Negatief: 
Deprimerende omgeving 
Vergaderopstelling 
óieen vrouw te betcennen 
6ieen postzegel te ruilen 

VJaardering: 

Accommodatie ^ 
Programma ^ • 
Postzegelgehalte ^ 
Sfeer ^ ^ 
Kom iK nog eens terug? ^ 

afgepraat. Een kw/artier lang. Dan 
w/iTde voorzitter gaan afsluiten. 
Het IS mooi gew^eest. Praten, 
alia, maar iets gaan doen is er 
natuurlijk niet bij. Tenslotte zijn 
we nu al dne kwartier bij elkaar 
geweest. Hij pakt zijn hamer en 
sluit de vergadering. 
Waarom komt iemand hier? Ik 
vraag het verschillende mensen. 
Het unanieme antwoord luidt: 
'het hoort er bii'. Als je lid bent, 
IS dat niet vrijblijvend. Dan moet 
je ook komen. Blijkbaar denkt de 
meerderheid van de leden daar 
toch iets anders over, want die 
komen met. En helemaal ongelijk 
kan ik ze niet geven. Vooral niet 
als ik hoor dat bijna alle aanwezi
gen vanavond (ook) bestuurslid 
zijn of waren van een vereniging 
in de omgeving. En dat het 
gebruikelijk is dat bestuursleden 

ook naar de bijeenkomsten van 
de omliggende verenigingen 
gaan. Vanwege de contacten. 
Een uurtje ouwehoeren, daar 
houden ze wel van. Praten. De 
prman benadrukt nog eens dat 
net vanavond wel wat karig was. 
Soms hebben ze een lezing. 
'Dan kan het gigantisch uitlopen. 
Het is zelfs wel eens half tien 
geworden.' Daarbij kijkt hij me 
aan alsof hij er over gedacht 
heeft die unieke gebeurtenis 
aan te melden voor het Cuiness 
Book of Records. Verbouwereerd 
verlaat ik het pand. De hoempa
muziek galmt nog na als ik over 
een uitgestorven straat loop. 
Nog steeds geen hond te zien. 
Kerkrade is uitgestorven. Nu de 
postzegelvereniging nog. 
Benieuwd wat we volgende 
maand weer zullen meemaken. 

OOK ZO DAPPER? 

Kan uw vereniging tegen een 
stootje? Is uw club net zo dap

per ais de Eerste Kerkraadse 
Philatelisten Verenigingjj^ 
Kunt u het oordeel s u ^ l ^ o " 
onze kritische ' ^ J i ^ L ' ^ 7 
probleemlof iO^O^ 
Zo ja: n^ 

'^'^ 
JX^'ie, 

(O^^W^lubbe

sO^i'den uitgeno
act op te nemen met 
Achtergracht 71, 

T{8i BL Weesp. U ontvangt 
dan een deeinameformulier. 
U kunt ook mailen: het adres 
is philatelie@tip.n! 
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LUFTHANSA 
Op 13 februari jl. was er 
een herdenkingsvlucht 
van Lufthansa van Frank
furt naar New York [i]. 
De maand daarop, op 15 
maart 2008, werd een eer

ste vlucht van Keulen naar 
Istanboel v.v. gemaakt; 
dat gebeurde met een 
toestel van het type B737
300 [2]. 
Op dezelfde datum ging 
het van Düsseldorf naar 

Ibiza v.v., ook weer met 
eenB737300[3]. 
Verder werd er gevlogen 
van Hamburg naar Ibiza 
V.V., met een toestel van 
het type B737500 [4]. 
Op 30 maart jl. werd voor 

het eerst van Frankfurt 
naar Billund gevlogen 
[5], met een toestel van 
het type BAE146300. 
Laatstgenoemde bestem
ming heeft voor leden van 
de De Vliedende Hollander 

een ongunstige klank: 
enveloppen die bij een 
andere gelegenheid naar 
Billund gingen, Icwamen 
met meer boven water. 
Verder was er een eerste 
vlucht op 30 maart 2008 
van Frankfurt naar Bristol 
v.v., meteen BAE146300. 
Op dezelfde datum was 
ook de eerste vlucht 
FrankfurtBergen v.v., met 
een Canadair CRJ700, 
een feit [6]. 

NWA/KLM 
Eindelijk: de enveloppen 
uit Portland kwamen op 
15 mei jl. retour  helaas 
zonder aankomststempel 
[/]• 

CSA/KLM 
Op 29 april van dit jaar 
was er een herdenkings
vlucht van Praag naar Am
sterdam v.v. van CSA/KLM 
[8, 9], een traject waarop 
al 80 jaar wordt gevlogen. 

ZEPPELIN 
Een bijzonder poststukje 
kwam na de Zeppelinvaart 
van 8 mei van dit jaar bin
nen [10,11] 

SWISS 
Swiss vloog op 25 novem
ber 2007 van Zürich naar 
Delhi met een toestel van 
het type A330223 [12]. 
Vijf dagen later ging er 
een Avro RJioo van Siuiss 
van Geneve naar Man
chester; het toestel nam 
ook UNOpost mee. 
Op 18 april van dit jaar 
was er een herdenkings
vlucht van Rome naar 
Zurich; hiervoor werd een 
toestel van het type A320 
ingezet. 

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 pdfformaat, 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 Philatelie en 

vermeld duidelijk uw naam en adres bij de overschrijving (ook 
bij gebruikmaking van Girotel of Mijn Postbank)! 



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 UtrechtAdam) 

iP 

Telefoon 070 365 22 2fl 
Fax 070 365 18 85 j 
Email 
infora>collectura.coni ,J 

P.W.Meinhardt' 
Piet Heinstraat 36 ■ 2518 CH l\ n 111 

ü c u w e c a t a l o a i 
VST speciale cat. Australië & Australische Staten, In kleur 59,901 
Gibbons speciale catalogus Ierland 4e editie 2008, in kleur 24,601 
SASCC spec. cat. ZuidAfrika & SWA/NamlbIë 2008, In kleur 49,501 
Phila speciale catalogus India 2008, In kleur 32,00 i 
Stoneham speciale catalogus GrootBrittannlö 2008, In kleur 36,50j 

/vert Overzee 5 LN 2009 in kleur 33,00 

:1iclie!aanbiecfitia« 
Catalogus Overzee deel 1 Noord & MIddenAmerlka 2004 32,001 
Catalogus Overzee deel 2 Caribische Eilanden 2005 32,001 
Catalogus Brieven Duitsland 2005/06 23,901 
Catalogus Duitsland compleet 2007/2008 in kleur 16,90 i 
Europa 2007/2008 7 delen compleet 169,901 
Europa 2007/2008 deel 1 t/m 7 per deel 29,9oJ 

[wereldcatalogus WWF met 5 supplementen tot 2008, In kleur44,50j 

iraaCoifi 
Postgiro 125.34.14 FortisBank 80.70.90.077 
Orders + € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling. Bij facturering 
werkelijke verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 
Winkeltijden: dinsdag t/m vrijdag 10.0017.00 • zaterdag 10.0014.00^ 

SHFE Testapparatuur 
SHFE Signoscope Tl en T2 
de eerste optische electrische watermerkzoeker 
+ testapparatuur 
Beki)k uw postzegel eens onder de oppervlakte Met de Signoscope, tiet 
eerste optische electrische watermerkzoeker en onderzoeksapparaat 

Naast watermerken, kunt u papieronregel
matigheden, reparaties, dunne plekken en 
dergelijke ontdekken 
Signoscope Tl 9886 € 172,50 
adapter T1 9887 € 15,
Signoscope T2 9875 € 77,50 
adapter T2 9876 € 12,50 

gHPl PERFOtron/c '^^'^''G^'^^H^^ 
het eerste precisie apparaat voor het meten 
van postzegeltanding 
De PERFOTRONIC geeft secondensnel via optisch electronische weg 

een absoluut zeker meetresultaat Voor 
de postzegels zonder één enkel gevaar, 
daar de zegel door het apparaat slechts 
optisch wordt bekeken. 

PERFOtron/c nr. 9850 

€ 225,
— tm 

SHPE 
SAFE Nederland/Fa. M. v. Mastrigt 
Botersloot 62&64,3011 HJ ROTTERDAM, 
tel. 0104143077 fax 0104149499 

Voor handel portvrij boven € 75, excl. BTW, indien er geen post
zegelhandel in de nabijheid is, toezending aan particulieren, portvrij 
boven de € 25,. 



HOERA, ER IS POST  MAAR LET 
OOK EENS OP UW PRIC 

D O O R F . S . J . G . H E R M S E , S I T T A R D  L I D N E D E R L A N D S E A C A D E M I E V O O R F I L A T E L I E 

Wanneer u als postzegelver 
zamelaar post krijgt, kijkt u 
natuurlijk meteen of er een 
mooie zegel op de envelop zit, 
die hopelijk netjes is gestem
peld Helaas wordt het aantal 
verzonden poststukken steeds 
kleiner door e mail en andere 
elektronische verzendw/ijzen Bo
vendien zijn de enveloppen die 
u ontvangt meestal voorzien van 
een afdruTc TNT Post Port betaald 
of dergelijke Een bijzondere 
verrassing is het als men aan de 
gebruikte postzegel al kan zien 
wie de afzender van debrief is 
(ajbeelding i) 

De PRIC en de SIX 
Er IS een troost zelfs op postze
gelloze enveloppen vindt men 
rechtsonder twee intngerende 
postale verschijnselen, namelijk 

534 

De machinale sortenng van post in Nederiand levert leuke poststukken op 

de PRIC (de afkorting staat voor 
PRrocesInformatieCode) en de 
S/X(SorteerlndeX) De oranje 
streepjes van deze laatste zijn 
helaas voor gewone stervelingen 
niet te ontcijferen De PRIC kan 
voor de geïnteresseerde filatelist 
wel een leuke opgave vormen 
Zoals al eerder in Filatelie is ver 
meld\ wordt de meeste post in 
de zes sorteercentra gesorteerd 
met behulp van de zogenoemde 
Sorteermachines Klem {SK) Het 
woord 'klem' slaat met op de 
machine  die is tientallen meters 
lang maar op het formaat van 
de poststukken Allereerst kun
nen we aan de PRIC zien waar de 
poststukken werden gesorteerd 
Bijvoorbeeld H = 'sHerto
genbosch, N = Nieuwegein, 
R = Rotterdam 
Vervolgens komt het nummer 
van de sorteermachme en dan 

BV Ar« MAII, 

M HX3 t  l J l ' .  j U 4 

1 Persoonlijke zegel van de voorzitter van de NBFV alleen gebruikt voorpost 
aan met e mailers De PRIC op deze envelop is overigens niet compleet geen 

aanduiding van het codeermiddel 
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2 Postcode en huisnummer van dit poststuk konden met automatisch 
worden gelezen de video bood uitkomst 
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• u  
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3 (boven) en 4 (rechts) Bij deze poststukken konden de postcodes met het pnmaire 
' omiddel worden gelei 
'■ video noodzakelijk 

respectievelijk het secundaire hulpmiddel worden gelezen voor het huisnummer was 
oei ■ 
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volgen een of twee letters die het 
hulpmiddel aangeven waarmee 
de postcode en net huisnummer, 
met een eventuele toevoeging, 
zijn geïdentificeerd. In tabel i, die 
al eerder in dit blad werd gepubli
ceerd^, vinden we een overzicht 
van de gebruikte codeermid
delen. 

Machines hebben hun 
beperkingen 
Soms is het handschrift zodanig 
dat de eerste zeven hulpmidde
len er niet in slagen de postcode 
en het huisnummer te identi
ficeren. Er wordt dan van het 
poststuk een videoopname 
gemaakt die door een codeerder 
(meestal is dat een codeerster) 
wordt bekeken. Vervolgens wordt 
de PRIC handmatig ingetoetst. 
Van het poststuk in afoeelding2 
konden postcode en huisnum
mer niet automatisch worden 
gelezen. Ze werden daarom met 
behulp van de video vastgesteld 
en geprint met de letters W 
DeTetters in de postcode waren 
overigens door de afzender 
verkeerd geschreven. Bij de post
stukken in afl}eelcling2 en 4 kon 
de postcode met het primaire, 
respectievelijk het secundaire 
hulpmiddel worden gelezen; het 
huisnummer moest met behulp 
van de video worden vastgesteld. 
Dit, terwijl het cijfer '4' door het 

Tabe 

I 
2 

^ 
4 
S 
6 
7 
8 
Q 

10 

I I 

I  Codeermiddelen (met dank aan Eddie IJspeerd) 

KCD 
PCD 
SCD 
TCD 
ADB 
QCD 
FCD 
VCD 
ECD 
NCD 
HCD 

KIX coding device 
primary coding device 
secundary coding device 
tertiary coding device 
adress database 
quarterly coding device 
fifth coding device 
video coding device 
extract coding device 
normalization coding device 
iiexair coding device 

klantindexlierkenner 
eerste codeermiddel 
tweede codeermiddel 
derde codeermiddel 
lijst met adresgegevens 
vierde codeermiddel 
vijfde codeermiddel 
video codeermiddel 
extract codeermiddel 
normalisatie codeermiddel 
zesde codeermiddel 

letter:K 
letter:P 
letter: S 
letter:! 
letter: A 
letter:Q 
letter: F 
letter: V 
letter: E 
letter:N 
letter: H 

menselijk oog gemakkelijk te le
zen is. Voor de briefin apeeld'mg 
5 werd door de codeermachine 
in het adressenbestand gezocht 
(code a) terwijl het adres door 
mensenogen eenvoudig te lezen 
is. Het huisnummer kon niet 
worden vastgesteld. 

Ook mensen hebben 
beperkingen 
De afeender van poststuk in 
aßeelding 6 heeft een buitenge
woon 
sierlijk handschrift, dat door het 
menselijk oog gemakkelijk 
kan worden gelezen. De 
machine heeft er echter grote 
moeite mee, zodat het poststuk 
aan de videocodeerder werd 
toevertrouwd. Deze las alleen 

de postcode (niet het huisnum
mer) en dan nog fout ook. Ook 
het poststuk in afieeldingy was 
duidelijk beschreven, maar werd 
toch aan de videocodeerder 
toebedeeld. Deze wist alleen de 
postcode te identificeren en niet 
het huisnummer. Nog bonter 
maakte het de codeerder met het 
poststuk in afreelding 8. De post
code was al door het primaire 
hulpmiddel verkeerd gelezen, 
waarna de video van huisnum
mer 4 nummer 40 maakte. 

Gelukkig zijn er nog postbodes 
Alle bovengenoemde poststuk
ken werden correct bezorgd. Dit 
moet zijn gebeurd dankzij de 
oplettendheid en zorgvuldigheid 
van de postbode. Hij of zij is de 

laatste wachter aan de poort en 
zorgt er voor dat alles toch nog 
goed komt. Houd hem of haar 
in ere! Een Engels gezegde luidt: 
As long there are postmen life will 
have zest. 

Noten: 
i: Het eerste artikel over de SIX, 
de PRIC en de IX verscheen in 
Filatelie van augustus/september 
1999 (pagina's 562 tot en met 
566). Ook in de nummers van 
juni 2002 (pagina's 448 en 449), 
september 2003 (pagina's 640 en 
641) en mei 2006 (pagina's 366 
tot en met 369) zijn gegevens 
over postautomatisering te 
vinden. 
2: Filatelie van mei 2006 (pagina 
368). 
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Soven: 5. Mensenogen doen wat een machine (nog) niet 
kan: zoiets simpels als het herkennen van het cijfer "4'. Er 

werd m dit geval gezocht in het adressenbestand. 

Onder. 7. Een duidelijk geschreven adres, maar ook de 
videocodeerder kwam met verder dan de postcode. 

Rechts: 6. Mooi geschreven adres, 
maar de machines van TNTPost 

hadden er grote moeite mee. 
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Boven: 8. Eerst werd de postcode verkeerd gelezen en 
daarna maakte ook de videocodeerder nog een fout, waar

door huisnummer 4 van een nul werd voorzien. 

Rechts: 9. Postbesteller Nero neemt zijn 
pet voor u af We zijn geneigd ook het 

omgekeerde te doen. 
BELGIË ■ BELGIQUE 

file:///amji
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DEN HAAG: WERELDHOOFDSTAD 
VAN DE RECHTSPRAAK 

DOOR KONRAD SCHRÄER, EMSBÜREN ( D U I T S L A N D ) 

'Wereldhoofdstad van de rechtspraak'  zo noemde de vroegere secretarisgeneraal 

van de VN Boutros BoutrosGhali (19921996) Den Haag. De basis voor deze eretitel 

werd gelegd tijdens de beide Haagse vredesconferenties van 1899 en 1907, waar 

men zich bezighield met vraagstukken over het oorlogsrecht, de ontwapening en de 

arbitraire regeling van internationale geschillen en waar ook de basis gelegd werd voor 

de Volkenbond, de ontwapeningsconferenties en de Verenigde Naties. 

j ^ SI VIS PACEM ICOLE J U S T I T I A M ; ^ 
VKEDCSPALEIS 

Op 30 juli, tijdens de conferentie 
van 1907, werd de eerste steen 
gelegd voor de bouw van het zo
genoemde 'Vredespaleis' (feeste
lijke inwijding: 28 augustus 1913, 
i ) . Voor de bouw en net onder
houd van het gebouw schonk de 
Amerikaanse miljonair Andrew 
Carnegie 1.5 miljoen dollar. 
In de loop van de tijd heeft 
Den Haag zich ontwikkeld tot 
het centrum van internationale 
rechtspraak; de stad herbergt 
vandaag de dag het Permanent 
Hof van Arbitrage, het Internati
onaal Gerechtshof, het joego
slaviëtribunaal (oflRciële titel: 
International Criminal Tribunal for 
the former Yugoslavia), het Inter
nationaal Strafhof, het IranUSA 
Claims Tribunal en het Bijzonder 
Gerechtshof voor Sierra Leone. 
Het Permanent Hof van Arbi
trage {Permanent Court of Arbi
tration) begon zijn werk in 1902 
en bestaat tot op de dag van van
daag. Het Permanent Hof van 
Arbitrage is niet  zoals de naam 
doet vermoeden  'permanente' 
en direct inzetbaar, maar slechts 
een instantie die het inroepen 

van arbitrage in internationale 
geschillen vergemakkelijkt. 
De organen van het Perma
nent Hof van Arbitrage zijn het 
Internationaal Bureau en de 
Permanente Bestuursraad. Het 
Bureau beheert een officiële lijst 

met scheidsrechters, waaruit 
de strijdende partijen bij een 
afhandeling binnen het kader 
van het Permanent Hof van Arbi
trage de rechters kunnen kiezen, 
ledere staat kan maximaal vier, 
in volkenrecht kundige, gekwalifi

ceerde personen benoemen. 
De Bestuursraad, waartoe de 
in Den Haag geïnstalleerde 
diplomatieke vertegenwoordi
gers van de verdragspartners 
behoren, alsook de Nederlandse 
ministervan Buitenlandse Zaken 
als voorzitter {2), bewaakt de 
activiteiten van net Internationaal 
Bureau. De instelling van het Hof 
was een beslissende stap op de 
weg naar de oprichting van een 
permanent gerechtshof. 
Het Internationaal Gerechtshof, 
een van de zes hoofdorganen 
van de Verenigde Naties, loste 
het door de Volkenbond in 1922 
opgerichte Permanente Hof van 
Internationale justitie af en heeft, 
net als zijn voorganger, zitting in 
het Vredespaleis in Den Haag. 
Na de opheffing van de Volken
bond nam het Internationaal 
Gerechtshof in apnl 1946 het 
werk over van het Permanent 
Hof van Internationale justitie. 
Het Internationaal Gerechtshof 
beslist volgens het volkerenrecht 
over rechtsgeschillen, die door 
staten voorgelegd worden. 
Daarnaast spreekt het zich uit 
over internationale rechtsvra
gen, die het door de Algemene 
Vergaderingvan de VN alsmede 
door internationale organen en 
instellingen voorgelegd krijgt. 
Het Internationaal Gerechtshof 
bestaat uit vijftien rechters. Bij 
hun verkiezing wordt er altijd 
op gelet dat de belangrijkste 
rechtssystemen van de wereld in 
het Internationaal Gerechtshof 
vertegenwoordigd zijn: Afnka 
levert dne rechters, Latijns Ame
rika twee, Azië drie. West Europa 
en andere staten (waaronder 
Canada, de Verenigde Staten, 
Australië en Nieuw Zeeland) 
vijf en Oost Europa twee. De 
rechters worden gekozen voor 
een ambtstermijn van negen jaar 
en zijn opnieuw verkiesbaar, 
ledere partij die geen rechter van 
eigen nationaliteit in het Inter
nationaal Gerechtshof heeft, kan 
een persoon naar eigen keuze 
aanwijzen, die in de betreffende 
zaak als rechter ad hoc met ge

BUREAUINTERNATKWAL DE U 
COUR PERMANENTE D'ARBITRAQE 

PALAIS DE U P A I X 
2517KJLAHAYÊ 

INTERNATIONAL BUREAU OF THE 
PERMANENT COURT OF ARBITRATION 

PEACE PAUCE 
2SI7 KJ THE HAQUE 

Son Excellence 
H. H. van den Broek 
Hlnlstre des Affaires EtrangSres 
President du Conseil Adminlstratlf 
de la Cour permanente d'Arbitrage 
Hinietire des Affaires itrangiras 
i 
LA HAÏE 
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COUR INTEnNATIONAI.E DE JUSTICE 
2817 i a U HAYE PK/SStS 

INTEBNATIONAL COURT OF JUSTICE 
2617 KJ THE HMUENgIMERlANOS 

lijke bevoegdheden fungeert (4). 
Hetjoegoslavië-tribunaal M is 
zo'n bij resolutie 827 van de VN-
veiligheidsraad op 25 mei 1993 
opgericht ad hoc strafhof Het is 
bevoegd tot vervolging inzake 
zware misdrijven, die vanaf 1991 
gedurende de Joegoslavië- res
pectievelijk de Kosovo-oorlog 
op het grondgebied van het 
voormalige Joegoslavië gepleegd 
werden. Het kan personen die 
misdaden tegen de menselijk
heid, genocide en schendingen 
van de verdragen van Geneve 
hebben begaan of bevolen, straf
rechtelijk vervolgen. Dit tribunaal 
voor oorlogsmisdadigers heeft 
de afgelopen jaren voor de 
grootste krantenkoppen in de 
internationale pers gezorgd. 
Er werd behalve tegen andere 
aangeklaagden ook tegen de in 
Den Haag overleden Joegoslavi
sche ex-president Milosevic een 
proces gevoerd. 
Het Internationaal Strafhof 
(International Criminal Court, 5) 
is een permanent gerechtshof^ 
waarvoor het Statuut van Rome 
van 17 juli 1998 de grondslag 
vormt. Het is op 1 juli 2002 ge
opend en is intussen door meer 
dan 100 staten geratificeerd. Het 
Internationaal Strafhof is een 
onafhankelijke internationale 
organisatie waarvan de verhou
ding tot de Verenigde Naties is 
geregeld door een coöperatieve 
overeenkomst. 
Het Internationaal Strafhof is 
bevoegd om recht te spreken 
over personen die zich schul
dig hebben gemaakt aan de 
zwaarste misdaden van inter
nationaal belang, zoals in het 
statuut genoemd: onder andere 
genocide, misdaden tegen de 
menselijkheid, oorlogsmisdaden 
en misdadige agressie. 
De feestelijke beëdiging van de 
eerste achttien rechters vond 
plaats op 11 maart 2003. De eer
ste aangeklaagde sinds augustus 
2006 is Thomas Lubunga. Hem 
wordt ten laste gelegd als leider 
van een bewapende militie in 
Kongo kinderen onder dwang 
te hebben gerekruteerd en in 
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His Excellency 
Judge ad hoc Sir Robert Jennings \^ ^ 
61 Bridle Way ^ -
Grantchester 
Cambridge CB3 9NY 
United Kingdom 

militaire conflicten te hebben 
ingezet. 
Het Iran-USA Claims Tribunal (6) 
werd opgericht in de zogenoem
de overeenkomst van Algiers. 
Door Algerijnse bemiddeling 
kwam het na onderhandelingen 

tussen beide partijen op 19 janu
ari 1981 tot deze overeenkomst, 
waarin men het eens werd over 
de vrijlating van de gijzelaars in 
de Amerikaanse amoassade in 
Teheran, over de vrijgave van de 
in de Verenigde Staten bevro-
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ren Iranese banktegoeden en 
ook over de oprichting van een 
arbitrair gerechtshof Taak van 
dit gerechtshof is om klachten 
van Amerikaanse burgers tegen 
Iran, klachten van Iraanse staats
burgers tegen de Verenigde 
Staten alsook klachten van beide 
regeringen tegen elkaar af te 
handelen. 
Op 1 juli 1981 kwam het tribunaal 
officieel voor het eerst bijeen 
en nam het zijn functie op. Tot 
dit tribunaal behoren negen 
rechters: zowel de Iraanse als de 
Amerikaanse regering benoe
men elk drie reenters, de laatste 
drie rechters worden door de al 
benoemde zes gekozen. 
In de lente van 1982 heeft het 
tribunaal zijn eigen accommoda
tie in Den Haag betrokken, nadat 
het aanvankeliJK ruimte in het 
Vredespaleis mocht gebruiken. 
Alle grote zittingen vinden echter 
ook nu nog in het Vredespaleis 
plaats. 

Behalve de genoemde vijf 
tribunalen huisvest Den Haag 
vandaag de dag nog vele 
andere internationale organen, 
zoals bijvoorbeeld de Academie 
voor Internationaal Recht, de 
Organisatie voor het Verbod 
op Chemische Wapens, de 
Europese politieorganisatie 
Europol, het agentschap voor cri
minaliteitsbestrijding Eurojust, 
enzovoort. Sinds juni 2007 vindt 
om veiligheidsredenen ook het 
proces tegen de ex-president van 
Liberia, Charles Taylor, in Den 
Haag plaats, waar het bijzondere 
gerechtshof voor Siërra Leone de 
behuizing van het Internationaal 

Cour 
P4nal« 
IntarnaUoiMl* 

lnt«rnatlonal 
Criminal 
Court 

- ^ 

TNT Post 
c.Oii'a'ä-i.oatj 

HiniHiiiit» 
;.; s ä T iiaoiiris'a iu ï 

Konrad Schraer 
Prozessionsweg 22 
48488 Emsburen 
GERMANY 

PO Box 19519.2S0O CM T)ie Hague. The Netherlands 
Ikiilc Pcnijli-19519.2500 CM 1 a H.i)» rayt Ba. 

IRAN-UNITED STATES CLAIMS TRIBUNAL 
iHSJK THEHAOUE 

U > OAl - >i<y <Shi UuV) v:>!jii 

© 

Strafhof mag gebruiken. 
Als we de vele internationale 
organisaties waaraan Den Haag 
onderdak biedt in aanmerking 
nemen, kan de stad met het 
volste recht aanspraak maken 
op de titel 'Wereldhoofdstad van 
het internationale recht en de 
internationale rechtspraak'. 

Geraadpleegde bronnen: 
Brochure 'The Peace Palace' 
Wikipedia (Internet-encyclopedie) 
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Het plezier, niet het geld 
De Oosterhoutse Vereniging 
van Postzegelverzamelaars is 
een actieve club met een 
aardig aantal leden en 
veel activiteiten, zoals het 
organiseren van tentoon
stellingen en het uitgeven 
van het blad Oosterhou
ter Post. In het eerste 
nummer van jaargang 
34 staat een artikel van 
Reinder Luinge onder 
de titel Waarom postzegels 
uerzamelen' Hij begint zijn 
verhaal met het sombere 
beeld van de teruglo
pende belangstelling 
voor onze hobby. Maar 
dan volgt een gedeelte 
met een aantal positieve 
aspecten over het verza
melen van postzegels, 
dat ik u niet wil onthou
den: 'Het verzamelen 
als belegging is niet het 
belangrijkste argument 
om nietverzamelaars te 
overtuigen onze hobby 
ter hand te nemen. Maar 
wat dan wel? Het plezier 
dat het verzamelen ons 
verschaft, het feit dat het 
de stress van de dagelijkse 
beslommeringen vermin
dert, dat het ontspant en 
gelijktijdig onze horizon 
verbreedt. Het verzame
len van postzegels maakt 
dat we veel dagelijkse na
righeid kunnen vergeten, 
we leren ervan, we doen 
veel kennis op. En we 
maken kennis met andere 
verzamelaars, op onze 
verenigingsavonden, op 
veilingen en op tentoon
stellingen. De voldoening 
die het geeft een serie te 
kunnen completeren, de 
fraaie en uiterst leerzame 
verzamelingen, zoals we 
die op tentoonstellingen 
zien. Het zijn zaken die 
niet met cijfers te onder
bouwen zijn, maar die 
wel het plezier bepalen.' 
Ik hoop dat deze woorden 
de mensen die nog niet 
met het verzamelen van 
postzegels zijn begon
nen, zullen overtuigen 
om met onze prachtige 
hobby te beginnen. Laat 
hen dit fragmentje uit zijn 
verhaal maar eens lezen. 
Ook ervaren filatelisten 
krijgen zo een hart onder 
de riem gestoken. 

Europees kampioen! 
Een blad dat steeds 

Enkclcjuryleden van de thematische tentoonstelling 'Eurothema'in 
Londen; Nederland deed het bijzonder goed op deze expositie 

opvalt door uitstekende 
artikelen en een opval
lend goede uitvoering, 
is het magazine Thema 
(Nederlandse Vereniging 
voor Thematische Filate
lie). Je vraagt je wel eens 
af hoe de Nederlandse 
thematische filatelie zich 
verhoudt tot dezelfde dis
cipline in andere landen. 
In een van de nummers 
van dit jaar staat een 
verslag van de laatst 
gehouden Eurothema, 
een regelmatig terugke
rende wedstrijd tussen 
thematici uit verschil
lende Europese landen. 
In zijn goede jaren heeft 
uw rubriekredacteur ook 
meegedaan aan deze 
wedstrijd, die toen werd 
gewonnen door de Duitse 
vertegenwoordigers. Deze 
keer was de wedstrijd 
in Londen en deden er 
vijf landen mee: België, 
Engeland, Denemarken, 
Frankrijk en Nederland. 
Er waren 25 verzame
lingen te bewonderen in 
de ElAlameinzaal aan 
Seymour Street. De Ne
derlanders behaalden een 
uitstekend resultaat door 
te eindigen als eerste, ge
volgd (op korte afstand) 
door onze zuiderburen. 
De Nederlandse ploeg 
bestond uit Herman 
ten Have, Nico Helling, 
Danny Jimmink (die de 
beste inzending van alle 

deelnemers toonde) en 
Dirk Speksnijder. Een 
prachtig resultaat; we 
wensen de winnaars van 
harte geluk. De volgende 
Eurothema wordt in 2009 
gehouden, in Denemar
ken. 

Opdrukken, opdrukken 
Aart 't Jong ontmoette 
onlangs een medever
zamelaar die uitsluitend 
postzegels verzamelde 
met opdrukken. De col
lectie vormde een bont 
geheel met postzegels 
uit allerlei landen. Het 
inspireerde 't Jong om in 
Britannia News (Stu
diegroep Britannia) een 
artikel in afleveringen 
te publiceren over de 
opdrukken op de post
zegels waarop koning 
George VI is afgebeeld. 
Simpel gezegd is een 
opdruk een aanpassing 
van of toevoeging aan een 
bestaande postzegel. Een 
opdruk kan de waarde van 

een postzegel veranderen 
(bijvoorbeeld bij tariefver
hoging) of kan aangeven 
waarvoor de postzegel is 
bedoeld: bijvoorbeeld bij 
een herdenking of om te 
laten zien dat een zegel 
moet worden gebruikt 
als dienstzegel. Ook kan 
een opdruk aangeven 
dat de postzegel in een 
ander land moet worden 
gebruikt, als dat bijvoor
beeld nog geen eigen 
postzegels heeft. En 
vaak wordt een opdruk 
geplaatst (of dat nou 
machinaal gebeurt of 
handmatig) omdat tijd en 
geld ontbreken voor het 
ontwerpen en drukken 
van een nieuwe postzegel. 
Bij de uitgebreide studie 
over de opdrukken op de 
zegels van George VI be
handelt 't Jong niet alleen 
zegels van het Verenigd 
Koninkrijk, maar ook die 
van allerlei Britse kolo
niën en Dominions. Het le
vert een indrul<wekkende 
hoeveelheid opdrukken 
op, waarbij zelfs de erbij 
behorende misdrukken 
aan de orde komen. 

Nieuwe club, eigen blad 
Net als in het bedrijfsle
ven zijn er ook fusies in 
het verenigingsleven. Zo 
zijn de afdelingen Eist, 
Arnhem en Velp/Rozen
daal van De Globe tot een 
samenwerkingsverband 
gekomen. Dat dit is ge
lukt heb ik zelf ervaren: ik 
was hun gast. Het was er 
gezellig en er heerste een 
optimistische, opbou
wende sfeer. De club heet 
nu Vierstroom en ook 

de Vate de volgende op
merking: 'De Tsjernobyl
catastrofe heeft duidelijk 
gemaakt dat de combina
tie van vreedzame opwek
king van kernenergie met 
plutoniumproductie voor 
kernwapens immoreel is 
en bovendien schadelijk 
kan zijn voor gezondheid 

i en milieu... Het is triest 
dat Oostblokstaten en de 

i ermee sympathiserende 
landen zelfs misbruik 
hebben gemaakt van 
postale elementen voor 
verhullende propaganda 
van immoreel gebruik van 
kernenergie.' 
Vierstroom komt uit in 
een oplage van 285 exem
plaren, een teken dat we 
te maken hebben met een 
levensvatbare boreling. 

Moderne postverwerking 
Meestal lezen we in de 
aangeboden bladen 
artikelen over postze
geluitgiften uit vroeger 
tijden of posthistorische 
verhandelingen over nog 
ouder materiaal. Het is 
verfrissend om ook eens 
iets te lezen over moderne 
ontwikkelingen in het 
postwezen. De Nieuws
briefvan de filatelisten
vereniging RodenLeek 
beschrijft een rondleiding 
van leden van de club 
in het Sorteercentrum 
Brieven in Zwolle. De 
apparatuur in het impo
sante centrum (schift, 
opzet, stempel en 
sorteermachines) zorgt 
voor het volautomatisch 
verwerken van de post. 
En dat is geen geringe 
taak: in Zwolle worden 

Blokje van vier postzegels uon WitRusland (Belarus), de rampzolige 
gebeurtenissen m Tsjernobyl worden plastisch uerbecld 

hun blad draagt die naam. 
Voor mij ligt een keurig 
uitgevoerd nummer met 
daarin onder andere een 
groot artikel van Joop van 
de Vate over de kerncen
trale in Tsjernobyl. Over 
dit onderwerp is veel 
filatelistisch materiaal 
te vinden, soms met een 
propagandistisch karak
ter. Gelukkig maakt Van 

42.000 poststukken per 
uur verwerkt. Claartje 
van Leeuwen, auteur van 
het artikel, vertelt onder 
andere dat de post in 
bakken wordt gesorteerd 
op postcodegebied en 
klaargemaakt wordt voor 
vervoer naar de distri
butiekantoren. Op de 
bestelkantoren vindt dan 
de sortering met huis



Sortccrccntrum Ziuolle. 

nummersorteermachines. 
Op het sorteercentrum 
Zwolle wordt 's-avonds 
en 's-nachts gewerkt; 
overdag vindt onderhoud 
en schoonmaak plaats. 
Het is een overzichtelijk 
geschreven verhaal; wel
licht is het voor andere 
clubs ook een idee om 
eens met elkaar naar zo'n 
centrum te gaan. Je neemt 
er nog wat van mee ook: 
er was een hapje en een 
drankje en aan het eind 
voor alle deelnemers ook 
nog een postzegelmapje. 

Slavernij 
Een interessant artikel 
over de slavernij in de 
oudheid lazen we in Her
mes (PV Griekenland). 
Het gaat over de rol die de 
slaven speelden in de sa
menleving van die tijd. De 
levensomstandigheden 
van de slaven in - bijvoor
beeld - het oude Grieken
land verschilden van geval 
tot geval. Velen leidden 
een leven dat maar weinig 
verschilde van dat van een 

en was de verhouding 
tussen meester en slaaf 
gebaseerd op wederzijds 
respect en vertrouwen. 
Griekse slaven deden 
bijvoorbeeld maar zelden 
dienst als soldaat; hun 
bazen waren er toch een 
beetje bang voor dat hun 
onderhorigen zich tegen 
hen zouden keren. 
De slaven werden be
schermd door hun bazen, 
wat blijkt uit afbeel
dingen op bijvoorbeeld 
aardewerk. En deze 
taferelen zien we terug op 
postzegels, want het blijft 
uiteraard een verhaal met 
een filatelistisch tintje. In 
het artikel worden aspec
ten van de slavernij in de 
bijbel, in Mesopotamie, 
in Egypte en in Rome 
vergeleken met die in 
Griekenland. Het verhaal 
is geschreven door André 
Maes. 

Cool: Suzanne van Asten 
In het blad van de Studie
groep Particuliere Post
bezorging lazen we dat 
er door de zogenoemde 
stadspostdiensten steeds 
minder kerstpost wordt 
bezorgd. Het gevolg was 
dat er omstreeks Kerstmis 
2007 maar weinig nieuwe 
kerstzegels werden 
uitgegeven. De diensten 
in Den Helder, Assen 
en Beverwijk maakten 
de oude zegels op van 
vorige jaren, Deventer 
was te laat en deed het 
- net als Leeuwarden 
- met een opdruk op oude 
zegels. De particuliere 
postbezorging in Blijham 
IS ingestort en daar zijn 

Slaaf (rechts) mst schild van zijn Griekse meester 

gewoon familielid, maar 
hun meesters hadden wel 
de vrijwel volledige zeg
genschap over hun leven 
en werken. Maar meestal 
werden ze behandeld 
als geliefde familieleden 

helemaal geen postze
gels meer te koop. Een 
gunstige uitzondering 
vormt Holten. Het land
schap rond deze plaats 
(de Holterbergrug kan 
hier worden genoemd) 

kreeg zijn vorm in een van 
de ijstijden. Holten wil 
zijn imago heel graag ver
beteren; jammer dus dat 
de wilde zwijnen die ter 
plekke voorkomen steeds 
minder toeristen trekken. 
Suzanne van Asten, de 
17-jarige dochter van de 
directeur van de plaatse
lijke stadspost, kwam op 
een geniaal idee. Zij ont
wierp de kerstzegel 2007 
(met een afbeelding van 
een gestileerde ijsberg) en 
plaatste er de tekst Holten 
Glücmlis, A Cool place bij. 
Glacmhs staat daarbij voor 
ijstijd. Behalve de kerstze
gel van 27 cent ontwierp 
ze ook nog een exemplaar 
voor dagelijks gebruik, 
van 32 cent. 
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Filatelie: pleitbezorger 
van de vrede 
Vanaf 2004 gaven de 
Zuidkoreaanse posterijen 
postzegels uit, gewijd 
aan de beroemdste 
bergen van het land. 
Voor oktober 2007 was 
de uitgifte voorzien van 
de vierde reeks, dit keer 
met de berg Baekdu als 
onderwerp. De 2.750m 
hoge berg - de hoogste 
van het Koreaanse schier
eiland - ligt op de grens 
van Noord-Korea en de 
Volksrepubliek China. De 
top, die bestaat uit dikke 
lagen wit puimsteen, is 
vrijwel het gehele jaar met 
sneeuw bedekt. Baekdu 
wil dan ook zoiets zeg
gen als Witte Piek. Veel 
Koreaanse families zijn 
erg gehecht aan deze voor 
hen heilige berg. 
Een probleem was dat 
de beschikbare foto's 
van de berg van onvol
doende kwaliteit waren. 
Vijf in Noord-Korea (bij 
het ministerie van de 
Hereniging) geleende 
fotoboeken lieten prach
tige watervallen op de 
berg zien. Het ministerie 
wees er nadrukkelijk op 
dat er auteursrecht op de 
foto's rustte, ook als ze 
voor postzegelontwerpen 
zouden worden gebruikt. 
Er werd contact gelegd 
met de Copyright Agency of 
North Korea; dat was begin 
2006. De zegelontwerpen 
kwamen op de agenda 
te staan van de regering 
in Pjongjang en op die 
van de Bestandscom
missie in Panmunjeom. 
Het overleg wilde niet 
vlotten, de tijdschema's 
voor 2007 kwamen in het 
gedrang. Pas m maart 

Gebied rond de bcrfl Bockdu cindelijkjilotelistisch herdacht. 

Amélie Amiel in Tim
bres magazine nummer 
8g (april 2008). Amiel 
werd gesteund door de 
Franse vicevoorzitter voor 
thematische filatelie, 
Dominique Robillard. 
Het artikel bhnkt uit door 
een uitstekende opbouw 
en uideg, en daarnaast 
een rijkdom aan afbeel
dingen. De nadruk ligt op 
prehistorische dieren, die 
ooit leefden in wat we nu 
aanduiden met de naam 
Europa: de sabeltand-
tijger (Smiiodon) en de 
reuzenvogel Phorusrhacos 
en van de planteneters 
de wolharige mammoet 
(ons land is op een na het 
rijkste land met fossie
len van dit dier) en het 
reuzenhert Meflaloceros. 
Het artikel haakt in op de 
uitgifte, op 19 april 2008, 
van een Frans postzegel-
vel waarop deze dieren in 
beeld worden gebracht. 
De prachtige voorstel
lingen - in kleur - komen 
voor een deel overeen 

Vredeszegel Zuid-Koreo. 

2007 werd duidelijk dat 
er toestemming voor het 
gebruik van de foto's zou 
worden gegeven. Tijdens 
de topontmoeting van 
de twee staatshoofden 
in Pjongjang op 2, 3 en 
4 oktober 2007 bleek, 
dat het programma een 
bezoek vermeldde aan de 
Baekdu. Ook zag een spe
ciale vredeszegel het licht 
in Zuid-Korea. Dankzij 
de samenwerking op 
postaal gebied konden de 
bewoners van Zuid-Korea 
het prachtige bergland
schap met eigen ogen 
zien, zij het voorlopig nog 
alleen op postzegels. Als 
de politieke dooi doorzet 
kunnen ze hun geliefde 
berg wellicht op korte ter
mijn zelf bezoeken. Het 
getoonde Chonji-meer is 
een van de hoogstgelegen 
kratermeren ter wereld, 
met een oppervlakte van 
9.16 vierkante kilometer 
en een diepte tussen 
de 213 en 384 meter 
(Kyung-rock Kim: The 
Baekdu Mountain Stamp, a 1 
collaboration betu;een South ' 
and North Korea in Korean 
Stamp Review, winter 
2007/voorjaar 2008). 

Zoeklicht op prehistorie 
Onder de lezers van 
Filatelie bevindt zich een 
groot aantal verzame
laars van thematische 
motieven. Vandaar dat 
ik graag de aandacht 
vestig op het artikel 
Preliistoire philatelique van 

De reuzenuô el Phorusrhacos op 
een mooie Franse postzegel 

met de Engelse serie (in 
zwart-wit) van 21 maart 
2006. 
Terwijl er alom vragen 
worden gesteld over de 
toekomstvan onze aarde, 
vinden we hier een filate
listisch overzicht van een 
verloren gegane wereld, % 
met nadruk op de evolutie 
van de zoogdieren. India 
besteedde in 1951 voor 
het eerst op een post
zegel aandacht aan een 



voorloper van de moderne 
olifant. Dat voorbeeld 
werd elders vanaf dat 
moment veelvuldig 
gevolgd. De voorstelling 
van de fossiele ammoniet 
op een Nederlandse zegel 
uit 1962 (NVPH-nummer 
767) vormt daarbij een 
hoogtepunt. 
De reuzenvogel Phorus-
rhacos kon overigens 
niet vhegen; hij leefde in 
Europa van circa 50 tot 
27 miljoen jaar geleden; 
daarna kwam hij uitslui
tend in Noord-Amerika 
voor. Eenmaal volwassen 
was de vogel tussen de 
1.40 en 2.50 meter hoog; 
hij woog zo'n honderd
veertig kilo. Aan elke 
poot had hij drie klauwen 
en nog eens twee aan 
zijn vleugelstompen (op 
de afbeelding is er één 
zichtbaar). 
De reuzenvogel gebruikte 
zijn gebogen snavel, 
voorzien van een angst
aanjagend stel enorme 
kaken, om zijn prooi in 
stukken te trekken. Pas 
nadat de vroege mens 
over 'wapens' beschikte, 
kon hij dit dier de baas. 
IVlet als gevolg dat de 
op de zegels afgebeelde 
dieren van de aarde zijn 
verdwenen. 

Molens met een GPS-
aanduiding 
Met de komst en vestiging 
van commandant Jan van 
Riebeeck (6 april 1652) in 
Zuid-Afrika werd ook de 
techniek van het bouwen 
van allerlei soorten mo
lens daar geïntroduceerd. 
Ze waren gebaseerd op 
modellen hier te lande. 
Met de uitbreiding van 
het gebied nam ook hun 
aantal toe, tot ver boven 
de honderd. 
Voor molens die op wind
kracht werkten waren 
speciale voorzieningen 
nodig: de winden aan 
de Kaap waren namelijk 
veel sterker dan die in 

" Nederland. Maar ook dat 
° probleem werd opgelost. 
^ Op 9 november 2007 
;;; gaf de Zuidafrikaanse 
= post een serie van vijf 
= postzegels uit, gewijd aan 
-~., deze molens, waarvan 
^ een deel nu nog ope-
^ rationeel is. Andere 
ïï gelden als belangrijke 
^ toeristische attracties. 
2 De postzegels vertonen 
"- iets geheel nieuws: voor 

_ . - het eerst werd de locatie 
5 4 0 ^^'^ iedere molen bepaald 

met behulp van het Global 
Positioning System (GPS). 
De uitkomsten werden 
vermeld op de postzegels. 
Bezitters van een GPS-

Tujee voorbeelden uit de serie Zuid-Ajrikaanse postzegels met afbeeldingen van historische molens, danlaij de 
vermelding van de exacte GPS-coordinaten zijn de bouuimerken gemakkelijk te locoliscren 

ontvanger (en gebruikers 
van Google Earth) kun
nen de gewenste molens 
op eenvoudige wijze 
opsporen en bezoeken. 
De postzegels zijn in 
eerste instantie bedoeld 
voor het internationale 
briefverkeer. 
Aan de molens zijn be
roemde namen verbon
den. Zo werd Mostert's Mill 
vernoemd naar Sybrand 
Jacobus Mostert; in 
i88g was de molen het 
eigendom van Cecil John 
Rhodes, die diverse func
ties (onder andere die van 
eerste minister) ver
vulde en later stichter van 
Rhodesië werd. De Dwars 
Rivier- en Leeuu; Riuier-wa-
termolen zijn vernoemd 
naar de rivier waaraan 
zij hun water ontlenen. 
Laatstgenoemde molen is 
maar liefst vijf verdiepin
gen hoog. De Witpoort-
watermolen speelde een 
vitale rol tijdens de An-
glo-Boerenoorlog. Hier 
werd het graan voor de 
Boeren gemalen. Britse 
troepen wisten tijdens 
een aanval de molensteen 
te vernietigen; die werd 
snel vervangen. 
De La Cotte-watermolen 
behoorde toe aan de 
hugenoot Jean Gardiol uit 
Franschhoek. De Colesber̂  
Horse Mill op de Noord-
kaap, waar vaak zowel 
wind als water ontbraken, 
is een van de weinig over
gebleven, door paarden 
aangedreven molens. 
De laatste jaren zijn veel 
molens aangepast aan de 
eisen van deze tijd. 
Dankzij de molenzegels 
kan opnieuw een stukje 
'vaderlandse geschiedenis 
in den vreemde' worden 
ingekleurd, terwijl verza
melaars van postzegels 
met molenmotieven 
hun collectie met iets 
geheel nieuws kunnen 
uitbreiden (Chester O. 
Staples: As the Wheel Turns 
in Setempe, South Africa 
Stamp News, oktober-
december 2007. Staples 
schreef ook het boek Mills 
o/Southern Africa). 

Opmerkelijk eerbetoon 
Op 21 februari van dit 
jaar gaven de Franse 
posterijen een postzegel 
uit ter gelegenheid van de 
tweehonderdste geboor
tedag van een van hun 
vroegere vijanden: emir 
Abd el-Kader (1808-
1883). In 1830 zond de 
Franse regering een 
expeditieleger uit, met 
onder andere de opdracht 
Algiers te veroveren en 
te bezetten. Onverwacht 

Abd el-Kader- ooit een vijand 
van de Fransen. 

werd hevig verzet ge
boden door een leger van 
Berberstammen onder 
leiding van emir Abd 
el-Kader. Op een zeker 
moment wist hij zelfs het 
expeditieleger te verslaan. 
Drie dagen lang was dit 
leger voor zijn voeding 
aangewezen op het eten 
van woestijnslakken. 
Vervolgens werd de Jihad 
(heilige oorlog) afge
kondigd. Abd el-Kader 
was de zoon van een 
belangrijk religieus leider 
en afstammeling van de 
profeet Mohammed. Nu 
kwam daar het militair 
leiderschap bij. 
In 1847 kwam een einde 
aan de strijd. Hoewel hem 
exphciet was beloofd, dat 
hij naar een islamitisch 
land zou gaan, werd hij 
overgebracht naar Frank
rijk. Hij werd gevangen 
gehouden in de buurt van 
Lyon en later in het kas
teel van Amboise. In 1852 
kwam een einde aan zijn 
ballingschap. De prins
president Louis Napoléon 
kwam hem persoonlijk op 

de hoogte stellen van zijn 
vrijlating. In plaats van 
de strijd te hervatten ging 
hij naar Turkije en later 
naar Damascus (Syrië), 
waar hij onder andere 
theologie doceerde. In 
i860 voorlavam hij, sa
men met andere strijders, 
dat zo'n 12.000 chris
tenen ten offer vielen in 
de strijd tussen Druzen 
en Maroniten. Daardoor 
werd zijn aanzien in de 
Arabische wereld nog 
groter. In Alexandrië 
trad hij toe tot de loge les 
Pyramides. De afbeeld
ing op de nieuwe Franse 
postzegel is ondeend aan 
een schilderij uit deze 
loge. Na zijn dood, in 
1883, werd hij begraven 

I in de moskee van Damas
cus. In juli 1966 werd het 
stoffelijk overschot met 
veel ceremonieel vertoon 
overgebracht naar 
Algerije en daar bijgezet 
op het heldenkerkhof 

I d'El-Alia. De Franse 
' postzegel werd gepres

enteerd in het Instituut 
van de Arabische Wereld 
in Parijs, niet ver van het 
plein dat zijn naam draagt 
(Timbres magazine, num
mer 87, februari 2008 en 
A. Fillinger: S'instruire par 
Ie timbre- poste in Berner 
Briefmarken Zeitung, num-

i mer 03/2008). 

Een nieuwe Marianne 
De onthulling van een 
nieuwe beeltenis van 
Marianne zorgt in Frank
rijk altijd voor een onver
getelijk moment. Vanaf i 
juli 2008 zullen miljoenen 

nieuwe Mariannes op 
brieven prijken. Vanaf die 
datum zal Frankrijk het 
voorzitterschap vervullen 
van de Europese Unie. 
De keuze van de Franse 
president Nicolas Sarkozy 
viel op het ontwerp van 
graveerder Yves Beaujard 
(geb 1939). Er komen 13 
postwaarden. De voor
verkoop had plaats tijdens 
de Salon du Timbre van 
14 - 22 juni in Vincennes. 
58 ontwerpers van 
postzegels dienden hun 
ontwerp(en) in; slechts 
41 hiervan voldeden aan 
de opdracht te komen 
met een aansprekend 
nieuw gezicht in relatie 
tot Europa. Beaujard ont
wierp eerder met succes 
postzegels. Vrijwel direct 
na het voltooien van zijn 
studie in 1960 ontwierp 
hij drie postzegels: die 
van Albert Camus en 
twee m.b.t. de hulp aan 
vluchtelingen in Vietnam. 
Dankzij deze laatste 
twee (1966) werd hij in 
de gelegenheid gesteld 
zijn studie voort te zetten 
in de USA. Aansluitend 
kreeg hij belangrijke 
functies bij de American 
Banknote Company en de 
Franklin Mint. Hij bleef 
tien jaar weg. Terug in 
Frankrijk wierp hij zich 
op gravures t.b.v. kinder
boeken en - sporadisch 
- op het ontwerpen van 
postzegels, waarbij vijf 
portretten van presiden
ten. Beaujard:' Ik stelde 
mij de volgende eisen: 
eenvoudig, duidelijk, 
beweging in de haren 
(actie), nog verder geac
centueerd door de overige 
bewegende sterren, een 
ster op de Phrygische 
muts i.p.v. de traditio
nele rozet. Ondanks de 
beperkte afmetingen van 
de postzegel wilde ik 
het hoofd sterk in beeld 
brengen'. Zo te zien is hij 
duidelijk in deze opzet 
geslaagd. Voortaan kent 
eenieder in de filatelie 
hem. (Timbres magazine, 
maart 2008). 

G A GEERTS 

De nieuive Morionne, gekozen door de Fronse president Sarkozij. 



opgaven voor deze rubriek in het 
oktobernummer 2008 (verschijnt 
begin oktober 2008) moeten uiterlijk 
op 1 september 2008 in het bezit zijn 
van de redactie van 'Filatelie', Achter
gracht 71,1381 BL Weesp of per e-mail 
{philatelie@>tip nl). 

Voor opnamen onder het kopje 'Ruil-
dagen' moet u de volgende gegevens 
vermelden: datum, plaats, locatie, 
adres locatie, openmgstijden en 
een telefoonnummer voor nadere 
informatie. Er wordt slechts een tele
foonnummer 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 notaris worden gehouden. 
Hoewel deze agenda met veel zorg 
wordt samengesteld, kan de redactie 
niet garanderen dat de genoemde 
evenementen ook op de aan haar op
gegeven data en tijdstippen doorgang 
vinden. De redactie aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor eventuele 
fouten in de evenementsgegevens. 

Niet alle evenementen zijn gratis 
toegankelijk. Verder is het mogelijk 
dat postzegels 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 woon
plaats verwijderde evenementen - eerst 
even met de organisatoren te bellen. 

TENTOONSTELUNGEN 

15,16 en 17 augustus: 
Erfiirt (Duitsland). Thubrm 
'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, 
wereïdpostzegeltentoonstel-
ling onder auspiciën van 
de FIP. Industrieel Paleis, 
Prague Exhibition Grounds. 
Meer informatie op www. 
praaa2008.cz. 
18 tot en met 21 september: 
Wenen (Oostenrijk). VVIPA 
08, wereldtentoonstelling 
georganiseerd door het 
Verband Oesterreichischer PKila-
telistenucrane. Austria Center 
Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 
I. Openingstijden: op 18/9 
van 10 tot 19 uur, op 19/9 van 
9 tot 19 uur, op 20/9 van g tot 
18 uur en op 21/g 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 
+32-63388308. 
26, 27 en 28 september: 

Oosterhout (NB). Bojïlex 
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 250jaarjila-
telic. De Vliegende Hollander 
organiseert tijdens de ten
toonstelling de 47ste Dag van 
de Aerojilatelie (zie hieronder). 
Verder jeugdactiviteiten, 
speciale enveloppen, han-
delarenstands. Schouwburg 
De Bussel, Torenplein 12. 
Openingstijden: op 26/9 van 
16 tot 21 uur, op 27/9 van 10 
tot 20 uur en op 28/9 van 10 
tot 16 uur. Informatie: C. Pij
pers, telefoon 0162 432738 
of per e-mail (ceEspijpers(3) 
cosemo.nl) of D.G.M. Touw, 
telefoon 076-5418419 of per 
e-mail (d3mtouu;(a)hrtnrt.nl). 
26, 27 en 28 september: 
Oosterhout (NB). 47StE Dag 
van deAerojilatche, luchtpost
tentoonstelling (thema 
'vijftig jaar luchtpost via de 
Noordpool naar Tokio en 
Biak' tijdens Bojilex 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 
De Vliegende Hollander, De 
Kolk 13, 3931WN Wouden
berg. Zie ook de website 
van De Vliegende Hollander 
(www.de-vhtgende-hoUander. 
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 
diverse verenigingsjubilea. 
Meer informatie in Filatelie 
van oktober a.s. en op de 
website van de NVPV (www. 
nupu.nl). 
24, 25 en 26 oktober: 
Sindelfïngen (Duitsland). 
Bilaterale tentoonstelling 
Duitslond-Sponje (Rang 1). 
Mahdentalstraße. Nadere 
informatie ontbreekt. In
formatie: Waker Marchert, 
Porschestraße g, 71706 
Markgröningen (Duitsland). 
15 en 16 november: 
Heemstede. Heemstede 2008, 
postzegelevenement ter ge

legenheid van het eeuwfeest 
van de NBFV. Sportcomplex 
Groenendaal, Sportparldaan 
16. Handel aanwezig, 
jeugdboek en andere evene
menten. Openingstijden: op 
zaterdag 15 november van 10 
tot 17 uur en op zondag 16 
november van 10 tot 16 uur. 
Informatie: J. van der Bijl, 
telefoon 020-4974024 of per 
e-mail ()anudbyl@xs4all,nl). 
Speciale website: heemste-
dc20o8.blogspot,com. 
16 november: 
Maastricht. 42ste Limburgse 
Filatclistenda .̂ La Bellettsa, 
Kardinaal van Rossumplein 
99. O.a. veiling (informatie 
over catalogus:joopuinck(ä) 
planet.nl) en verkoop van bij
zondere envelop. Openings
tijden: van 10 tot 17 uur. Meer 
informatie: C.L.M. Janssen, 
Christinastraat25, 6267 
AS Cadier en Keer, telefoon 
043-407i4gg of per e-mail 
(bert-janssen(Bhctnet.nI). 
12,13 en 14 december: 
Veendam. Veendamphilo 5, 
tentoonstelling georgani
seerd door de FV Veendam 
en Omstreken. Sorghvliethal. 
Categorieën i, 2, eenkader (i 
of 2), promotieklasse, open 
klasse, literatuur. Openings
tijden: op 12/12 van 18.30 tot 
22 uur, op 13/12 van 10 tot 
17 uur en op 14/12 van 10 tot 
16 uur. Aanmelden is niet 
meer mogelijk. Inlichtingen: 
Henk Buitenkamp, Van 
Beresteijnstraat 26a, 9641 
AB Veendam, telefoon 0598-
636165. 

RUILDAGEN EN BEURZEN 

16 augustus: 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 3g9a, 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 39ga, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-5304354. 
24 augustus: 
Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46a, 10-16. 
Telefoon 020-6942002. 
30 augustus: 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-5304354. 
Oldenzaal. De Boom, 
Bentheimerstraat43,10-16. 
Telefoon 0541-518026. 
Rozenburg (ZH). Adventst-
kerk. Laan van Nieuw Blan
kenburg 5,10-16. Telefoon 
0181-214224. 
Zwolle, jubal. Geert Groot
estraat 1,10-16. Telefoon 
038-4216493. 
31 augustus: 
Den Haag. Van der Valk 
Bijhorst, Zijdeweg 54,10-16. 

ZEER GROIE VOORRAAD NED. EN OVERZEE -1- INDONESIË 
EN NEREN POSTFRIS HELE WERELD. 
GRAAG UW MANCOLUST. 
INKOOP VAN POSTZEGELS MUNTCN EN 
OUDE ANSICHTKAARTEN. 

Postzegel-en MuntenhancJel D e d o D C 
Nieuwstraat 6 2 , 7311 BS ApeIcJcorn, Tel. 055-5213708, Postbank 908176 

Telefoon 030-6063944. 
5 september: 
Leiden, 't Spoortje, Bern-
hardkade 10, ig-21.30. 
Telefoon 071-5611719. 
6 september: 
Hendrik Ido Ambacht. 
Sandido, Reeweg 79,12-16. 
Telefoon 078-6814441. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-5304354. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43, 10-15. Telefoon 
0529-432746. 
Nunspeet. De Wheme, Ds. 
de Bouterlaan 5,13.15-16. 
Telefoon 0341-256163. 
Ommen. Hervormd Cen
trum, Pr. Julianastraat 8,10-
16. Telefoon 0547-363000. 
Oosterhout. De Bunthoef, 
Bloemhof 2,13-16. Telefoon 
0162-432738. 
Uithoorn. Wijksteunpunt, 
Bilderdijkhof 1,10-15. Tele
foon 0297-525556. 
Waalwijk. Ouwe Toren, 
Loeffstraat 107, g-15. Tele
foon 0416-561593. 
7 september: 
Etten-Leur. De Nobelaer, A. 
van Berchemlaan 2,10-16. 
Telefoon 030-6063944. 
Venlo. LimianZ, Kaldenker-
kerweg 182b, 10-13. Telefoon 
077-3820064. 
13 september: 
Bergambacht. De Vogel-
vrienden, Dijklaan 57,13-16. 
Telefoon 0172-216239. 
Bilthoven. Filotelistische 
contactgroep Oost Europa, 't 
Vogelnest bij Zuiderkapel, 
Boslaan i, 10-16.. Telefoon 
0346-572593 (na 19 uur). 
Dronten. Open Hof, Co-
pernicuslaan (ingang t.o. 
busstation), 13.30-16.30. 
Telefoon 0321-314305. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 39ga, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-5304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
10-16. Telefoon 023-56i3g29 
(na 20 uur). 
Hoogkarspel. Verenigings
gebouw (achter RK kerk), 
12.30-16.30. Telefoon 0228-
582298. 
Leusden. De Til, Hamers-
veldseweg30,13-16.30. 
14 september: 
Anna Paulowna. OC Veer-
brug, Sportlaan 21, 9.30-13. 
Telefoon 0223-531518. 
Boxtel. Vmbo-college, 
Baanderherenweg 2,10-13. 
Telefoon 0411-673775. 
Echt. St. Joris, Cypresstraat 
58, 9.30-13. Telefoon 475-
541786. 
Wijchen-Oost. OZO, Urnen
veldweg 10,10-13. Telefoon 
0485-317520. 
18 september: 
Welberg (Steenbergen). 
De Vaert, Kap. Kockstraat 
54,19-22. Telefoon 0167-
563887. 
19 september: 
Leiden, 't Spoortje, Bern-
hardkade 10, ig-21.30. 
Telefoon 071-5611719. 

POSTZEGELVEIUNGEN 

21 september: 
Roosendaal. Poststukken en 
Post̂ eschiedcnis. Sheraton & 
Peel, Postbus 170, 4700 AD 
Roosendaal, telefoon 0165-
527130 (e-mail hillcsumg) 
^latelist.com), website www. 
jilatelist.com, 
21 september: 
Roosendaal. Filotelistische lite

ratuur, Boekenland, Postbus 
170, 4700 AD Roosendaal, 
telefoon 0165-527130 (e-mail 
hillesum(ffljilatelist.com), web
site uJUJUJ.jïlatehst.com 
21 september: 
Roosendaal. Hillesum Special: 
postzegels plus deel 3 coliccne 
Fons Simons (Bontkraagze
gels, stempels en poststuk
ken) en deel 3 nalatenschap 
Peter Rozcma. René Hillesum 
Filatelie, Postbus 170, 4700 
AD Roosendaal, telefoon 
0165-527130 (e-raail hil-
lesum(5)Jilatelist.com), website 
ujuiw.jilatelist.com. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 80-82 
2518 AD 's Gravenhage 
Telefoon: 070-3307500 
Infolijn: 070-3307575 
Fax: 070-3608926 
Internet: www.muscom.nl 
Openingstijden: dinsdag t/m 
vrijdag van 10-17 uur, zater
dag, zondag en feestdagen 
12-17 uur. Het museum is 
gesloten op maandagen en 
verder op tweede paasdag, 
tweede pinksterdag, Konin
ginnedag, 25 december en 
I januari. 

Studiezaal 
Eenmaal per maand, meestal 
op vrijdag, is er gelegenheid 
om origmeel materiaal uit 
het depot van de postwaar-
den te bestuderen. De eerst
volgende data waarop u voor 
onderzoek terecht kunt zijn: 
donderdag 11 september 
en vrijdag 10 oktober. 

U kunt het materiaal m 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 merkclens@muscom.nl of 
hudueen@muscom.nl. 

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

SAMENSTELLING. KEES VERHULST, 
POSTBUS 24013, 2490 AA DEN HAAG 
E-MAIL k verhulst@)orange nl 

Het is rustig op het gebied 
van nieuwe bijzondere post
stempels. Helaas kan deze 
rubriek daardoor niet elke 
maand verschijnen. Ditmaal 
kan ik u het laatstverschenen 
bijzondere stempel laten zien 
dat van 8 tot en met 10 mei 
in Essen werd gebruikt in de 
stand van TNT Post. De af
beelding toont een truck die 
een oplegger in de vorm van 
een grote envelop trekt. 

m^^ @@^ 
" 's/2008 ^ 
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http://cosemo.nl
http://www.de-vhtgende-hoUander
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AFLEVERING 59 - HET VERWIJDEREN VAN TEKSTEN 
OP POSTZEGELS OF HET CREËREN VAN 'MISDRUKKEN' 

Wat mij na alle jaren dat 
ik in Filatelie over verval
singen schrijf opvalt, is 
dat er zo weinig op deze 
publicaties gereageerd 
wordt. Ik had bijvoor
beeld wel wat reacties 
verwacht op mijn vorige 
artikel, over het kopen op 
eBay. Op de in juni gehou
den vergadering van de 
AIEP (de internationale 
organisatie van filatelis-
tische experts) in Parijs 
werd ook weer geatten
deerd op het veelvuldig 
aanbieden van vervalst of 
inferieur materiaal op ge
noemde veilingsite. Ook 
hier werd de vraag opge
worpen: 'Wat kunnen wij 
hieraan/hiertegen doen?' 
Zolang er 'verzamelaars' 
zijn die denken dat het 
mogelijk is om bijzondere 
postzegels e.d. heel goed
koop op eBay te kopen, 

zullen 'verkopers' der
gelijk dubieus materiaal 
blijven aanbieden. Zo zijn 
postfrisse Nederlandse 
postzegels van vóór 1950 
die worden aangeboden 
tegen 10 procent van 
de catalogusprijs bijna 
altijd nagegomd. Wie 
ermee naar de handel, 
de postzegelvereniging 
of een veiling gaat om te 
proberen het daar te slij
ten, zal te horen krijgen 
dat zulk materiaal niet te 
verkopen valt en in ieder 
geval bijzonder weinig 
waarde heeft. 

Het zal inmiddels meer 
dan twintig jaar geleden 
zijn dat ik de postzegel 
die werd uitgegeven ter 
gelegenheid van het jubi
leum van de Postcheque-
en Girodienst in 1968 
(NVPH-nummer 900) 

; POSTCHEQUE-EN 

LkaSfiï 

I2S3 
I 

Bouen- ofbeeldinä 1 - Gemanipuleerde 
postzegel (stempeldeel 'Amsterd 19 1 20 
1968') zonder 'NEDERLAND' (NVPH-

nummer 900). 

voor het eerst ter keuring 
kreeg aangeboden met 
het ontbrekende woord 
NEDERLAND (ajbeeldiiifli). 
In eerste instantie was 
er aan de zegel niets 
afwijkends te zien. Onder 
ultraviolet licht was 
de luminescentie (het 
oplichten) van de toplaag 
van het gestreken papier 
zó vlekkerig, dat de 
conclusie was (en uiter
aard nog is) dat men met 
bepaalde chemicaliën het 
woordje NEDERLAND had 
verwijderd. Als dit met 
behulp van fotochemie 
gedaan zou zijn (door 
de zegel langdurig in de 
zon te leggen) dan zou de 
luminescentie extreem 
hoog zijn geweest. Im
mers: de toplaag van 
het papier is voorzien 
van een fosforescerend 
bestanddeel. En als men 
de postzegel gedeeltelijk 
zou hebben afgedekt 
(zodat alleen het woord 

Nederland 
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NEDERLAND zichtbaar 
zou zijn geweest tijdens 
de 'belichting' door 
zonlicht) dan zou niet het 
gehele oppervlak van de 
zegel dezelfde extreme 
reactie hebben vertoond, 
maar alleen dat ene be
lichte plekje. 
Een fotochemische 
vervalsing was het dus 
niet. Nu waren er ook 
destijds al veel vloei
stoffen te koop die een 
gedrukte inküaag kunnen 
oplossen. Meestal is het 
echter zo dat dan ergens 
een achterblijvend residu 
te zien is of zichtbaar 
gemaakt kan worden. 
Als voorbeeld toon ik 
twee afbeeldingen (zie 
de afbeeldingen 2 en 3) 
van in 1998 door mij 
gekeurde velletjes 'Tien 
om te verrassen Tien om 
te krassen'. Het betreft 
exemplaren zonder 
de grijze (aluminium) 
gedrukte kraslaag; ofbeel-

w 
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ding 4 toont de door mij 
afgekeurde, gebruikte 
postzegel uit dit velletje 
(NVPH-nummer 1709). 
De microscopische 
vergrotingen van de post
zegel met de bedrukte, 
afgewassen toplaag 
laten duidelijke sporen 
(partikels) zien van de 
bedrukking. Bij velletjes 
waarbij de aluminium top
laag ontbreekt behoren 
zulke partikels volkomen 
afwezig te zijn. 
Terugkomend op de ze
gels uit 1968 (afbeel
ding 1): het bleek dat er 
onder ultraviolet licht 
geen noemenswaardige 
resten van het woord NE
DERLAND te zien waren. 
Maar dankzij de micro
scoop en gebruik makend 
van verschillende kleuren 
licht was goed te zien dat 
er gemanipuleerd was. 
Het gebruik van com
puters en in het bijzon
der van programma's 

e fi e r i a n (1 
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POSTCHEQUE- EN GiRODIENST 
1918-1968 

Onder: afbeelding 8 - Resultoat uan de 
kleurenmanipulatie uan afbeelding 7. 
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waarmee men de ge

drukte kleuren in andere 
waarden kan veranderen, 
geeft nu de mogelijk

heid  en dat zonder de 
postzegel te beschadigen 
 te onderzoeken of men 
met chemicaliën heeft 
gewerkt. Ter vergelijking 
moet een ongebruikte (in 
ieder geval niet gewassen) 
zegel beschikbaar zijn. 
Water, en zeker als er 
chloorachtige bestandde

len in zitten, kan het re

sultaat van het onderzoek 
beïnvloeden. 
In 2007 vroeg een col

legakeurmeester mij 
te willen bevestigen dat 
de postzegel zonder 
het woord NEDERLAND 
en met de gedeeltelijke 
machineafstempeling 
'Museum Amst' (afbeel

ding 5) gemanipuleerd 
was. Omdat ik zelf nog 
een andere gemanipu

leerde zegel zonder het 
woord NEDERLAND (in dit 
geval met het gedeeltelijk 
zichtbare stempel DEUR 
20.11.12. (zie afbeelding 6) 
in mijn bezit had, heb ik 
beide zegels  samen met 
een ongebruikt, postfris 
exemplaar  gescand en 

Lmks afbeeldingen 
2 en 3  Veldelen 
zonder 'metalen' 
kraslaoflbcdrukkma 
(respertieuelijkRi en Li, 
NVPHnummcr 1709). 

met behulp van een com

puterprogramma gemani

puleerd. Afbeelding 7 toont 
de originele zegel (met 
het woord NEDERLAND) 
en de twee postzegels 
zonder landsaanduiding. 
Afbeelding 8 toont het re

sultaat van de kleurenma

nipulatie die met behulp 
van de computer tot stand 
kwam. Duidelijk zijn de 
resten van de gemanipu

leerde (opgeloste) rode 
drukkleur te zien. 
Omdat ik de eerste ge

manipuleerde postzegel 
(.ajbeelding 1) in 2 0 0 7 m e t 
had meegescand, heb ik 
die ditmaal (in 2008, zie 
afbeeldmg g) samen met 
de andere in mijn bezit 
zijnde gemanipuleerde 
postzegel gescand en be

werkt. Een moeilijkheid 
is dat de gegevens  ook al 
zijn die destijds nauwkeu

rig genoteerd  tussentijds 
aan veranderingen onder

hevig zijn; dat levert dus 
niet hetzelfde resultaat 
op. De instellingen van de 
scanner waren gelijk aan 
die van vorig jaar, maar 
de scanlamp is ouder ge

worden en levert dus een 
andere lichtwaarde op. 

Bij ajbceldmfl 10 zijn de 
goudbruine stippen niet 
zwart geworden; die 
blijven 'goudbruin'. De 
resten van het woord 
NEDERLAND zijn duidelijk 
herkenbaar. Over het 
gehele beeld lopen dunne 
lijnen van links naar 
rechts (en vice versa); ze 
lijken wel wat op kabels 
(filmmontagestrepen). 
De vraag is nu: welke 
chemicaliën kan men 
gebruiken om inkten zo

danig op te lossen dat ze 
(althans in eerste instan

tie) niet zichtbaar meer 
zijn? Vroeger werden (on

der andere in de grafische 
industrie) tolueen, xylol 
en thinner (verdunner) 
als oplosmiddel gebruikt. 
Het gaat om bijzonder 
giftige stoffen, die niet 
meer gebruikt mogen 
worden. Ook werd wel 
de in de schilderswereld 
gangbare 'kwastoplosser' 
gebruikt. Wie goed zoekt 
zal genoeg 'gemeen spul' 
kunnen vinden dat inkt 
oplost. Gelukkig levert 
dat altijd een residu op 
dat zichtbaar gemaakt 
kan worden. 
Een ander voorbeeld van 

inktverwijdering kreeg ik 
begin dit jaar ter keuring, 
via de keuringsdienst van 
de NVPH. Afbeeldingen 
van deze manipulatie 
waren aanwezig in de 
vitrines van de gezamen

lijke keuringsdiensten 
van NVPH en NBFV (nu: 
KNBF) op StampPassion 
'08 in Den Bosch; ze wer

den daar ook vertoond in 
het kader van een video

presentatie. Op de prent

briefkaart (ajbedding 11) is 
een zegel van 40 cent uit 
1973 ('Regeringsjubileum 
koningin Juliana') geplakt 
(NVPHnummer 1036). 
Op de zegel ontbreekt 
de zwarte druk van het 
jaartal 1973 en van de 
tekst NEDERLAND 40 (T. 
Er bestaan overigens 
echte postzegels waarop 
de hiervoor genoemde 
teksten ontbreken. De 
maker van dit geheel 
heeft de postzegel in 
1980 opgeplakt en hem 
laten afstempelen met 
het speciale ballonstem

pel. Het stempel staat 
over de plaats van de 
ontbrekende tekst. De 
maker heeft het echter 
niet aangedurfd om ook 

de laatste letter, de T van 
CT, te verwijderen: dan 
had hij ook de oranje balk 
moeten beschadigen. Het 
verwijderen van tekst van 
de 'metallic' ondergrond 
is gemakkelijker dan tekst 
uit de kleurbalk. 
Ik toon u enkele voorbeel

den van kleurenmanipu

laties met gebruikmaking 
van een computerpro

gramma. Bij ajbeelding 12 
gaat het om een normale 
afdruk met weggewiste 
tekst; bij ajbeelding 13 om 
een foto met een hoger 
contrast van de weg

gewiste tekst (onder

grondkleur en papier zijn 
ruwer); bij ajbeelding 14 
zien we kleurverandering 
(verschillen in onder

grond onder de tekst 1948 
tot aan de zegelrand zijn 
opvallender); afbeelding 
15 toont kleuren die 
tegengesteld zijn aan het 
orgineel (met duidelijke 
kleurverschillen op de 
plaatsen waar de tekst 
heeft gestaan) en afbeel

ding 16 (negatiefbeeld) 
illustreert de opruwing 
op de plaats van de 
tekstelementen 1973 en 
NEDERLAND 40 CT. 
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Rechts ajbeeldin^ 4 
We^flckrast deel uan de 

'metalen' bedrukking 
(R1, NVPHnummer 

170g) 

Afbeelding 5  Gemanipuleerde 
postzegel (stempeldeel 'Museum Amst') 

zonder NEDERLAND 
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POSTCHEQUE EN GIRODIENST I 
19181968 

Ajbeelding 6  Gemanipuleerde 
postzegel (stempeldeel 'Deur 20 II 12 ') 

zonder NEDERLAND 

Bown afbeeldingen 9 en 10  Gemanipuleerde postzegels zonder NEDERLAND uan de 
afbeeldingen i en 6, onder het resultaat uan de kleurenmanipulatie 

Afbeelding 11  Prentbriefkaart met 
uerualste zegel uan 40 cent 

'Regeringsjubileum koningin Juliana' 
uit 1973 (NVPHnummer 1036) 

Wh 
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Afbeelding 12  Normale a/druk 
uan degemanipuleerde postzegel 

Afbeelding 13 Afdruk met hoger 
contrast uoor wat betreft kleur en 

ondergrond 

Afbeelding 14  Kleuruerande
rmgcn m de ondergrond onder 
'1948' tot aan de zegelrand 

Afbeelding 15 Tegengestelde 
kleuren aan origineel 

Afbeelding 16  Negaticfbeeld van 
zegelbeeld. 
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IMA SAMENSTELLING: EDWARD FROON 
EMAIL: f2hedwardfr00n@hetnet.nl 

BEIJING, 0808'08 

In de openingsdatum van 
de Olympische Spelen 
met de drie achten zit 
uiteraard de nodige sym
boliek, maar voor Chi
nezen is het getal negen 
nog volmaakter. Dat zie 
je vaak terug, zoals op de 
negendrakenmuur [i] uit 
de Keizerlijke Paleistuin. 
Hier besteden we maar 
kort aandacht aan de 
Spelen met een pas recent 
ontdekte Nederlandse 
maximumkaart [2]: een 
enkelfrankering van de 
voetballer uit de Olympi
sche serie van Amsterdam 
1928 met het pentagonale 
stempel van het tijdelijk 
bijkantoor Amsterdam 
Stadion op het Olympisch 

terrein. Op de kaart heel 
toepasselijk Uruguay, dat 
met 21 won van Argen
tinië in de tweede finale, 
drie dagen nadat de 
eerste ontmoeting in ii 
geëindigd was. De eerste 
Chinese postzegel van 
de Spelen van 2008 toont 
boven de Olympische 
ringen en onder de Hal 
van de Goede Oogst uit de 
Tempel van de Hemel in 
Beijing [3]. De keizer bad 
hier voor een goede oogst 
en nu gebruikt het mo
derne, atheïstische China 
dit symbool ook. Voor een 
rijke oogst medailles voor 
de Chinese deelnemers? 
Beijing is al zo'n 800 jaar 
de hoofdstad van China; 
de stad telt nu 14 miljoen 
inwoners. Het oude 

centrum bestaat uit het 
voormalige keizerlijk pa
leis. Precies daarvoor ligt 
het uitgestrekte Tian'an 
Menplein [4], ofwel het 
Plein van de Poort van de 
Hemelse Vrede, dat op 
de postzegel staat. Dit 
is het politieke centrum, 
dankzij de communisti
sche partijgebouwen en 
het mausoleum van Mao, 
met op de voorgrond nog 
twee oude stadspoorten. 
Op [5] het mausoleum, 
waar Mao's gebalsemde 
lichaam wordt getoond. 
Rechts daarvan het Na
tionaal Museum [6] met 
de geschiedenis van de 
revolutie en daar weer te
genover de Grote Hal van 
het Volk [7], de zetel van 
het Chinees parlement 

en het Volkscongres. 
Midden op het plein staat 
het monument voor de 
Helden van het Volk [8]. 
De sokkel is verrijkt met 
basreliefs van de Chinese 
revolutie en gekalligra
feerde boodschappen van 
de oude leiders. 
De Poort van de Hemelse 
Vrede [9] is de toegangs
poort tot de Verboden 
stad. Hier nam de keizer 
de parades van zijn leger 
af en op i oktober 1949 
riep Mao op deze plek 
de Volksrepubliek China 
uit. De huidige Chinese 
leiders zetten deze tra
ditie voort door hier ook 
de defiles af te nemen. 
Na de voorpoort komen 
we in de Verboden stad 
zelf, een immens, 74 

hectare groot, rechthoe
kig complex, met 9.999 
vertrekken dat in 1420 
werd voltooid. Het was 
vijfhonderd jaar lang de 
exclusieve zetel van 24 
keizers en hun hofhou
ding; pas in 1949 werd 
het opengesteld voor het 
publiek, nu als paleis
museum. We moeten 
daarvoor over een van de 
vijf bruggen gaan [10] 
die de vijf hoofddeugden 
van het Confucianisme 
verbeelden. Daarna ko
men we bij de Poort van 
Opperste Harmonie met 
een in 1406 gebouwde, 24 
meter hoge zaal voor de 
ontvangst van gasten [11] 
die op een drie verdie
pingen hoog marmeren 
terras van 3 hectare is 
geplaatst. Hiernaast lig
gen de keizerlijke tuinen 
met prachtige aparte 
paviljoens en kunstmatige 
steile heuvels, zoals die 
op kaart [12]. 
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SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DEN RIJN 

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

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

EUROPA 

ALAND 
267'o8. 'Mijn Aland' door 
Marcus Grönholm, rally
rijder. 
Världen (€ o.go). Profielen 
Grönholm en Christoph 
Treier (mentaal en fysieke 
trainer), handtekeningen 
gravelweg (met echt graniet). 

546 
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i58'o8. Schilderij 'Plat
telandsbruid' (1869). 
€ 1.50. Schilderij van Karl 
Emanuel Jansson (1846
1874). 

ALBANIË 
igii'o/. Prehistorische 
grottekeningen. 
20,100; blok 300 L. Grotten 
in resp. Lepenicë, Trenit; 
Trenit. 
22n'o7. Personen. 
Viermaal 50 L. Abdurrahim 
Buza (19051986, schilder), 
Aleks Buda (19111993, his
toricus), Thimi Mitko (1820
1890, schrijver), Martin 
Camaj (19251992, schrijver). 
22ii'o7. Personen. 
10, 20, 60,100 L. Osman 
Kazazi (1917, voorzitter ver
eniging voormalige politieke 
gevangenen), Pjeter Arbnori 
(1935, anticommunistisch 
politicus), Lasgush Poradeci 
(18991987, schrijver), ^esk 
Zadeja (19271887, compo
nist). 
26ii'o7. Wereldkampioen
schap voetbal in Duitsland. 

30, 60,120; blok 350 L. 
Beeldmerk kampioenschap 
en speler uit resp. cirkels, 
driehoeken, rechthoeken; 
beeldmerk kampioenschap. 
28ii'o7. Vijfennegentig jaar 
onafhankelijkheid. 
50, iio L. Portret Ismaël 
Keraal (18441919), eerste 
president en resp. tweekop
pige adelaar, inscriptie. 
3i2'07. Groenten. 
Viermaal 80 L. (driehoekig). 
Knoflook, uien, paprika, 
tomaten. 
4i2'o7. Flora, Albanese 
wulfanie. 
70,100 L. (driehoekig). Twee 
verschillende afbeeldingen 
Wulfenia baldacci. 

5i2'o7. Vijfennegentig jaar 
Albanese post. 
80, 90 L. Tweemaal: 95 jaar 
PTT. 
7i2'o7. Verbetering infra
structuur. 
Velletje met 10, 20, 30, 40, 
50, 60, 70, 80; blok 150 L. 
Resp. nieuw wegdek, sche
pen in haven Dürres, nieuwe 
wijk in Tirana, vliegveld 
'Moeder Teresa', viermaal 
verschillende nieuwe weg; 
vliegveld 'Moeder Teresa'. 

ALDERNEY 
i55'o8. Roofvogels. 
34,40, 48, 51, 53,74 p. Resp. 
Buteo buteo, Falco peregri
nus, Falco tinnunculus, Tyto 
alba, Asio otus, Accipiter 
nisus. 

ANDORRA FRANS 
55'o8. Antieke auto. 
co.öj.Cartercar. 

ig5'o8. Europa 2008, brie
ven schrijven. 
€ 0.55. Verschillende schrift
tekens. 

ANDORRA SPAANS 
i45'o8. Genootschap 
wetenschappen Andorra 
vijfentwintig jaar. 
€ 0.78. Naakte man en vrouw 
en bord met ruitjes. 

0,78 €JV 
Principal d'Andorra 

i36'o8. Expo 2008 Zara
goza. 
Blok € 2.60. Mascotte Fluvi: 
op rand meer afbeeldingen 
personages uit serie en 
beeldmerk tentoonstelling. 

87'o8. Olympische Spelen 
2008. 
€ 0.60. Beeldmerk spelen. 

AZERBEIDZJAN 
i33'o8. Europa 2008, aan
vulling op melding 6/458. 
Blok I. m. Kaartje Azerbei
dzjan en pictogram postduif, 
rand als luchtpostbrief 
84'o8. Frankeerzegel. 
o.io m. Toren (17''' eeuw) in 
Gazakh. 
g4'o8. Theater Nakhiche
van honderdvijfentwintig 
jaar. 
0.20 m. Jalil Mammadgulu
zadetheater. 

Tweemaal i. m. Twee ver
schillend portretten oogarts 
en echtgenote expresident. 

25'o8. Vijfentachtigste 
geboortedag Heydar Aliyev. 
Tweemaal i. m. Twee 
verschillende portretten ex
president. 
285'o8. Verklaring onaf
hankelijkheid Azerbeidzjan 
negentig jaar geleden. 
0.20 m. Wapenschild en 
kaartje Azerbeidzjan met foto 
ministerraad 1918. 

66'o8. Honderdste ge
boortedag Mikayil Mushvig 
(19081939). 
0.20 m. Portret dichter met 
Shirvanshahpaleis en Maag
dentoren in Bakoe. 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i 
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AZOREN 
g5'o8. Europa 2008, brie
ven schrijven. 
€ o. 61; velletje met tweemaal 
€ 0.61. Mannetje in envelop
pe als roeiboot en vis; idem, 
molen en enveloppen. 

285'o8. Azoren goudvink. 
€ 0.30,0.61,0.75,1.; blok 
€ 2.45, blok € 2.95. Verschil
lende afbeeldingen Pyrrhula 

ig6'o8. Vuurtorens in 
Portugal. 
€ 0.61. Vuurtoren Arnel. 

BOSNIÉHERZEGOVINA 
(Kroatische Federatie) 
i25'o8. Archeologische 
schatten. 
2.10 KM. Helm van Illyrische 
strijder uit Vranjevo selo. 
2i5'o8. Internationale dag 
diversiteit. 
1.50 KM. Graf rabbijn van 
Sarajevo Mosha Danon. 

225'o8. Legendes en 
bloemen. 
Blok 2.90 KM. Portret 
Andrija Simic (struikrover en 
strijder voor rechtvaardig
heid) en Achillea millefo
lium. 
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i6'o8. Bedevaartsoord 
Medugorje. 
Vijfmaal i. KM. Vredesduif 
en resp. kruis, Maria, man en 
tekst, kerk, meisje. 

284'o8. Vijfentachtigste 
geboortedag Zafira Aliyeva 

BOSNIËHERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
i35'o8. Persoonlijke zegels. 
Viermaal 0.70 KM. Liggende 
en staande zegel in blauw 
en geel, door post ingevuld 
met postauto, brievenbus, 
stempel, posthoorn. 
i55'o8. Eerste carnaval in 
Banjaluka. 



1.50 KM. Mascotte (duif als 
postbode). 

265'o8. Giftige padde
stoelen. 
Viermaal 0.70 KM. Gyromi
tra esculenta, Amanita mus
caria, Amanita pantherina, 
Amanita phalloides. 
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BULGARIJE 
a54 'o8. Geschiedenis 
Bulgaarse luchtmacht. 
0.55, i . L. Vhegtuigen 
portret van resp. Dimitar 
Spisarevski (19181943), 
Stoyan Styanov {19131997). 
75'o8. Voetbalclub CSKA 
zestig jaar. 
Blok 0.55 L. Elftal en beeld
merk gelegenheid, op rand 
supporters. 

75'o8. Honderdste geboor
tedag Bulgaarse schilders, 
o.io, 0.35, 0.55,1. L. Resp. 
Vrouwen uit Rodopage
bergte door Boris Kotsev 
(19081959), Naakt door 
Elieser Alsheh (19081978), 
Naakt door Vera Nedkova 
(19081996), Maritsa door 
Asen Peykov (19081973). 
i45'o8. Dierentuin Sofia 
honderd twintig jaar. 
Velletje meto . io , 0.20,0.35, 
0.55, 0.60,1.; blok 0.55 L. 
Resp. Callithrix geoffroyi. 
Hippopotamus amphibius, 
Camelus bactrianus, Suricata 
suricatta, Ara ararauna. Lynx 
lynx; Suricata suricatta. 
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g6'o8. Ruimtevlucht A. 
Alexandrov twintig jaar 
geleden. 
Blok I. L. Portret en wereld
bol, op rand satelliet. 

i66'o8. Unie Bulgaarse 
filatelisten zeventig jaar. 
o. 60 L. Motor met zijspan 
van post. Ook blok 0.60 L. 
op rand document met zegel 
erfprins Simeon Tiynovski 
uit 1938 {Yvert 319). 

CYPRUS TURKS 
203'o8. Frankeerzegels, 
orchideeën en veldbloemen. 
0.25, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 
1.60, 2.20, 3., 5., 10. NTL. 
Resp. Asphodelus gestivus, 
Ophrys fusca, Bellis peren
nis, Ophrys sphegodes, 
Dianthus strictus, Ophrys 
argolica. Crocus cyprius, Li
modorum abortivum, Carlina 
Pygmaea, Ophrys kotschyi. 
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85'o8. Europa 2008, brie
ven schrijven. 
Tweemaal 0.80 NTL. 
Document en bloem met 
wereldkaart van tekst, vrouw 
schrijft brief 

m 
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DENEJMARKEN 
46'o8. Louisiana Museum 
Moderne Kunst. 
5.50, 7.75, 8.75,16.kr. 
Resp. eerste museumge
bouw met detail 'Figures in 
landscape' (1977) van Roy 
Lichtenstein en 'I am in you' 
(2000) van Doug Aitken, 'I 
am in you' (2000) van Doug 
Aitken met glazen gang 
museum en 'A Closer Grand 
Canyon' (1998) van David 
Hockney, 'Reclining Figure 
No 5' (i963'64) van Henry 
Moore met 'Homme qui mar
che' (i960) en 'Grande tête' 
(i959'6o) van Alberto Giaco

metti en gedeelte 'Nervures 
minces' (1963) van Alexander 
Calder, gedeelte 'Nervures 
minces' (1963) van Alexander 
Calder met kinderen in mu
seum en Louisianaconcert
zaal met gedeelte 'Untitled' 
(1983) door Sam Francis. 

46'o8. Europa 2008, brie
ven schrijven. 
5.50, 7.75 kr. Resp. jongere 
schrijft brief, jongere leest 
brief 
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46'o8. Deense volkstuin
tjes. 
5.50, 6.50 kr. Resp. man 
harkt tuin, twee mensen bij 
huisje. 

DUITSLAND 
i26 'o8. Bloemen. 
€0 .55 . Rode roos. 

i26 'o8. Toeslagserie ten 
bate van sociale voorzienin
gen, vliegtuigen. 
€ 0.45+0.20, 0.55+0.25, 
0.55+0.25,1.45+0.55. Resp. 
'DoJWal ' , 'A380 ' , ' JU52 ' , 
'BO105' . 

i26'o8. Vrijwilligers. 
€ 0.55. Drie portretten en 
tekst. 
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3-7-'o8. Honderdvijfentwin-
tigste geboortedag Franz 
Kafka (1883-1924). 
€ 0.55. Tekening van Kafka. 

Franz Kafka 
1883-1924 

5 5 Deutschland 

3-7-'o8. Vuurtorens. 
€ 0.45, 0.55. Vuurtoren, resp. 
Warnemünde, Amrum. 

3-7-'o8. Honderdvijftigste 
geboortedag Lovis Corinth 
(1858-1925), Schilder en 
graficus. 
€ 1.45. 'Zelfportret met mo
del' (1902), handtekeningen 
'Ochtendzon' (1910). 

3-7-'o8. Tandradtrein 
Drachenfels in Königswinter 
honderdvijfentwintig jaar. 
€ 0.45. Stoomtrein met 
wagentjes bij station. 

22-5-'o8. Zegel met aanhang
sel voor eigen afbeelding. 
9.- kr. (€ 0.58). Kasteel van 
Narva op aanhangsel. 
3i-5-'o8. Frankeerzegel. 
0.50 kr. (€ 0.03). Posthoorn. 
3i-5-'o8. Boerenoorlog in 
Mahtra honderdvijftig jaar 
geleden. 
5.50 kr. (€ 0.35). Strijders. 

FRANKRIJK 
29-5-'o8. Vrolijke verjaardag. 
Lettre 20g (€ 0.55) in velletje 
van vijf 'Oui-oui' (Noddie) 
met taart, boekfiguur van 
Enid Blyton (1897-1968). 

jpvliSSPI 

2g-5-'o8. Geboorte. 
LXveemaal Lettre 20g in boek
jes van tien. Pop met eendje 
en 'Une fille!', beertje en 'Un 
gar^on!' 

29-5-'o8. Vakantie. 
Tienmaal Lettre 20g in 
boekje. Varen, vlinder, bla
deren, palmboom, steiger bij 
water en bos, golfbal en club, 
waterlelie, gieters, plakjes 
kiwi, bonen en erwten. 
2-6-'o8. Belfort van Evreux. 
€ 0.55. Toren, gebouwd van 
1490 tot 1497 aan oever Iton. 

ESTLAND 
9-5-'o8. Staatshoofden 
Estland 1918-2018, Otto 
(August) Strandman (1875 
1941). 
5.50 kr. (€ 0.35). Portret. 

:v*oo»oi>ftc«>«:»^ 

i4-6-'o8. Postzegeltentoon- = 
stelling'Salon du timbre'. -^ 
Velletje met € 2.II, 2.II, 2.18, ~ 
2.18. Parken, resp. tweemaal = 
'Le pare de la tête d 'or ' , 'Pare '^ 
Longchamp', 'Pare Borely' in 3 
Marseille; op rand helcwerk SI 
met vlinders en insecten. 2 
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236'o8. Beroemde boten. 
Velletje met zesmaal € 0.55. 
Oude zeilschepen: 'La 
Grande Hermione', 'La 
Boudeuse', 'LaConfiance', 
'La Boussole', 'L'Hermione', 
'L'Astrolabe'. 

236'o8. Gezamenlijke 
uitgifte met Brazilië. 
€ 0.55, 0.85 (samenhan
gend). Resp. Amazonege
bied met waterval, ijszee en 
bergen. 

306'o8. Duurzame ideeën. 
Tienmaal € 0.55 in boekje. 
Zon is verwarming, computer 
goed te recyclen, plaats om te 
behouden, recyclebare fles
sen, zuinig met bomen, aard
bei onbekend in de winter, 
klokhuis op composthoop, 
fiets vervoer van toekomst, 
gebruik niet te veel wasmid
del, water is kostbaar. 

Ceciestuntrésor 

' 'SSS tittHn>ainiii>i»9 

306'o8. Het circus. 
Velletje met zesmaal € 0.55 
Voor € 5.10 (€ 1.80 voor 
Rode Kruis). Circusartiesten: 
man aan trapeze, vrouw 
staand op paard, clown, 
leeuwentemmer, witte clown, 
jongleur; op rand Rode Kruis 
Frankrijk. 

i7'o8. Grote Europese 
projecten. 
Velletje met viermaal € 0.55. 
Kaart Europa met euro en eu
roteken, Franse en Europese 
vlag: Frankrijk voorzitter 
Europese Unie, Galileo: 
wereldbol en ruimteobjecten, 
Erasmus: vlaggen Europese 
landen en jongeren; op rand 
kaart Europa. 

i'ém^-' \.' '"*" 
i7'o8. Marianne et 
l'Europe. 
€ o.01, 0.05, o.io, 0.50, 
0.55, 0.65,0.72,0.85,0.8 
I., 1.25,1.33, 2.18; blok 

€ 5.. In dertien verschillende 
kleuren: Europese sterren en 
'Marianne'; in zilver. 

77'o8. Congres FFAP 
(Federation Frangaise des As
sociations Philateliques). 
€ 0.55. Grand Palais in Parijs, 
op aanhangsel 81'" congres 
en trap. 

i57'o8. Herdenkingsmu
seum Charles de Gaulle 
(18901970}. 
€ 0.55. Tweemaal afljeelding 
De GauUe en museum in Co
lombeyIesDeuxEglises met 
Kruis van Lotharingen. 

2i7'o8. Gerard Garouste 
(1946)
€ 1.33. Schilderij: zonder 
titel. 

GIBRALTAR 
i6'o8. Europa 2008, brieven 
schrijven. 
10, 42, 44 p., £ I.. Mannen 
schrijven brief, resp. Winston 
Churchill (18741965), 
Horatio Nelson (17581805), 
John F. Kennedy (19171963), 
Mahatma Gandhi (1869

1948). 

GRIEKENLAND 
272'o8. Frankeerzegels, 
Griekse eilanden. 
€ 0.02, 0.05, o.10, 0.20, 0.40, 
0.54,0.67,1., 2.29,4.. 
Resp. schip in haven Chios, 
wit gebouw Amorgos, huizen 
Nissiros, baai Paxi, dorp op 
berg Leros, stad en haven 
Kalymnos, gebouw Kos, hui
zen aan haven Simi, rots met 
doorgang in zee Zakynthos, 
dorp aan zee Inousses. 

i43'o8. Olympische Spelen, 
Peking. 
€0.03, 0.35, 0.67, 0.67. 
Resp. discuswerper, aanste
ken olympische vlam, fakkel
loper, wielrenners. 

GROENLAND 
245'o8. Huwelijk prins Joa
chim met Marie Cavallier. 
10.25 kr. Het paar. 

K KAUVALLtT NUNAAT 
GRÖNLAND 
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245'o8. Strijd tegen tuber
culose. 
5.7510.50 kr. Longen. Ook 
velletje met vier zegels. 

245'o8. Fossielen. 
I., 20.50, 25. kr. Resp. 
Halkieria evangelista, Ichthy
ostega stensioei, Eudimor
phodon cromptonellus. 

GROOTBRJTTANNIË 
228'o8. Olympische 
Spelen, olympische vlag van 
Peking naar Londen, geza
menlijke uitgifte met China. 
Velletje met viermaal i". 
Olympische ringen en resp. 
nationaal stadion 'Vogel
nest' in Peking, reuzenrad 

'London Eye' in Londen, 
hoektoren Verboden Stad, 
Tower of London. 

i89'o8. Militaire unifor
men, II, RAF*. 
Driemaal i", driemaal 81 p. 
Resp. tamboermajoor 'RAF 
Central Band' (2007), red
der uit helikopter hangend 
{1984), piloot Hawker Hunter 
(1951), schutter Lancaster 
(1944),'plotter'Vi^AAF* 
(1940), piloot (1918). 

GUERNSEY 
i55'o8. Kinderboek 'Mr. 
Men en Little Miss' (Meneer
tje) van Roger Hargreaves 
(19381988). 
34,40,48, 51, 53,74 p. Ka
rakters, resp. Mr. Happy, Mr. 
Bump, Little Miss Naughty, 
Mr. Greedy, Mr. Strong, Mr. 
Tickle. 

i55'o8. Europa 2008, brie
ven schrijven. 
34.40,48,51,53.74 p
(40 en 48 p. met Europa). 
GuernseyFranse woorden 
met Engelse vertaling, resp. 
'Ä la perchóine' (Till the next 
time), 'Banjour' (Hello), 
Oh! Té v'la' (Oh! There you 
are), 'Mais oyous!' (Good 
gracious!), 'Corchapin!' (Cor 
blimey!), 'L'afFaire vatalle?' 
(How are things?). 

HONGARIJE 
g5'o8. Europa 2008, brie
ven schrijven. 
100, 230 Ft. in velletje van 
vier. Resp. briefen enveloppe 
met letter 'A', vulpen; op rand 
briefen ganzenveer. 

95'o8. Minderheden in 
Hongarije, II, Duitsers. 
275 Ft. Dansende vrouw en 
wapenschild, op achtergrond 
dorp en accordeon. 

|rlll.g)aro^^MLa,v 1,1 
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235'o8. Werelderfgoed 
Unesco* in Hongarije, IV, 
Tokaj. 
290 Ft. Beeldmerk erfgoed 
Unesco, wijnstokken Tokaj 
en kelders in Tolcsva. 

235'o8. Nationale parken, 
Orseg. 
220 Ft. Landschap park, 
vogel (Loxia curvirostra), 
lelie (Hemerocallis flava), 
portretje ornitholoog Istvan 
Chemel. 

« « A A A * * * * 

235'o8. Europees kampi
oenschap voetbal in Oosten
rijk en Zwitserland. 
250 Ft. Hoek voetbalveld met 
Oostenrijkse, Zwitserse en 
gele cornervlag. 

205'o8. Tien jaar vakantie
bonnen. 
70 Ft. Hand met luie stoel en 
parasol. 

im... ^̂̂  li 
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205'o8. Laten we elkaar 
helpen, kinderen. 
Ioo^50 Ft. Kindertekening: 
twee kinderen geven zieke 
vriend een geschenk. 



66'o8. Philavillage (serie 
om kinderen enthousiast 
voor verzamelen postzegels 
te maken, ook een bordspel 
te koop), I. 
Tweemaal loo Ft. Kapper, 
bakker uit Philavillage. 
206'o8. Philavillage, II. 
Tweemaal lOO Ft. Fotograaf, 
opticien uit Philavillage. 

206'o8. Hongaarse Geïllu
streerde Kroniek zeshon
derdvijftig jaar. 
400 Ft. Versierde beginletter 
hoofdstuk kroning Geza. 

l^mtmiiaiieittHigia 
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IERLAND 
96'o8. Europa 2008, brie
ven schrijven. 
€ 0.55, 0.82. Resp. jongen, 
meisje schrijft brief. 

^•ö«iWriän8*S; 

igö'oS. Wedstrijd 'schone 
stad'vijftig jaar. 
€ 0.55. Aughrim (county 
Wicidow), winnaar 2007. 

: /^TidyTowns 
, M / Towns S958 30oS %aii> Saiite Stathtmhars 

266'o8. Ierse strijdkrachten 
dienden vijftig jaar geleden 
eerste VNmissie (in Liba
non). 

€ 0.55. Foto militairen en 
beeldmerk Verenigde Naties. 

ITALIË 
i5'o8. Honderdste geboor
tedag Giovannino Guareschi 
(19081968). 
€ 0.60. Portret journalist en 
schrijver door Arturo Cop
pola. 

85'o8. Honderdste geboor
tedag Ludovico Geymonat 
(19081991). 
€ 0.60. Portret wetenschaps
filosoof en planeten. 

95'o8. Europa 2008, brie
ven schrijven. 
€ 0.60, 0.65. Brievenbus en 
brieven in resp. rood, bruin. 

io5'o8. Vijfhonderdste 
geboortedag Andrea Palladio 
(Andrea di Pietro della Gon
dola: 15081580, architect). 
€ 0.60, 0.65. Resp. voor en 
zijaanzicht brug van Bas
sano, basiliek in Vicenza. 

fkajóo 

235'o8. Vierhonderdste 
sterfdag Sint Franciscus 
Caracciolo (15631608). 
€ 0.60. Afbeelding: paus 
Sixtus V ontvangt van Sint 
Franciscus Caracciolo het 
ordereglement Minorieten. 

{ SANPHftNCFÏ.rOCAWACCIOl.OtW3 160«! 
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235'o8. Serie 'regio Italië'. 
Viermaal € 0.60. Kaartje 
Aostadal met kasteel van 
Gressoney Saint Jean en berg 
Cervino, kaartje Veneto met 
detail 'Salome con la testa 
del Battista' van Tiziano 
en gondels Venetië, kaartje 
Molise met Fontana Fraterna 
in Isernia, kaartje Sicilië met 
triskele (symbool Sicilië) en 
voorgeven kathedraal van 
Noto. 

€0,éO 

245'o8. Serie 'Scholen en 
universiteiten'. Collegio della 
Guastalla in Monza. 
€ 0.60. Voorgevel Villa Barbo 
Pallavicini waarin school 
sinds 1936 gevestigd is. 
3i5'o8. Serie 'motorfiets'. 
€ 0.60. IWotorrijder op Ducati 
Desmosedici GP7, winnaar 
wereldkampioenschap 
MotoGP 2207 en kleuren 
finishvlag. 

ai6'o8. Honderdvijftigste 
geboortedag Giacomo Puc
cini (18581924). 
€ 1.50. Portret componist, 
GsIeutel en roos. 

GIACOMO PUCCIM l«».l*24 

47'o8. Serie 'Italiaanse 
sport', F.C. Internazionale 
voetbalkampioen serie A. 
€ 0.60. Voetballer, bal en 
beeldmerk zestiende maal 
landskampioen. 

JERSEY 
238'o8. 'Festival of Speed' 
voor klassieke en antieke 
wagens en motoren. 
Blok £ 2.50. Daimler Dart; op 
rand start heuvelbeklimming 
in Grève de Lecq. 

268'o8. Dieren van de 
boerderij. 
Vijfmaal 'Jersey minimum 
postage paid'. Haan met kip 
en kuikens, koeien, eenden 
en gans, varken met biggen, 
schaap met lammetjes. 
8g'o8. Natuur, insecten II. 
35.39.43.52,58,76 p
Resp. Xylocopa violacea. 
Bombus terrestris, Pyr
rhocoris apterus, Volucella 
zonaria, Chrysis ignita, Thea 
22punctata. 

, 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ , 

KROATIË 
85'o8. Commerciële zegel: 
Volkswagen. 
2.30 kn. met aanhangsel. 
Volkswagen kever; op aan
hangsel beeldmerk. 

IHEPUBLIKA 
^HRVATSKA 2,30 \ 

95'o8. Europa 2008, brie
ven schrijven. 
3.50, 5. kn. Enveloppe, resp. 
met lakzegel, luchtpost. 

i45'o8. Europees kampi
oenschap voetbal. 
3.50 kn. (rond te maken). 
Voetballen. 

(doorlopend beeld). Zeilen 
van zeilschip. 

205'o8. Honderdvijftigste 
geboortedag Ivan Vucetic 
(18581925). 
Blok 10. kn. Portret 
uitvinder dactyloscopie en 
vingerafdrukken; op rand 
meer vingerafdrukken en 
handtekening. 
i66'o8. Expo 2008 in 
Zaragoza. 
Blok 10. kn. Wateropper
vlak. 

i76'o8. Louisianaweg 
tweehonderd jaar. 
Velletje met driemaal 5. kn. 
(doorlopend beeld). Over de 
drie zegels: kaart met weg 
van Karlovac naar Rijeka. 

LETLAND 
io5'o8. Vuurtorens. 
0.63 Lvl. Vuurtoren Akmen
raga Baka en kaart. 

235'o8. Europees kampi
oenschap oriëntatie. 
0.45 Lvl. Kaart, beeldmerk en 
deelnemer kampioenschap. 

i65'o8. Commerciële zegel: 
Adris (tabaksindustrie en 
toerisme). 
2.30 kn. met aanhangsel 

GitlVA 
300S 

76'o8. Beschermde natuur
verschijnselen. 
0.22 Lvl. Rots Vaiku Diza
jokmens. 
(ofbeeidinfl volgende pagino) 
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266'o8. Museumstichtin
gen. 
0.22 Lvl. Beeld, penning, 
tafel en zeilschepen. 

LITOUWEN 
35'o8. Europa 2008, brie
ven schrijven. 
Tweemaal 2.45 Lt. Brieven 
van groothertog Gedeminas 
aan paus Johannes XXII en 
bode met paard, briefen 
apenstaartje met wolken
krabbers Vilnius. 

i LIETUVA yw'̂ '̂  i 

3i5'o8. Beweging Sajudis 
twintig jaar. 
1.35 Lt. Beeldmerk en 
bijeenkomst met vlaggen in 
Vilnius. 

76'o8. Wereldtentoonstel
ling 'Expo Zaragoza 2008'. 
2.45 Lt. (druppelvormige ze
gel). Symbolische afbeelding 
'Huis van regen'. 

286'o8. Duizend jaar 
Litouwen. 
Velletje met zesmaal 3. Lt. 
Eerste kabinet gevormd in 
1918, constituerende ver
gadering in 1920, stichting 
universiteit 1922, regio 
Klaipeda werd deel Litouwen 
in 1923 (voorheen Duits), Sa
mogitiaweg tussen Klaipeda 
en Kaunas werd geopend in 
1939, Vilnius komt terug bij 
Litouwen (1939). 

\uiirfattmwC!itf*cntn,m)a} 

LUXEMBURG 
205'o8. Toerisme 
Driemaal A (€ 0.50). Interieur 
kerk Rindschleiden, gemeen
tehuis honderdvijftigjarige 
gemeente Leudelange, brug 
over Sure in honderdvijfen
twintigjarige stad Diekirch. 

205'o8. Sport. 
Tweemaal A. Bal en basket 
(Luxemburgse basketbal
federatie vijfenzeventig jaar), 
been en voetbal (voetbalfede
ratie Luxemburg honderd 
jaar). 
i a v a « * * v i B * « « v v 
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205'o8. Olympische Spelen 
2008. 
€ 0.70. Beeldmerk spelen. 
205'o8. Europa 2008, 
brieven schrijven. 
€ 0.50, 0.70. Envelop, resp. 
waaruit regenboog en bloe
men komen, met vleugeltjes. 

JMACEDONIË 
i3'o7. Toeslagzegel Rode 
Kruis, week kankerbestrij
ding. 
6 den. Vrouwengezicht. 
85'07. Toeslagzegel week 
Rode Kruis. 
6 den. Wereldbol en handen. 
i4g'o7. Toeslagzegel Rode 
Kruis, week tuberculosebe
strijding. 
6 den. Kind met pluizenbol 
paardebloem. 
ii2'07. Toeslagzegel Rode 
Kruis, week van strijd tegen 
aids. 
6 den. Silhouet man en rode 
aidslintje. 
25'o8. Europa 2008, brie
ven schrijven. 
50,100 den. (doorlopend 
beeld); viermaal 50 den. in 
boekje. Zes verschillende 
afbeeldingen met brieven 
boven wereldbol. 
225'o8. Europese unie, 
personen. 

36 den. Europese vlag en Ro
bert Schuman (18861963). 

225'o8. Europese Unie, 
steden. 
Tweemaal 50 den. Gebouwen 
in Ljubljana, EifFeltoren in 
Parijs. 

56'o8. Milieubescherming. 
12 den. Hand met water 
boven blad. 
i86'o8. Honderdvijftigste 
geboortedag Rudolf Diesel 
(18581913). 
30 den. Portret uitvinder 
dieselmotor en motor. 

256'o8. Olympische 
Spelen. 
12,18, 20, 36 den. Beeldmerk 
spelen en gestileerde spor
ters, resp. zeilen, ritmische 
gymnastiek met lint, tennis
sen, paardrijden. 

IM 
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MADEIRA 
g5'o8. Europa 2008, brie
ven schrijven. 
€ o.61; velletje met tweemaal 
€ 0.61. Vrouwtje bij vuurwerk 
uit enveloppe; idem, huisjes 
en enveloppen. 

igö'oS. Vuurtorens in 
Portugal. 
€ 0.61. Vuurtoren Ponta do 
Pargo. 

MALTA 
85'o8. Europa 2008, brie
ven schrijven. 
€ 0.37,1.19 (16, 51 c) . Twee
maal postbode met fiets, op 
achtergrond sorteren post. 

286'o8. 'Annus Paulinus', 
Tweeduizendste geboortedag 
St. Paulus. 
€0.19, 0.68,1.08; blok 
€ 3. (8, 29, 46 c ; 1.29 Lm.). 
Beeldmerk gelegenheid 
en beeld Paulus met vier 
verschillende achtergrond
kleuren. 

MAN 
io7'o8. Autoraces. 
20, 30, 70, 81, 94 p., £ 1.22. 
Verschillende Britse race
auto's. 

i8'o8. Vooraanstaande 
figuren eiland Man. 
Vijfmaal 31; vijfmaal 50 p. 
Miss M.I. Wood en kaart, 
Harry Kelly en huis, sir 
Frank Gill en telefooncel, 
Ramsey Gelling Johnson en 
medaille met 'drie benen', 
John Nicholson en postzegel 
met koningin Elizabeth II; 
dr. Dorothy Pantin met 
'vereniging tegen kanker', 
Richard Costain en zeilschip, 
Deemster Cowley en penning 
'Law Society', Revd. Fred 
Cubbon en tekst, W.H. Gill 
en muziekschrift. 

MOLDAVIË 
304'o8. Europa 2008, 
brieven schrijven. 
3.50, 4.50 L. Ruiter met brief 
en document en kasteel, 
monitor met apenstaartje en 
enveloppen. Ook boekje met 
vier zegels. 
235'o8. Honderdvijftig jaar 
geleden eerste postzegels 
Moldavië. 
I., 3. L. Zegels op zegel: 
stierenkop uit 1858, Yvert 
Roemenië resp. i en 2, 3 
en 4. Ook boekje met vier 
zegels. 

MONACO 
26'o8. Televisiefestival 
2008. 
€ 2.80. Gezicht en hand en 
aankondiging festival. 

56'o8. Internationale 
samenwerking. 
€ 0.65,1., 1.25,1.70. Resp. 
onderwijs: kinderen op 
weg naar school, gezond
heid: beeldmerk Rode Kruis 
Monaco en verpleegster en 
vrouwen met kinderen, strijd 
tegen armoede: vrouwen met 
schalen eten, strijd tegen 
woestijnvorming: mensen en 
tenten in woestijn met palm. 

w^^^^^mm 

i66'o8. Tentoonstelling 
'Monaco Numismatique 
2008' in december. 
€ 0.65. Munten: 'Pistole 
d'Honoré II' (1648) en euro 
Monaco (2006). 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ » ' ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ W 

_ MONACO 

MONTENEGRO 
244'o8. Honderdvijfenze
ventigste geboortedag Marko 
Miljanov (18331901). 
€ 0.60. Portret schrijver en 
strijder. 
294'o8. Slag bij Grahovac 
honderdvijftig jaar geleden. 
€ 0.25. Leeuw, tweekoppige 
vogel en kroon. 
2i5'o8. Toerisme. 
€ 0.25, 0.40, 0.50, 0.60. 
Resp. wei met huisje, fort bij 
water en bergen, strand met 
pier en roeiboten, volgelopen 
roeiboot in watertje. 



i86'o8. Schaakkampioen
schap 2008 in Dresden. 
€0.60. Schaakbord. 

NOORWEGEN 
66'o8. Honderdjarige trans
portmiddelen. 
7., 9., 25., 30. kr. Resp. 
SS Boroysund {veerboot, nu 
Noorse vereniging voor oude 
schepen in Oslo), SS Oster 
(ijsbreker, vereniging oude 
schepen in Nordhordland), 
eerste Noorse gemotori
seerde bus (nu Romsdal mu
seum), trein op Thamshavn
lijn tussen Lokken Verk en 
Thamshavn (eerst ertstrein 
nu museumtrein). 

■700 

66'o8. Stavanger, Europese 
hoofdstad van cultuur 2008. 
7., 14., 23. kr. Resp. danser 
in landschap met schapen, 
zwaarden, figuur met groot 
oog uit musical 'Thousandth 
heart'. 

N0R6E • 
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OEKRAÏNE 
i65'o8. Honden en katten. 
Twee velletjes met zesmaal 
I. Hr. Dashond, Ameri
kaanse bulldog, rottweiler, 
chow chow, Schnauzer, 
Duitse herder; pers, Selkirk 
rex, kortharige exotic, bur
mees, siamees, kurlie island 
bobtail. 
i86'o8. Natuurreservaat 
Krim. 
Velletje met viermaal i. Hr. 
(doorlopend beeld). Aegy
pius monachus, zwanen 
en reigers, Cervus elaphus, 
bloemen; op rand bergen en 
vogels. 

€ 0.65. Inktpot en hand 
schrijft brief met vulpen. 

47'o8. Eerste Oekraïense 
postzegel negentig jaar. 
Velletje met 2.47, 3.33 Hr. 
(twee aanhangsels); vel
letje met I., 2.47, 3.33 Hr. 
(aanhangsel). Zegel op zegel, 
resp. Yvert39, 40 (symbool, 
portret); Yvert42, 43, 41 
(portret). 

OOSTENRIJK 
66'o8. Europa 2008, brie
ven schrijven. 

66'o8. Patroonheilige 
Notburga. 
€ 0.55. Beschermheilige van 
dienstmeiden, armen en 
boeren met korenschoof, 
sikkel en kruik. 

oenschap voetbal, Euro 2008. 
1.35 Zl. Letters: Goooool! 

i36'o8. Frankeerzegels, 
dierenbescherming. 
Tweemaal € 0.75. Hemaris 
fuciformis, Upupa epops 
(glasvleugelpijlstaart, hop). 
206'o8. Serie spoorlijnen, 
stadsspoor Wenen. 
€ 0.75. Stoomlocomotief (k k 
StB Reihe 30) bij station. 

POLEN 
254'o8. Meteorologische 
verschijnselen. 
1.35,1.35, 2.49, 2.40 Zl. 
(samenhangend). Resp. 
zandstorm, weerlicht, regen
boog, tornado. 

55'o8. Europa 2008, brie
ven schrijven. 
3. Zl. Brief tussen mes en 
vork. 

3, 

305'o8. Zevende Eurosai 
(European Organization of 
Supreme Audit Institutions) 
congres in Krakow. 
3.55 Zl. Beeldmerk gelegen
heid en loep boven detail 
beeldmerk. 
305'o8. Europees kampi

i6'o8. Speelgoed. 
1.35, 3. Zl. (driehoekig). 
Houten speelgoed, resp. 
locomotief, xylofoon. 

io6'o8. Esfahan, stad van 
Poolse kinderen. 
2.40 Zl. Perzisch tapijt, 
wapenschild en jongetje in 
soldatenuniform. 
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PORTUGAL 
304'o8. Olympische Spelen 
in Peking. 
€ 0.30, 0.30, 0.75; vel
letje met viermaal € 0.75. 
Beeldmerk spelen en resp. 
hardlopers, wielrenners, ver
springer; springruiter, roeier, 
schutter, ritmisch gymnaste 
met lint. 

• €0,75 

25'o8. Recht van kinderen 
op onderwijs. 
€ 0.30, 0.45, 0.61,0.75; blok 
€ 2.95. Resp. moeder brengt 
kind naar school, onder
wijzeres en kinderen met 
boek, kinderen bij boeken en 
letters, vader en moeder met 
kind bij boek; kinderen met 
pododen en penselen. 

g5'o8. Europees kampioen
schap triatlon. 
€ 2.. Zwemmer, loper en 
wielrenner. 

g5'o8. Europa 2008, brie
ven schrijven. 
€ 0.61; velletje met tweemaal 
€ 0.61. Mannetje op envelop 
en postwagen; idem, postwa
gen en stier. 

i35'o8. Publiek stadstrans
port. 
N20grs., A20grs., E20grs. 
Resp. taxi (Oldsmobile 
1928), tram (1926), bus 
(1944). 

PORTUGAL 

56'o8. Europees kampioen
schap voetbal. 
€ 0.30, 0.61. Tweemaal 
verschillende afbeelding twee 
voetballers met bal. 
igö'oS. Vuurtorens in 
Portugal. 
Tienmaal € 0.30. Vuurtoren, 
resp. Bugio, Cado da Roca, 
Cabo Sardao, Cabo de Sao 
Vicente, Esposende, Cabo 
Espichel, Leca, Santa Marta, 
Penedo Saudade, Montedor. 

236'o8. Internationaal 
pooljaar, poolvogels die 
Portugese kust bezoeken. 
€ 0.30, 0.52, 0.61,1.; blok 
€ 2.95. Resp. Calidris alba, 
Alca torda, Oceanites oce
anicus. Sterna paradisaea; 
zeehond en ijsbeer. 

ROEMENIE 
i5'o8. Olympische Spelen. 
Velletje met viermaal i. L. 
Beeldmerk spelen en resp. 
hardlopers, turner (paard), 
zwemmers, roeiers. 

85'o8. Europa 2008, brie
ven schrijven. 
1.60, 8.10 L. in velletje van 
vier. Kaart Europa met ster
ren en enveloppe, Europese 
vlag en enveloppe met afge
stempelde postzegel. 

8,10 L 

205'o8. Museum 'Grigore 
Antipa' honderd jaar. 
2.40, 3. L. Resp. collectie 
zeedieren met vogel en spin, 
man. 

265'o8. Europese Centrale 
Bank tien jaar. 
3.10 L. Bankgebouw in 
Frankfurt en euroteken met 
Europese sterren. 
2o6'o8. Mondiale post
zegeltentoonstelling Efiro 
2008, III, eerste Roemeense 
postzegels honderdvijftig 
jaar geleden. 
Velletje met 0.50, i., 2.40, 
3.10,4.50, 6.L.; blok 8.10L. 
Beeldmerk tentoonstelling 
en 'stierenkop' met zegel op 
zegel, resp. Yvert 5, Yvert 9, 
Yvert II, vijfentwintigjarige 
regering koning Karel I uit 
1891, Yvert 137, Yvert 438; 
ronde zegel met Yvert bloes i. 
2i6'o8. Vijfenveertig jaar 
diplomatieke betrekkingen 
met Koeweit, gezamenlijke 
uitgifte met Koeweit. 
Tweemaal 2. L in velletje van 
vier: blok 3.30 L. Beeldmerk 
gelegenheid en meisje bij 
wee^etouw, man bij minia
tuur zeilschip; Roemeense 
brandweerlieden bij brand 
oliebron. 
226'o8. Ion PopescuGopo 
{19231989) won vijftig jaar 
geleden filmfestival in Tours 
(Frankrijk) met tekenfilm 
'7Arts'. 
Velletje met 1.40, 4.70 L. 
Resp. twee figuurtjes, foto 
Popescu en prijs. 
236'o8. Honderddertig jaar 
diplomatieke betrekkingen 
met Rusland, gezamenlijke 
uitgifte, 
Velletje met 3., 4.30 L. Mo
numenten lijst werelderfgoed 
Unesco*, resp. priorij St. 
George van Voroneckloos
ter, kathedraal St. Dimitri in 
Vladimir. 
246'o8. Kastelen. 
Velletje met i., 2.10,3., 
5. L. Kastelen van resp. 

M 
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Fagaras, Peles in Dinaia, 
Huniad, Bethlen-Cris. 

25-6-'o8. Eerste boek, 
Macarie missaal, vijfhon
derd jaar geleden gedrukt in 
Roemenië. 
4.30 L.; blok 9.10 L. Resp. 
pagina uit missaal, twee 
pagina's; op rand afbeelding 
Radu cel Mare, stichter 
Dealu-klooster in Targoviste 
waar manuscript daglicht 
zag. 
26-6-'o8. Eerste vermelding 
stad lasi door Alexander de 
Goede in 1408. 
Velletje met i.-, 1.60, 2.10, 
3.10 L.; blok7.60 L. Resp. 
kerk 'Trei lerarhi', kathe
draal, nationaal theater 'Va-
sile Alecsandri', museum van 
de Unie; paleis van cultuur. 

RUSLAND 
7-5-'o8. Dmitry Medvedev 
president. 
7.- r. Vlag. 
20-5-'o8. Russische regio's. 
Vijfmaal 8.- r. Volgograd: 
beeld met zwaard en tri
omfboog, Krasnoyarsk; rots 
met stuwdam en kerktoren, 
Penza: gebouwen en glazen 
vaas, Sverdlovsk: kerk en 
groende steen en meer, Ya
roslavl; gebouwen en schip 
en autoband. 

nEti3EHCKA5l OSnACTT* 

23-6-'o8. Werelderfgoed, 
gezamenlijke uitgifte met 
Roemenië. 
Tweemaal 12.- r. met tussen-
veld. Kathedraal St. Dimitri 
in Vladimir, priorij St. Ge
orge van Voronec-klooster; 
op tussenveld tekst. 

"! 

27-6-'o8. Noordelijke oor
logsvloot vijfenzeventig jaar. 
Blok 15.- r. Vlaggen en 
oorlogsschip, op rand onder
zeeër en wapenschild. 

SAN MARINO 
i3-6-'o8. Kunstwerk voor 
kerk van de geboorteaankon
diging. 
€ I.-. Bronzen kopie 'Onze-
Lieve-Vrouw van Barmhartig
heid' uit kerk in San Marino 
voor kerk in Nazareth. 

i3-6-'o8. Dertig jaar vriend
schap met Amerika. 
€ 1.50. Vrijheidsbeelden 
en vlaggen San Marino en 
Verenigde Staten. 
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ij-6-'o8. Europa 2008, brie
ven schrijven. 
€ 0.60, 0.65. Twee mensen 
resp. op schepen van enve
loppen, met vredesduiven en 
enveloppen op wereldbol. 

(la Icttera) 
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i3-6-'o8. Olympische Spelen 
in Peking. 
Velletje met € 0.36,0.65, 
0.85. Resp. tafeltennisser, 
schermers en zwemmers; op 
rand wapenschild San Ma
rino en beeldmerk spelen. 
22-8-'o8. Vijfhonderdste 
geboortedag Andrea Palladio 
(Andrea di Pietro della Gon
dola: 1508-1580, architect). 
€ I.-. Portret architect en 
tekening en buitenzijde villa 
Pojana (1546). 
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22-8-'o8. Wereldkampioen
schap wielrennen 2008 in 
Varese. 
€ 0.85, 3.25. Resp. chro
nometer en wielrenner, 
wielrenner op finishlijn. 

22-8-'o8. Kunstenaars. 
€ 0.60, 0.70, 1.40, 1.70. 
Resp. affiches voor 'La Bo
hème' en Madame Butterfly' 
van componist Giocomo 
Puccini {1858-1924), schil
derij 'Rotonda di Palmieri' 
en tekening 'Vita Militate' 
door Giovanni Fattori (1825-
igo8), boekomslag en foto's 
film van schrijver Giovan-
nino Guareschi (1908-1968), 
'The Print Collectors' en 
beschilderd aardewerk door 
Honoré Daumier (1808-
1879). 

' 1808-1879 
5ÄM MARINO 1,70 

SERVIË 
7-4-'o8. Beschermde dier
soorten. 
20.-, 20.-, 46.-, 46.- Ndin. 
Resp. Meles meles, Cervus 
elaphus, Felis silvestris. Sus 
scrofa. 

ii-4-'o8. Eurovisie songfesti
val 2008 in Belgrado. 
Blok 177.- Ndin. Zanger met 
microfoon en gebouwen, 
op rand standbeeld, vlag en 
wapenschild. 

SLOVENIË 
29-5-'o8. Olympische Spelen 
Peking. 
€ 0.40, 0.45. Chinese ge
bouwen en resp. gestileerde 
worstelaars en 'olympisch' in 
Chinees, gestileerde zeiler en 
'spirit' in Chinese karakters. 

29-5-'o8. Sloveense mytho
logie. 
€ 0.45. Godin Mokos. 

29-5-'o8. Europa 2008, 
brieven schrijven. 
€ 0.45, 0.92. Resp. brieven 
en pakje met vrolijk gezicht, 
wagentje post in straat met 
vrolijke brieven. 

29-5-'o8. Sloveense acade
mie voor wetenschap en 
kunst zeventig jaar. 
€ 0.40. Zetel academie en 
eerste president prof Rajko 
Nahtigal. 

SLOWAKIJE 
29-5-'o8. Voor het kind. Pa
vol Dobsinsky (1828-1885), 
verzamelaar volkssprookjes. 
T2 50g. Veelkoppige draak. 

4-6-'o8. Olympische Spelen 
Peking 2008. 
25.- Sk. Olympische ringen, 
gezicht en verspringster. 

6-6-'o8. Paralympics Peking 
2008. 
30.- Sk. Beeldmerk Slowaaks 
paralympics comité en 
kunstbeen in landschap met 
Chinese muur. 

3o-6-'o8. Postzegelten
toonstelling Nitrafila 2008, 
archeologische vondsten in 
Bojna. 
33.- Sk Koperen plaatje met 
engel (g''"eeuw). 

SPANJE 
2-6-'o8. Personen. 
Viermaal € 0.31. Portretten 
van Joan Oro (1923-2004, 
biochemicus), Carmen 
Martin Gaite (1925-2000, 
schrijfster), Maria Lejarraga 
(1874-1974, schrijfster), Zen-
obia Camprubi (1887-1956, 
schrijfster kinderboeken). 

0,31€ 
ESPANA 

comeos 

5-6-'o8. Traditioneel sport 
en spel. 
Velletje met driemaal € 0.43 
en drie aanhangsels waarop 
beeld doorloopt. Kegelen: 
'bolo Palma', 'bolo Leones', 
'bolo Asturiano'. 
i3-6-'o8. Expo 2008 Zara
goza. 
Blok € 2.60. Beeld Francisco 
Goya (1746-1828, schilder); 
op rand basiliek 'Nuestra 
Senora del Pilar' bij Ebro. 

i-7-'o8. Flora en fauna. 
€ 0.31, 0.60 in boekjes. Resp. 
dahlia, Merops apiaster. 
4-7-'o8. Expo Zaragoza 
2008. 
Velletje met € 0.31, 0.78, 
2.60. Over hele velletje: 
schaalmodel Expo-terrein. 

8-7-'o8. Olympische Spelen 
Peking 2008. 
€ 0.31. Olympische ringen, 
ADO (Asociación de De-
portes Olimpicos), Spaanse 
kleuren en atleet in sprong. 
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0^1€ 

i67'o8. Traditioneel sport 
en spel. 
Velletje met driemaal € 0.43 
en aanhangsels waarop beeld 
doorloopt. Worstelen: 'Lucha 
Leonesa', 'Lucha Canaria', 
'Palo Canaria'. 

espono 

i67'o8. Traditioneel sport 
en spel. 
€ 0.43 met aanhangsel 
waarop beeld doorloopt. 
Roeiboot in de 'Regatas de 
Traineras'. 

I 
a43€ 

2g7'o8. Nationaal erfgoed, 
wandkleden. 
Blok € 0.60, blok € 2.60. 
Resp. 'de schommel', 'de 
blinde man en de gitaar' naar 
ontwerpen van Francisco 
Goya (17461828) voor Real 
Fabrica de Madrid. 

TSJECHIË 
i64'o8. Nationaal technisch 
museum in Praag honderd 
jaar, aanvulling op melding 
6/462. 
14. Kc. Sportwagen Jawa 750 
(1935)

'i 14
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75'o8. Europa 2008, brie
ven schrijven. 
17. Kc. Geschreven tekst. 

EUMPA \ 

REPUBUKA : 

keUMÜUA IJCUVN. O  I K ' 

285'o8. Voor de jeugd, ver
haal over Doggy en Kitty door 
J. Capek (18871945). 
10. Kc. Dansende hond en 
kat met bal en handtekening 
Capek. 
285'o8. Wereldpostzegel
tentoonstelling Praag 2008. 
Blok 51. Kc. Ledeburktuin 
in Praag. 

ven schrijven. 
0.65, 0.80 NTL. Resp. 
twee handen vormen hart 
boven brief, brief met pen en 
inktpot. 
i25'o8. Vijftig jaar diplo
matieke betrekkingen met 
Thailand. 
0.65, 0.80 NTL. Resp. Wat 
Rajannada in Thailand, 
Blauwe Moskee in Turkije. 

285'o8. Natuurbescher
ming Trebonsko, Unesco* 
biosfeer reservaat. 
Vel met 10., 12., 14.
18. Kc. en drie aanhangsels 
(doorlopend beeld). Resp. 
Alcedo atthis, Lutra lutra en 
Spiraea salicifolia, Haliaee
tus albicilla, Netta rufina en 
Nymphaea alba; op rand en 
aanhangsels meer dieren en 
planten. 

i86'o8. Ontdekkingsrei
zigers. 
12., 21. Kc. Portret van 
resp. Ferdinand Stolicka 
(18381874, bracht Himalaya 
in kaart) en berglandschap, 
Alois Musil (18681944, 
gedetailleerde kaarten en 
talen Arable) en landschap 
met kamelen. 

' • ■ ' 

i86'o8. Olympische Spelen 
Peking. 
18. Kc. Olympische ringen 
en discuswerpster. 
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i86'o8. Paralympics. 
10. Kc. Boogschutters. 

TURKIJE 
254'o8. Vliegtuigen. 
0.65, 0.80, 0.85 NTL. Ver
schillende kleine vliegtuigen. 
95'o8. Europa 2008, brie

265'o8. Nationaal olym
pisch comité Turkije honderd 
jaar. 
0.65,0.80, 0.85,1.NTL. 
Resp. olympische ringen 
en duif, Turkse delegatie bij 
opening spelen, stadion, 
olympische ringen en loper. 

285'o8. Frankeerzegels. 
0.05, 0.50, 0.65, 0.65, 0.80, 
0.85,1., 4.50 NTL. Stads
gezichten in verschillende 
provincies. 
56'o8. Mondiale dag mi
lieu, verwarming aarde. 
Velletje met 0.25, 0.65, 0.80, 
0.85 NTL. (doorlopend 
beeld). Resp. jongen met 
hoofd op hand, smeltende 
ijsberg, bergen en water, 
uitgedroogde grond. 

VATICAAN 
i55'o8. Verschijning in 
Lourdes honderdvijftig jaar 
geleden. 
€ 0.65, 0.85 in velletjes van 
vier. Resp. kerk en bergen, 
bergen en tekening Berna
dette; op randen verwijzin
gen naar twaalf opdrachten 
van de kerk voor nieuwe 
millennium. 
i55'o8. Drieëntwintigste 
wereldjeugddag in Sydney 
2008. 
€ I.. Operagebouw in kaartje 
Australië, kruis, beeldmerk 
dag en jongeren. 

i55'o8. Negenenveertigste 
internationale eucharistisch 
congres in Quebec. 
€ 0.60, 0.85. Resp. Bruiloft 
te Kanaan en Het wassen 
van de voeten en Het laatste 
avondmaal. Kruisiging en 
Opstanding en Discipelen 
van Emmaüs. 

i55'o8. Bezoek paus Be
nedictus XVI aan Verenigde 
Naties wegens zestigste ver
jaardag Universele verklaring 
van de rechten van de mens. 
€ 1.40. Paus en beeldmerk 
Verenigde Naties. 

2008 

1,40 
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WITRUSLAND 
285'o8. Europa 2008, 
brieven schrijven. 
Tweemaal i.ooo r. Brief op 
berkenbast, toetsenbord met 
enveloppen en apenstaartje. 
Ook boekje. 
305'o8. Frankeerzegels, 
dieren. 
10, 200, 300, 400, i.ooo r. 
Resp. Nyctereutes procyonoi
des, Mustela lutreola, Lepus 
europaeus, Vanis lupus, 
Martes martes. 
io6'o8. Frankeerzegels, 
tuinbloemen. 
20, 30, 50,100, 500 r. A, B, 
H. Resp. Paeonia lactiflora. 
Petunia hybrida. Narcissus 
hybridus, Tulipa gesneri
ana, Lilium hybrida. Rosa 
hybrida. Dahlia cultorum. 
Zinnia elegans. 
87'o8. Paddestoelen. 
i.ooo, 1.500 r. Resp. Cantha
rellus cibarius, Boletus 
edulis. 

BUITEN EUROPA 

ANGOLA 
204'07. Tweeënvijftigste 
Biennale in Venetië. 
65; blok 155 KZr. Afrikaanse 
kunst. 

1 
^5'5''°7 D3g van Afrika. 
Blok 130 KZr. Maskers door 
Alvaro Madeira. 
i7'07. Honderd jaar 
scouting. 
30, 30, 55, 65; blok 130 KZr. 
Resp. beeldmerk scouting 
gevormd door scouts, scouts 
in schoolbankjes, groep 
meisjesscouts, scouts in 
rijen; groepsfoto, op rand 
meer foto's scouts. 

i78'07. SADC (Southern 
African Development Com
munity) zevenentwintig jaar. 
Blok 150 KZr. Muziekgroep. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
253'o8. Olympische Spelen 
Peking, geschiedenis: Athene 
1896. 
Velletje met viermaal $ 1.40. 
Pierre de Coubertin, affiche, 
Spiridon Louis (marathon), 
Paul Massen (wielrennen). 
2008. Terminale zorg. 
Tweemaal 30 c. Klok in vorm 
boom, handen. 

ARGENTINIË 
264'o8. Associatie Argen
tijnse privé radiostations 
(ARPA*) vijftig jaar. 
$ I.. Detail draagbare tran
sistorradio met afstemknop 
op 50. 

264'o8. Honderdste 
geboortedag dr. Arturo Fron
dizi (19081995). 
$ I.. Portret president Ar
gentinië van 19581962. 
264'o8. Mercosur*, in
heemse vogels. 
$ I., 4.. Beeldmerk Merco
sur en resp. Sturnella loyca, 
Xanthopsar flavus. 
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io5'o8. Vliegclub Argenti
nië honderd jaar. 
$ I.. Piper vliegtuig en 
beeldmerk vliegclub met 
tekening Bleriot vliegtuig en 
gasballon. 
245'o8. Theater Colon in 
Buenos Aires honderd jaar. 
$ I.. Detail paneel uit gou
den salon, danser Leonardo 
Realde met 'pas de l'ange' en 
initialen TC (gegraveerd op 
straatlantaarn). 

245'o8. Honderdvijftigste 
sterfdag Aimé Bonpland 
(17731858). 
$ I.. Portret plantkundige 
en arts met detail blad Ilex 
Paraguariensis en tekening 



bloem, op achtergrond hand
schrift Bonpland. 

2i-6-'o8. Tweehonderdste 
geboortedag dr. Marcos 
Sastre (1808-1997). 
$ I.-. Portret schilder, schrij
ver en leraar met letters uit 
'Anagnosia' (lesboek lezen). 

n Jb^^c ch fl (j 

28-6-'o8. Zuidpoolgebied 
Argentinië. 
Tweemaal $ i.-. Portret 
Luciano-Honorato Valette 
met kaart Laurie-eiland en 
vis (Notothenia corüceps) 
en schelpen, reddingsboot 
'Guarani' en kaart Falkland-
eilanden. 

gels 3-7-'o6. 
$1.-, 2.-, 5.-, 10.-. Resp. 
Cryptostegia madagascarien-
sis, Jatropha integerrima, 
Brugmansia suaveolens, 
Crinum sp. 

BAHREIN 
i2-5-'o8. Internationale dag 
van de verpleegsters. 
100, 200 fils. Portretje koning 
Amir Hamad bin Isa Al Kha
lifa en resp. operatietafel, 
verpleegsters met baby. 

2i-5-'o8. Derde zitting 
bijeenkomst ministers 
Arabisch-Chinees samen-
werkingsforum 2008 in 
Manama. 
100, 200 fils. Beeldmerk en 
resp. gebouw en Chinese 
muur, Chinese muur en 
modern gebouw. 

BERMUDA 
i-5-'o8. Frankeerzegels. 
Postage Paid Local, Zone 2, 
3, 4 in boekjes van tien. Resp. 
baai met catamaran, flats 
aan water met motorbootje, 
baai met bootjes,bootjes op 
strand. 

ASCENSION 
23-5-'o8. NASA* vijftig jaar. 
35. 35. 40, 5°- 65. 90 P- Resp. 
vliegtuig: Bell Z-iî  NACA X, 
maanwandeling Apollo 11 en 
voetafdruk, maanvoertuig 
Apollo 17, ruimteveer Colum
bia, ruimtetelescoop Hubble, 
astronauten bij internatio
naal ruimtestation. 

20-6-'o8. RAF* negentig jaar. 
15.35.4°. 50. 65,90 p. 
Vliegtuigen, resp. Sopwith 7 
F.i Snipe, Wickers Welling
ton Mk iC, Supermarine spit
fire Mk iX, Gloster Meteor 
F.IV, Bae Hawk, Typhoon F-2 
(Eurofighter). 

Postage Paid Local 

ii-6-'o8. Pioniers van de 
vooruitgang. III. 
Tweemaal 35 c. Dame Lois 
Browne-Evans en gebouw, 
dr. Roosevelt Brown (Pauulu 
Kamarakafego) en betoging. 

BOTSWANA 
28-3-'o8. Artiesten. 
1.10, 2.60, 4.10, 4.90, 5.50 P. 
Resp. traditionele danser 
'borankana' door Boites-
hepo Lesego, baobabboom 
door Philip Huebsch, kind 
speelt met poppen door Giel 
Kgamane, vermoeide ezels 
door Tineni Kepaletswe, 
ezelwagen in de stad door 
Andrew Jones. 

BAHAMAS 
i-ii-'07. Kerst. 
^5' ?5. 50. 65. 70. 80 c. Ver
schillende versieringen voor 
kerstboom. 
2008. Herdruk frankeerze-

BRAZILIË 
io-5-'o8. Komst koninklijke 
familie Portugal in Brazilië 
tweehonderd jaar geleden, 
civiele politie en onafhanke
lijk regiment dragonders. 
Tweemaal 1° Porte Carta 
Comercial. Politieagent met 
geweer en handvat zwaard 
met vlag en vingerafdruk, 
dragonders te paard met 
vlaggen. 

i6-5-'o8. Natuur van Sao 
Paulo, Serre do Japi. 
Velletje met tweemaal R$ 2.-. 
Tangara cayana cayana, 
Consul fabius drurii; op rand 
Dacnis cayana, Diaethria cly-
mena, Zonotrichia capensis, 
Phillomedusa burmeisteri, 
Heraclides thoas. Felis par-
dalis, beeldmerk internatio
naal jaar planeet aarde. 

BRUNEI 
24-4-'o8. Verplaatsing hoofd
stad honderd jaar geleden. 
20, 30, 60,100 s. Portretje 
sultan en viermaal verschil
lende gebouwen. Ook velletje 
met de vier zegels. 

CAMBODJA 
2007. Rode Kruis aids-be-
strijding. 
1.500,1.900, 2.000, 2.100, 
2.200 R. Bun Rany Hun 
Sen, presidente Rode Kruis 
Cambodja, resp. bij uitreiken 
geschenken, met kind, met 
diploma's, bij bed zieke, bij 
ontvangst oorkonde. 
24-6-'o7. Veertig jaar diplo
matieke betrekkingen met 
Vietnam. 
500, 800, i.ooo, 1.500, 
1.900 R. Resp. viermaal 
reliëf met vrouwen, vlaggen 
Vietnam en Cambodja. 
25-7-'o7. Handicap, internatio
nale hulporganisatie gehandi
capten, vijfentwintig jaar. 
i.ooo, 1.500 R. Dezelfde 
afbeelding: standbeeld, os-
senkar, olifant en rolstoel. 

CENTRAALAFRIKAANSE 
REPUBLIEK 
24-8-'07. Eerste sterfdag 
paus Johannes Paulus II 
(1920-2005). 
280,1.000 F. Afbeeldingen 
met paus. Ook blokken van 
deze zegels. 
24-8-'o7. Olympische Spelen 
2008. 
300,390, i.ooo F. Resp. zwem
men, voetbal, tafeltennis. Ook 
blokken van deze zegels. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
23-2-'o8. 'Jing' rollen in 
Chinese opera. 
0.80, vijfmaal 1.20 y. Resp. 
Xu Yanzhao, Bao Zheng, Lian 
Po, Zhang Fei, Cao Cao, Yang 
Yansi. 

28-2-'o8. Vogels. 
Velletje met zesmaal 1.20 y. 
Urocissa caerulea, Emberiza 
koslowi, Tragopan caboti, 
Garrulax sukatschewi, Chry-
solophus pictus, Podoces 
biddulphi. 

.v'> 

5-3-'o8. Elfde nationale 
congres van het volk. 
1.20 y. Beeldmerk en silhou
etten van gezichten. 
i2-4-'o8. Brug tussen Suzhou 
en Nantong over Yangtze-
rivier. 
Tweemaal 1.20 y. (samenhan
gend). Brug. 
i3-4-'o8. Boao-forum in 
Hainan. 
Tweemaal 1.20 y. Eiland 
Dongyu, gebouw. 
i6-4-'o8. Qiandao-meer. 
Tweemaal 1.20 y. Tweemaal 
eilandjes in meer. Ook vel
letje met beide zegels. 

30-4-'o8. Olympische Expo. 
Tweemaal 1.20 y. Beeldmerk, 
mascotte. 
io-5-'o8. Zomerpaleis. 
Zesmaal 1.20 y.; blok 6.- y. 
Shiqikong-brug, lange gang, 
boot, tuin, Yudai-brug, 
Houhu-meer; toren Boeddha. 
20-5-'o8. Aardbeving. 
1.20 y. met aanhangsel i.- y. 
Harten, grafiek seisraograaf 
en kloof 

COSTA RICA 
i5-ii-'07. Kerst. 
Viermaal 240 Cs (samenhan
gend). Geboorte Christus 
en engel, herders op heuvel, 
Maria met Jozef en baby Je
zus in stal met dieren, de drie 
wijzen met geschenken. 
i-i2-'07. Verplichte toeslag
zegels kerst (voor stad van de 
kinderen). 
Viermaal 35 Cs. (samenhan
gend). Kindertekeningen: 
kinderen op glijbaan, skate
boarder, gezin, schoolkin
deren. 
io-i2-'07. Tweede Centraal-
Amerikaanse vredesconfe-
rentie in Esquipulas twintig 
jaar geleden. 
Tweemaal 135 es. Gouden 
penningen met resp. Alfred 
Nobel, dansende jongeren. 
i4-2-'o8. Honderdste ge
boortedag Fernando Centeno 
Guell. 
115 Cs. Portret onderwijzer 
en Nationaal Centrum voor 
Speciaal Onderwijs. 

i7-3-'o8. Kerken. 
Zesmaal 230; blok i.ooo Cs. 
Kerk van resp. La Ermita 
La Agonia, St. Franciscus, 
Soledad, Santa Ana, Onze-
Lieve-Vrouw van El Carmen, 
St. Bartolomeus de Apostel; 
Onze-Lieve-Vrouw van barm
hartigheid. 

3i-3-'o8. Hogere school 
voor meisjes honderdtwintig 
jaar. 
Blok i.ooo Cs. De school 
en bloem (Guarianthe skin-
neri). 

i6-6-'o8. Toevluchtsoord 
walvissen en dolfijnen. 
Viermaal 240 Cs. Staart 
Megaptera novaeangliae, 
kop Megaptera novaeangliae, 
staart Sotalia guianensis, kop 
Stenella attenuata. 

ECUADOR 
i8-3-'o8. Galapagos 2008. 
$ 0.40, 0.80,1.-, 1.20. Beeld
merk Galapagos en eilanden 
met resp. Pelecanus occi-
dentalis, Aetobatus narinari, 
Carcharhinus galapagensis, 
windmolens. 

28-3-'o8. Moederschap. 
$ I.-. Verpleegster en dokter 
met aanstaande moeder. 

8-4-'o8. Havenautoriteit 
Guayaquil vijftig jaar, 
$ 0.20. Schip, vlag en beeld
merk. 

EGYPTE 
7-2-'o8. Festival Egyptische 
post. 
150 P. Gebouw 1865 en 
gebouw 2008. 
io-2-'o8. Sport, Egypte win
naar Afrikaanse voetbalcup. 
30 P. Bokaal. 



io-2-'o8. Dag van het milieu, 
Wadi El-Hitan oudste we-
relderfgoedplaats natuur in 
Egypte. 
Tweemaal 30 P. Botten, skelet 
prehistorisch dier. 

EL SALVADOR 
30-4-'o8. Ex-presidenten van 
El Salvador, II. 
Vel met twintigmaal $ o. 10. 
Francisco Duenas (1851-
1852,1852-1854,1856,1863-
1871), José Maria San Martin 
(1852,1854-1856), Rafael 
Campo (1856-1858), Gerardo 
Barrios (1858,1859-1860, 
1861-1863), Rafael Zaldivar 
(1876-1884,1884-1885), 
Fernando Figueroa (1885, 
1907-1911), Francisco Me-
néndez (1885-1890), Carlos 
Ezeta (1890-1894), Rafael 
Antonio Gutierrez (1894-
1898), Tomas Regalado 
(1898-1903), Pedro José 
Escalon (1903-1907), Manuel 
Enrique Araujo (1911-1913), 
Carlos Meléndez (1913-
1914,1915-1918), Alfonso 
Quinonez Molina (1914-1915, 
1918-1919,1923-1927), Jorge 
Meléndez (1919-1923), Pic 
Romero Bosque (1927-1931), 
Arturo Araujo (1931), Maxi-
miliano Hernandez Martinez 
(1931-1934,1935-1944), 
Salvador Castaneda Castro 
(1945-1948), Oscar Osorio 
(1950-1956). 

eorrvostie 

El Salvador ; 

29-5-'o8. Israël zestig jaar 
onafhankelijk. 
$ o.10. Document, vlag Israël 
en '60 jaar vriendschap Israël 
en El Salvador'. 

FIJI 
25-3-'o8. Pompadourparkiet. 
$ 0.65, o.go, 1.50, 2.-. 
Verschillende afbeeldingen 
Prosopeia tabuensis. 
22-4-'o8. Gevlekte langoest. 
Blok $ 4.-. Panulirus versi
color. 

FILIPIJNEN 
5-ii-'o7. Frankeerzegel, 
vogel. 
50.- P. Pithecophaga jefFeryi. 

26-ii-'o7. Ontwikkelings
bank Filipijnen zestig jaar. 
Viermaal 7.- P. Beeldmerk, 
driemaal verschillend 
gebouw. Ook velletje met de 
vier zegels zonder perforatie. 
28-ii-'o7. Kerst. 
7.-, 20.-, 24.-, 26.- P. Resp. 
teddybeer, speelgoedtrein, 
autootje, engel en kaars. 
5-i2-'o7. 'World Vision' 
vijftig jaar in Filipijnen. 
7.-, 20.- P. Resp. president 
Ramon Magsaysay verwel
komt dominee Bob Pierce, 
beeldmerk gelegenheid. 
i4-i2-'07. Postzegelvereni
ging Cebu vijfentwintig jaar, 
overdruk. 
7.- P. over 2.40 P. Orchidee 
(Yverti5ig). 
27-i2-'o7. Chinees nieuw
jaar, jaar van de rat**. 
7.-, 20.- P. Resp. kop rat, rat. 
Ook velletje met beide zegels. 
a-6-'o8. Manny Pacquiao. 
Viermaal 7.- P. (samenhan
gend). Portretten bokser. 

GAMBIA 
ii-4-'o8. Postzegeltentoon
stelling Taipei 2008. 
Velletje met viermaal 12.-; 
blok 45.- D. In Taipei: bin
nenplaats tempel, gebouw 
Sun Yan-sen, operagebouw, 
tempel; Lover's brug in 
Tamsui. 
ii-4-'o8. Vijftig jaar ruim
tevaart. 
Zesmaal 15.- D.; viermaal 
20.- D.; tweemaal blok 
65.-D. Verschillende 
afbeeldingen Pioneer I en 
Pioneer III. 

HONDURAS 
2007. Grondwet vijfentwintig 
jaar. 
5.-, 10.-, 15.-, 20.- L. Resp. 
leiders drie ministeries, ge
bouw constituerende verga
dering 1924, huis president 
1922-1991, rechtsgebouw. 
2007. Centrale Bank Hondu
ras vijftig jaar. 

Velletje met 5.-, 10.-, 15.-, 
20.-, 25.-, 30.- L. Schilde
rijen. 

HONGKONG 
22-5-'o8. Plezier in papier-
vouwen. 
$ 1.40,1.80, 2.40, 2.50, 3.-, 
5.-. Gevouwen figuren, resp. 
bloesem bauhinia, beer, pot 
bamboe en snoeptrommeltje, 
regenboog van bloemen, 
koala met aap en banaan, 
kerstman bij kamer met 
kerstfeest. Ook velletje met 
de zes zegels. 

i2-6-'o8. Kwallen. 
$ 1.40,1.80, 2.40, 2.50, 3.-, 
5.-. Resp. 'flower hat jelly', 
'octopus jelly', 'brown sea 
nettle', 'mon jelly', 'lion's 
mane jelly', 'pacific sea 
nettle'. 

>**##*»»**»*»**/*»#*»**<*****># 
INDIA 
2i-4-'o8. Civiele diensten. 
5.-R. Standbeeld. 
22-4-'o8. Tata steel honderd 
jaar. 
5.- R. Machines, staalrol-
len, brug, vloeibaar staal en 
persoon. 

26-4-'o8. Jasmijn. 
5.-, 15.-R. (met geur). 
Verschillende takjes jasmijn. 
Ook velletje met beide zegels 
in doorlopend beeld. 

i7-5-'o8. Aga Kahn-stich-
ting. 
5.-, 15.- R. Resp. gebouw 
(restauratie erfgoed), 
mensen (sociale betrokken
heid). 
20-5-'o8. Shri Shirdi Sai Baba 
(1836-1918). 
5.- R. Boom, kopje en religi
euze leider. 
ii-6-'o8. Rajesh Pilot (1945-
2008). 
5.- R. Portret parlementariër 
en in vliegtuig. 

i2-6-'o8. Henning Holk-
Larsen. 
5.- R. Portret mede
oprichter ingenieursbureau 
Larsen&Toubro met gebouw 
en brug. 
l l l H U f t l l l i W I I H I I I 

, Henning Hoick-Larsen 
I ^ - -

INDONESIË 
3-6-'o7. Wenszegels. 
Viermaal 1.500 Rp. Hand
druk en nationale vlag, hand
druk en confetti, naar elkaar 
reikende handen, hand reikt 
boeket aan. 
2i-7-'o7. Wenszegels. 
Viermaal 1.500 Rp. Vuur
werk, filmrolletje, penseel, 
gitaar en g-sleutel. 
2-5-'o8. Speciaal onderwijs. 
Driemaal 1.500 Rp. Verschil
lende afbeeldingen kinderen 
in rolstoelen. 

ftmSiUJntiu/BuM yV^/ T ^ ^ X J 

2o-5-'o8. Nationaal 'wakker 
worden' honderd jaar gele
den (groei nationalisme en 
strijd onafhankelijkheid). 
Tweemaal 1.500 Rp. (door
lopend beeld) in velletje van 
zestien. T\veemaal vlag en 
strijders. 

5-6-'o8. Zorg voor milieu. 
Tweemaal 1.500 Rp.; velletje 
met tweemaal 2.500 Rp. 
Resp. twee mensen op 
tandem en auto's, pas ge
plante boom en bos; dezelfde 
afbeeldingen. 

22-6-'o8. Op weg naar post
zegeltentoonstelling 'Jakarta 
2008', III. 
Velletje met zesmaal 2.500, 
10.000 Rp. Resp. tweemaal 
gebouw, achtbaan, gebouw, 
verklede figuren, water
scooter, verklede figuren en 
gebouwen. 

ISRAËL 
i4-7-'o8. Gush Katif 
NIS. 1.55. Tomaten, kassen, 
huisjes op strand, davidster
ren, spelende kinderen. 

i4-7-'o8. Promenades in 
Israël. 
NIS. 4.50, 4.60, 8.15. Resp. 
Tabgha-promenade met 
Meer van Galilea in Caper
naum, Armon-promenade in 
Jeruzalem, Rishonim-prome-
nade in Netanya. 

i4-7-'o8. Olympische Spelen, 
Peking 2008. 
NIS. 1.60,1.60, 2.30, 2.90. 
Beeldmerk spelen en resp. 
zwemmen, ritmische 
gymnastiek met lint, tennis, 
zeilen in Laser Radiaal. 

JAMAICA 
26-5-'o8. Universiteit techno
logie Jamaica vijftig jaar. 
$ 30. Beeldmerk gelegen
heid. Ook in blokvorm met 
op rand faculteiten. 

KAZACHSTAN 
6-5-'o8. Europa 2008, brie
ven schrijven. 
Tweemaal 150.-1. (samen
hangend). In twee verschil
lende kleuren: duif 

KENLA 
7-2-'o8. UPU*-congres. 
^5' 65, 75, 95 Sh. Beeldmerk 
UPU en tekst met resp. 
Sitalunga gazelle in Saiwa 
Swamp, Jacksons hartebeest 
in Ruma-park, hordeloper, 
internationaal conferentie
centrum Kenyatta. 
(ajbceldmfl uolgende pagina) 
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KIRGIZIË 
io-4-'o8. Held van de 
republiek, A. Masaliev C1933-
2004). 
15.- s. Portret politicus. 
io-5-'o8. Kirgizische Post. 
0.50, 7.- s. Tweemaal beeld
merk post met omtrek zegel 
en berg. 
24-5-'o8. Geschiedenis bur
gerluchtvaart Kirgizië. 
Velletje met achtmaal 20.- s. 
JAK-12, MI-2, AN-2, TU-154, 
IL-14, IL-18, AN-24, MI-4. 

KOREA ZUID 
i7-6-'o8. Bijeenkomst minis
ters OECD* over toekomst 
interneteconomie. 
250 w. W^ereldkaart met 
apenstaartjes. 

20-6-'o8. Honderdste 
geboortedag Yun Bong-Gil 
(1908-1932). 
250 w. Portret patriot (streed 
tegen Japanse bezetting, 
pleegde moordaanslag 
Japanse legerleiders) en 
geschreven eed Koreaanse 
Patriottistische Vereniging. 

30-6-'o8. Frankeerzegel, 
reuzenwaterlelie. 
250 w. Euryale ferox. 

LIBERIA 
26-i2-'o7. Vlinders. 
$ 20.-, 30.-, 40.-, 50.-; twee 
vel met viermaal $ 45.-; 
driemaal blok $ 100.-. 
Resp. Appias epaphia, 
Papilio bromius, Charaxes 
jasius, Mimacraea marshalli; 
Belenois thysa, Papilio pelo-
dorus, Cymothoe sangaris, 
Colotis aurigineus; Junonia 
hierta, Myrina silenus, Byblia 
Ilithyia, Argyrogrammana 
attsonii; Leptomyrina hi-
rundo, Pinacopteryx eriphia, 
Lolaus menas. 
26-i2-'o7. Orchideeën. 
$ 20.-, 30.-, 40.-, 50.-; twee 
vel met viermaal $ 45.-; 
driemaal blok $ 100.-. Resp. 
Neobenthamia gracilis, Eulo-
phia guineensis, Aerangis 

curnowiana, Cymbidiella 
pardalina; Disa veitchii, Disa 
racemosa, Disa kewensis, 
Disa diores; Ophrys lutea, 
Ophrys holoserica, Ophrys 
fusca, Ophrys scolopax; 
Aerangis citrata, Angraecum 
soroium, Disa crassicornis. 

26-i2-'o7. Vogels. 
$ 20.-, 30.-, 40.-, 50.-; twee 
vel met viermaal $ 45.-; 
driemaal blok $ 100.-. 
Resp. Vidua macroura. 
Indicator minor, Actophilor-
nis africanus, Nectarinia 
famosa; Plocepasser mahali, 
Anomalospiza imberbis, 
Oriolus nigripennis, Gut-
tera pucherani; Francolinus 
adspersus, Coracias naevia, 
Oriolus auratus, Tchagra 
senegala; Pelecanus onocro-
talus, Ardeotis kori, Struthio 
camelus. 
i-i-'o8. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de rat**. 
$ 24.-. Rat knaagt aan noot 
en pagodes. 
8-4-'o8. Olympische Spelen 
in Peking, geschiedenis 
spelen. 
Velletje met viermaal $ 30.-. 
Olympische Spelen 1932 
in Los Angeles, resp. Babe 
Didrikson (goud speerwer-
pen), affiche, Helene Ma
dison (zwemmen vrije slag 
goud 100,400 m), Chuhei 
Nambu (goud hink-stap-
springen). 

30-4-'o8. NBA* basketbal
spelers. 
Vier vel met tweemaal drie 
verschillende zegels $ 40.-. 
Per vel resp. Kevin Garnett 
met beeldmerk Boston 
Celtics, Gilbert Arenas van 
Washington Wizards, Paul 
Pierce van Boston celtics, 
Yi Jianlian van Milwaukee 
Bucks. 

LIBIÉ 
i-5-'o8. WWF*, zandvos. 
Viermaal 750 Dh. Panda-
beeldmerk WWF en verschil
lende afbeeldingen Vulpes 
rueppelli. 

MACAU 
3-5-'o8. Olympische Spelen 
in Peking 2008. 

1.50, 3.50; blok 10.- ptcs. 
Beeldmerk spelen en resp. 
man met olympische vlam 
en acropolis, mascotte met 
toorts en bloem; toorts, op 
rand man en gebouw. 

2-6-'o8. Legenden en mythen 
VIII. 
1.50, 2.50,3.50,4.-; blok 
10.- ptcs. Resp. 'Maga Dou-
rada', 'NaGonlio', 'Cavalo de 
Troia', 'Enigma da Esfinge'; 
'Cupido e Psique'. 

4-7-'o8. Lokale lekkernijen, 
gezamenlijke uitgifte met 
Singapore. 
Tweemaal 1.50, tweemaal 
3.50 (samenhangend); 
tweemaal 1.50, tweemaal 
3.50 (samenhangend); vel
letje met tweemaal 5.- ptcs. 
Viermaal kwart bord met 
verschillende gerechten uit 
Macau; viermaal l<wart bord 
met verschillende gerechten 
uit Singapore; twee verschil
lende gerechten, op rand 
plein met gebouwen. 

MALDIVEN 
8-i-'o8. Tweeëndertigste 
America Cup. 
10.-, 12.-, 15.-, 20.- Rf. Ver
schillende zeilboten. 
8-i-'o8. Dertigste sterfdag 
Elvis Presley (1935-1977). 
Zesmaal 8.- Rf Verschillende 
afbeeldingen Elvis. 

MALEISIË 
24-4-'o8. Aanvulling vlinders 
melding 6/465. 
Blok 5.- RM. in vorm vlinder. 
Graphium antiphates. 
22-5-'o8. Honderd jaar St. 
John ambulance. 
30, 50 s., I.- RM. Resp. bran
card en ambulance, eerste 
hulp, reanimatie. 

io-6-'o8. Culturele instru
menten en kunstvoorwerpen, 
II. 
30, 50, 50 s. Resp. maal
steen, kleine zilveren 
voorraaddoosjes voor tabak, 
driehoekig: houten dier met 
metalen punt om vlees uit 
kokosnoot te schrapen. 

MAROKKO 
30-4-'o8. Flora. 
3.25,7.80 Dh. Resp. Calen
dula stellata. Convolvulus 
tricolor. 

i2-5-'o8. Gezamenlijke 
uitgifte met Iran. 
3.25, 3.25, 7.80 Dh. Resp. 
vlaggen en gebouwen, rol en 
kasteel Falak-ol-Aflak in Iran, 
rol en Oudaias-kasba. 
26-5-'o8. Creativiteit kin
deren. 
Viermaal 3.25 Dh. Kinderte
keningen, resp. postkantoor 
met zon, milieu: bloemen 
met vlinder en auto, huis 
met bomen, wereldbol met 
verbonden continenten. 
5-6-'o8. Mondiale dag 
milieu. 
7.80 Dh. Rokende schoor
steen, gebarsten aarde, bloe
men en vlinders, windmolen 
en wereldbol. 

I UiXO . 

MARSHALLEILANDEN 
2-4-'o8. Historische zeil
schepen. 
Vel met twaalfmaal 41 c. 
HMS Victory, Grande 
Hermine, USS Constitu
tion, Fram, Tovarisch I, Ark 
and Dove, Rainbow, Great 
Republic, HMS Resolution, 
La Dauphine, Kruzenshtern, 
Golden Hind. 

29-4-'o8. Sterrenbeelden. 
Vel met twintigmaal 41 c. 
Cassiopeia, Grote Beer, Raaf, 
Giraffe, Zwaan, Andromeda, 
Steenbok, Grote Hond, 
Goudvis, Weegschaal, Lynx, 
Serpentarius, Eridanus, 
Pauw, Orion, Kleine Leeuw, 
Pegasus, Noorderkroon, 
Phoenix, Waterman. 
i2-5-'o8. Helden van de 
marine. 
Vel met tienmaal 42 c. 
Vliegtuig Verenigde staten 
bevrijdt Marshalleilanden, 

John Lejeune, Holland 
Smith, Smedley D. Butier, 
Daniel J. Daly, Lewis Puller, 
John Basilone, Alexander 
Vandegrift, Gregory Boying-
ton, mariniers hijsen vlag op 
Iwo Jima. 

i2-5-'o8. Tropische vissen. 
$ 0.94, 4.80,16.50. Resp. 
Forcipiger flavissimus, He-
niochus acuminatus, Chaeto-
dontoplus mesoleucus. 
3-6-'o8. Vogels. 
Vel met vijfentwintigmaal 
42 c. Thraupis episco-
pus, Amazona guildingii, 
Eulampis jugularis. Icterus 
nigrogularis, Euphonia ele-
gantissiraa, Palmeria dolei, 
Ptilinopus porphyraceus, 
Cissa chinensis, Tangara 
gyrola, Coereba flaveola, 
Myzomela cardinalis, toekan, 
Bubulcus ibis, Megaceryle 
torquata, Amazona arausi-
aca, Porphyrio martinica, 
Amazilia tobaci, Ducula 
oceanica, Passerina ciris, Ori
olus chinensis, Ramphastos 
vitellinus, Ephippiorhynchus 
senegalensis, Ithaginis cru-
entus, Balearica regulorum, 
Egretta caerulea. 

II |<.l.ind> : 
42! 

8-8-'o8. Dinosaurussen. 
Vel met twaalfmaal 42 c. 
Camarasaurus, Allosaurus, 
Parasaurolophus, Orni-
thomimus, Goniopholis, 
Camptosaurus, Edmontia, 
Ceratosaurus, Stegosaurus, 
Einiosaurus, Brachiosaurus, 
Corythosaurus. 

IMAYOTTE 
26-5-'o8. Hibiscus. 
€ 0.55. Bloem hibiscus. 
26-5-'o8. Huwelijk. 
€ 0.55. Bruidspaar met stoet 
gasten. 

MONGOLIË 
4-i2-'o7. Zestigjarig huwelijk 
koningin Elizabeth II en 
prins Philip. 
Tweemaal 400 T. Koningin, 
koningin en prins. 
5-i2-'o7. Tiende sterfdag 
prinses Diana (1961-1997). 
Velletje met viermaal 1.150 T.; 
blok 3.000 T. Viermaal ver
schillend portret; Diana en 
prins Charles in auto. 
6-i2-'o7. Tachtigste verjaar
dag paus Benedictus XVI. 
Velletje met viermaal 1.150 T. 



Over hele velletje mozaïek
portret paus. 
io-i2-'o7. Eerste helikopter-
vlucht honderd jaar geleden. 
Velletje met viermaal 1.150T.; 
blok 3.000 T. Verschillende 
helikopters. 

fbótJT 
Anniversary 

Rrsf 
Helicopter 
Flight 

25-i-'o8. Mohammed Ali 
(1942)-
Twee velletjes met viermaal 
1.150 T.; tweemaal blok 
3.000 T. Verschillende foto's 
bokser. 
29-2-'o8. Overdrukken. 
Tweemaal i.ooo T. over kin
derzegels 1984 (Yvert 1265, 
1270). 

7-3-'o8. Overdruk. 
250 T. en 'Taipei 2008' over 
Yvert 1838. 

MOZAJVIBIQUE 
26-ii-'o7. Cahora Bassa-
dam. 
8, 20, 33 mt. Resp. dam, 
mannen schudden handen, 
vlag en dam. 
November '07. Leiderschap 
Aga Kahn vijftig jaar. 
8, 20, 20, 33, 33 mt. Resp. 
gebouw, mensen aan strand, 
tentje, Polana Serena-hotel, 
leerlingen in klas. 

MYANJVIAR 
9-5-'o8. Referendum over 
nieuwe grondwet. 
100,100, 200 k. Resp. men
sen met opgeheven arm en 
gebouwen en standbeelden, 
vergaderzaal en standbeelden 
en kaart, stembus met kaart 
en vergaderzaal en standbeel
den. 

NEDERtANDSE ANTILLEN 
28-2-'o8. Erfgenamen Neder
landse troon. 
75,100,125, 250, 375, 500 c. 
Resp. tweemaal prinses Ama-
lia (2003), tweemaal prins 
Willem-Alexander (1967), 
tweemaal koningin Beatrix 
(1938). 

PH iNr^laadie AnttUen t 20-3-'o8. Verwarming aarde. 
50, 75,125, 250 c. Resp. bos
brand, ijsbeer, windmolens, 
strand met palmen en zeiltje. 

i-4-'o8. Olympische Spelen 
Peking 2008. 
25, 35, 75, 215 c. Beeldmerk 
spelen en resp. hardloopster, 
man aan ringen, zwemster, 
wielrenner. 

\Wff/«f(rfsc \nlilM Sederlanitsf MttUrtt 
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ii-4-'o8. Postzegelshow 
Stamp Passion. 
75,100,125, 250, 375, 500 c. 
Zegel op zegel, nummer 
NVPH resp. luchtpost Cura
sao 14, Curasao 26, luchtpost 
Curasao 51, dienstzegel 
Nederland 32, Nederland 
131, Curasao 181. 

28-4-'o8. Bisdom Willemstad 
vijftig jaar. 
59,106,158, 240, 285, 335 c. 
Kerken, resp. Alto Vista
kapel op Aruba, kruis op 
Seru Largu in Bonaire, kerk 
St. Ann op Curacao, Heilig 
Hartkerk op Saba, r.k. kerk 
van Oranjestad op St.-Eus-
tatius. Ster der Zeekerk op 
St.-Maarten. 
i5-5-'o8. Vrouwen, stille 
verzorgers. 
Viermaal 145; viermaal 155 c. 
Resp. vrouw stampt graan, 
visverkoopster, vis bakster, 
vrouw roostert koffiebonen; 
wasvrouw, wasvrouw, vrouw 
maalt graan op steen, hoe-
denmaakster. 

NEPAL 
30-i2-'07. Bezoek Nepal. 
Vijfmaal 5.- R. (samen
hangend). Berg, driemaal 
verschillend gebouw, relief-
beeldhouwwerk. 
30-i2-'o7. Beroemde 
mensen. 
Zesmaal 5.-R. Shiva-
puri Baba (religieus leider), 
Mahesh Chandra (schrijver), 
prinses Bkrikuti, Pundit 
Udayananda Arjyal (schrij
ver), Ganesh Lal Shrestha 
(musicus), Tara Devi 
(zanger). 
2-4-'o8. Diplomatieke be
trekkingen met Duitsland. 
25.- R. Gebouwen. 

NEVIS 
8-3-'o8. Olympische Spelen 
Peking. 
Velletje met viermaal $ 2.-. 
Wielrennen, slalom kanova
ren, zeilen, paardensport. 

NIEUW-ZEELAND 
i-5-'o8. Kingitanga (bewe
gingvan Maori-stammen om 
symbolische koning aan te 
stellen gelijk in status als de 
Britse monarch) honderdvijf
tig jaar. 
50 c , $ 1.50, 2.50. Kunstwer
ken van hedendaagse Maori 
artiest en beeldhouwer Fred 
Graham, resp. 'Miro Whero, 
Miro Ma, Miro Pango', 'He 
Piko He Taniwha', 'Kia Mau'. 

5-6-'o8. Matariki (pleiaden), 
voor Maori teken dat winter 
overgaat in tijd van vernieu
wing en reflectie. 
50, 50 c , $ I.-, 1.50, 2.-, 2.50. 
Maori-cultuur en -erfgoed, 
resp. zeven sterren van Mata
riki aan hemel Ranginui, Te 
Moana nui a Kiwa (de grote 
oceaan van Kiwa: Grote Oce
aan) met gedecoreerde steven 
oorlogskano, Papatuanuku 
(land als voedselproducent), 
Whakapapa (familierelaties 
en voorouders), Takoha 
(geschenken: handen met 
hanger van snijwerk). Te Hau 
Hou: beeld dat naar Matariki-
vieringen uitkijkt met maan 
boven horizon. 

2-7-'o8. Gezondheid. 
50-HO C, $ I.-HO C; 50+10 C. 
(zelfklevend). Resp. meisje 
op fiets, meisje in kano; 
springende jongen. Ook vel
letje met de drie zegels. 

2-7-'o8. Olympische Spelen 
Peking. 
50, 50 c., $ 1 . - , 2.-. 
Beeldmerk spelen en resp. 
wielrenner, roeier, kanoer, 
hardloopster. 

NIGER 
9-ii-'07. UPU*-congres. 
500 R (rond te maken). 
Beeldmerk congres. 

i—;: 

9-ii-'07. Fauna. 
200, 400, 600 F. Resp. 
giraffen, Mendes-antilope, 
struisvogels met jongen. 

NORPOLKEILAND 
4-4-'o8. Gezichten uit 
Norfolk. 
$ 0.50,1.- , 1.20, i.8o. Vier 
verschillende mensen. 
i5-5-'o8. Een joodse rust
plaats op Norfolk. 
$ 0.50,1.20,1.80; blok $ 2.-. 
Verschillende grafstenen. 
30-5-'o8. Kalveren uit 
Norfolk. 
$ 0.50,1.- , 1.20,1.80. 
Verschillende afbeeldingen 
kalveren. 

OMAN 
i-io-'07. Symposium duur
zame landbouwontwikkeling 
en regulering arbeidsmarkt. 
100 b. Beeldmerk. 
i8-ii-'o7. Nationale dag. 
100 b. Portret. 
i-i2-'07. Toerisme. 
Viermaal 100 b.Verschillende 
afbeeldingen rond kasteel 
Khasab. 

20-i2-'o7. Honderd jaar 
scouting - vijfenzeventig jaar 
scouting in Oman. 
250 b. Gebouw en scouts 
vroeger en nu. 

PALAU 
i3-i2-'o7. Zeilwedstrijd 
America's Cup. 
26, 80 c , $ 1.14, 2.-. Verschil
lende scènes zeilwedstrijd. 
ii-4-'o8. Plaatsen in Taiwan, 
Taipei. 
Velletje met viermaal 50 c ; 
blok $ 2.-. 'National Taiwan 
Democracy Memorial Hall', 
Chinese tuin, blik op Taipei, 
oostkust Taiwan; verlichte 
tempel. 
i4-5-'o8. Postzegeltentoon-
stelhng Israël 2008. 
Blok $ 3.-. Gouden lier en 
muren oud Jeruzalem. 

PITCAIRNEILANDEN 
24-4-'o8. Geschiedenis 
sloepen Pitcairn. 
50 c., $ I.-, 1.50, 3.50 met 
tussenveld, doorlopend 
beeld. Resp. skelet boot uit 
1880, roeiboot uit 1988, alu
minium dieselsloep (1995) 
en containerschip, boten op 
strand bij zonsondergang; 
tussenveld: zeilsloep Hender
son (1990). 

25-6-'o8. Bloemen en bijen. 
$ I.-, 1.20,1.50, 3.- . Apis 
mellifera ligustica bij resp. 
Psidium guajava, Portula-
ca oleracea, zonnebloem, 
Metrosideros collina. Ook 
velletje met de zegels van 
$ 1.50 en 3.-. 

POLYNESIÉ 
2o-5-'o8. Beroemde mensen. 
500 F. Portret politicus Pou-
vanaa(i895-i977). 

QATAR 
30-i-'o8. Postzegeltentoon
stelling Doha 2008. 
0.50; blok 5.- R. Tweemaal 
beeldmerk (zegel met paard). 

30-3-'o8. Traditionele 
parfiim. 
Viermaal 1.50 R. Flesjes 'Al 
Marash', flesjes 'Oud'-olie, 
Agar hout, damp uit bokaal 
'AlMogbass'. 

SINGAPORE 
25-6-'o8. Olympische jeugd-
spelen 2010 in Singapore 
(tussen 14 en 18 jaar), 
i" Local, $ 2.- (samenhan
gend). Vrolijke jongeren met 
confetti en resp. ballonnen, 
vlag. 
4-7-'o8. Lokale lekkernijen, 
gezamenlijke uitgifte met 
Macau. 
Viermaal i"; viermaal 65 c ; 
velletje met tweemaal $ 2.-. 
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viermaal kwart bord met 
verschillende gerechten uit 
Macau; viermaal kwart bord 
met verschillende gerechten 
uit Singapore; twee verschil
lende gerechten, op rand 
plein met gebouwen. 

rm 
88'o8. Olympische Spelen 
Peking 2008. 
i" Local, i""" Local, $ i.io, 
i.io. Beeldmerk spelen, 
Chinees karakter en silhouet 
sporter resp. tafeltennis, 
zeilen, schieten, badminton. 

5. Rs. Landschap, wereld
kaart, kaart Sri Lanka en 
satelliet. 

SRI LANKA 
i8ii'o7. Kerst. 
5., 30. Rs. Resp. geboor
tescène, St.Jameskerk in 
Mutwal. 

29i'o8. Halgasthota Sri De
vananda Mahanayaka thero. 
5.RS. Portret. 
42'o8. Zestigste onafhanke
lijkheidsdag. 
5.RS. Vlagen '60'. 
252'o8. Honderdste ge
boortedag Deshamanya N.U. 
Jayawadena. 
5. Rs. Portret. 
284'o8. Zevende bijeen
komst ministers van jeugdza
ken Commonwealth. 
5. Rs. Man, vrouw en duif 
304'o8. Protohistorische 
periode en vroeg Anurada
pura tijdperk. 
5., 10., 12., 15., 30., 
40. Rs. Resp. grafkralen en 
ketting (600400 v.C), ir
rigatie en landbouw, gouden 
plaquette (i'" eeuw), ijzeren 
oven, twee munten, schilderij 
Sigiri(5'''eeuw). 

ST. HELENA 
75'o8. Plaatsen Napoleon. 
Velletje met 90 p., £ i., 1.25. 
Resp. Longwoodhuis 1821, 
graf Napoleon, Longwood
huis 2008; op rand Long
woodhuis. 

ST HELK\.\*? 

23ii'o7. Nationale sym
bolen. 
50., 100., 200. Rs. Drie
maal symbool. 
9i2'o7. Kerk St.Mary in 
Maggona. 
5.RS. Kerk. 
9i2'o7. Internationale dag 
kinderradio. 
Driemaal 5. Rs. Driemaal 
scène uit race tussen haas en 
schildpad. 

ioi2'o7. Internationale dag 
tegen corruptie. 
5.RS. Beeldmerk Verenigde 
Naties en tekening demon
stratie tegen corruptie. 

4i'o8. Opening vijfhon
derdste Nenasalacentrum 
(communicatiecentrum in 
landelijke gebieden). 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
35'o8. Gele zwartkeelzan
ger. 
€ 0.47. Dendroica virens. 
i75'o8. Lokale kunstnijver
heid. 
€ 0.33. Ganzen, potjes en 
vaatje. 

0,33 e 
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a85'o8. Marianne Lamou
che met overdruk St. Pierre et 
Miquelon. 
€ 0.65, 0.72, 0.88,1.25,1.33, 
2.18. 
ii6'o8. Thuiskomst vissers. 
€ 0.80. Schilderij vissersbo
ten op strand van Michelle 
Foliot. 
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256'o8. Trelwogels, harle
kijneend. 
€ 1.50. Histrionicus histrio

SURINAME 
2i5'o8. Slangen. 
SR$ I., 1.50, 2., 5., 7.50, 
10., 15.. Resp. Candoia cari
nata, 'viper', Choldropython 
viridis, 'eyelash viper', 'green 
mamba', 'emerald tree boa', 
'tiger rat'. 

SYRIÉ 
i58'o7. Internationale 
beurs Damascus. 
£ 15. Symbolische afbeel
ding. 
ly-g-'oj. Mondiale dag 
toerisme. 
£ IG. St.Paul's kerk Bab Kis
san Damascus. 

4io'o7. Eerste satelliet 
vijftig jaar geleden. 
£15,25. Symbolische afbeel
dingen. 
9io'o7. Wereldpostdag. 
£ 25. Wereldbol in enveloppe 
en beeldmerk UPU*. 

i6ii'o7. Omwenteling 
16111970 zevenendertig jaar 
geleden. 
£ 15. Station stuwdam 
Kederan. 

27i2'07. Dag van de 
bomen. 
£ 18. Juniperus excelsa in 
Yabrud. 
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30i2'o7. Syrische vernieu
wers, artsen. 
Vijfmaal £ 10. Tawfik Izzed
din (19121976), Hussny 
Sabah (19001984), Wajeh Al 
Barudy (19041996), Abdus
salam Al Ojaily (19182006), 
Nadim Shoman (19031984). 
30i2'07. Vogels. 
Vijfmaal £ 10. Specht, 
slobeend, bijeneter, ooievaar, 
tortelduif. 

TAIWAN 
i25'o8. Bruggen, II. 
NT$5., 5., 12., 15.. Resp. 
Wurihtjrug in Taichung, 
Jilubrug in Nantou, 
Shueiyunbrug in Shueili, 
Sindongbrug in Miaoli. 

lÈt 
205'o8. Inauguratie 
twaalfde president en vice
president. 
NT$5.,5.,i3.,i5.. 
Verschillende portretten 
Ma Yingjeou (president) en 
Vincent C. Siew (vicepre
sident). Ook velletje met de 
vier zegels. 
2g5'o8. Nationaal museum 
Taiwan honderd jaar. 
NT$5., 25.. Resp. vlag 
met gele tijger (republiek 
Formosa), portret Zheng 
Chenggong (16241662). 
Ook velletje met beide zegels, 
op achtergrond kaart Taiwan 
uit regeerperiode keizer 
Kangsi. 

56'o8. Vogels, III. 
NT$7. , 15., 20., 34.. 
Resp. Streptopelia orientalis. 
Passer montanus, Pica pica, 
Zosterops japonicus. 

56'o8. Kevers. 
NTS 5., 5., 10., 12.. Resp. 
Neolucanus swinhoei, 
Dorcus schenklingi, Lucanus 
datunensis, Cyclommatus 
asahinai. 
97'o8. Formosa kitta. 
NT$5. , 5., 12., 12.. 
Verschillende afbeeldingen 
Urocissa caerulea. Ook 
velletje met de vier zegels in 
doorlopend beeld. 

THAILAND 
33'o8. Frankeerzegel. 
3. B. Jonge postbode in 
motorbootje. 

i73'o8. Frankeerzegel. 
3. B. Rood hart met aan 
beide zijden half poppetje (in 
velletje van tien: doorlopend 
beeld). 
24'o8. Dag behoud Thais 
erfgoed, poortwachters. 
Viermaal 3. B. Poortwach
ters, resp. geschilderd op 
deur Buddhisawankapel 
(nationaal museum, Bang
kok), geschilderd op raam 
Wat Suthat Thepwararam 
(Bangkok), houtsnede (Wat 
Phra Si Sanphet, Ayutthaya), 
houtsnede (Wat Phra Si Rat
tana Satsadaram, Bangkok). 
Ook velletje met de vier 
zegels. 

24'o8. Provinciale beeld
merken, II. 
Tienmaal 3.B. (ronde 
zegels). Nakhon Ratchasima: 
standbeeld Tao Suranaree, 
Nakhon Si Thammara: 
Boromthat Chedi, Nakhon 
Sawan: 'Wimam', Nonthabu
ri: Watervat, Narathiwat: zeil
boot. Nan: Asupharatkoe, 
Buri Ram: heiligdom Prasat 
Phanomrung, Pathum Thani: 
lotus en rijst, Prachuap Khiri 
Khan: Kuha Swanpaviljoen, 
Prachin Buri: Phra Sri Bodhi
boom. 
i25'o8. Vijftig jaar diplo
matieke betrekkingen met 
Turkije. 
Tweemaal 3. B. Wat Rajan
nada in Thailand, Blauwe 
Moskee in Turkije. 



i95'o8. Boeddhistische 
feestdag 'Visakhapuja', II. 
3. B. Bodh Gaya, waar Boed
dha verlichting ontving en 
oude tempel. 
56'o8. Mondiale dag 
milieu. 
Viermaal 3. B. Wereldbol 
met lucifer en vlammen, gat 
in de lucht met mensen met 
zonnebrillen, brandend blad, 
wereldbol als boom. 
i36'o8. Orchideeën. 
Negenmaal 3. B. Brasso
cattleya Ploenpit Star, 
Aerides falcata, Arachnis 
Hookeriana X Vanda Doctor 
Anek, Phalaenopsis Little 
Mary, Dendrobium sutiknoi, 
Paphiopedilum callosum, 
Grammatophyllu, specio
sum, Vascostylis speciosum, 
Vanda Robert's Delight. 

TRINIDAD EN TOBAGO 
24i'o8. Montreal Protocol 
(bescherming ozonlaag) 
twintig jaar. 
Blok $ 15.. Wereldbol en tek
sten; op rand tekening 'When 
you destroy the ozone... you 
destroy yourself'. 
i66'o8. Olympische Spelen. 
Velletje met viermaal $ 3.50. 
Beeldmerk spelen en resp. 
hardloper, tafeltennisba^e, 
fiets, zwemmer. 

Trinidad $3.50 
& Tobago 

TRISTAN DA CUNHA 
i7'o8. Zestig jaar visserij. 
15, 20, 30, 70, 80 p., £ 1.25. 
Resp. vissersboten in haven, 
vissersboot op zee, overslag, 
sorteren, inpakken kreef
tenstaarten, schepen voor 
export. 

TUNESIË 
i85'o8. Voorwerpen van 
terracotta. 
250, 600, 600, i.ioo m. Resp. 
waterkan, bokaal, bord met 
tekening dier, lamp. 
285'o8. Nationale dag 
gehandicapten. 
250 m. Persoon zit op apen
staartje achter computer. 

56'o8. Vissen. 
250, 250, 600, 600 M. (drie
hoekig). Resp. Thunnus 
thynnus, Mugil cephalus. 
Sparus auratus, Dicentrar
chus labrax. 

TUVALU 
8i'o8. Olympische Spelen 
Peking. 
Velletje met viermaal 60 c. 
Silhouetten van resp. honk
baller, schermer, hockeyer, 
gymnaste. 
282'o8. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de rat**. 
$ 1.30. Versierde rat. 
i45'o8. Postzegelten
toonstelling Israel 2008, 
bloemen. 
Vel met zesmaal 50 c; blok 
$ 3.. Resp. Crocus ochrole
ucus. Adonis palaestina, Ma
tricaria recutita. Ranunculus 
ficaria, Cichorium pumilum, 
Lavatera trimestris; Crocus 
vitellinus. 
3i5'o8. Katten. 
Velletje met zesmaal $ i.; 
blok $ 3.. Resp. Siberische, 
Californische, siamees, 
burmilla, Europese korthaar, 
Devon rex; calico. 

UGANDA 
i86'o8. WW¥*, gevlekte 
hyena. 
Viermaal i.ooo Sh. Panda
beeldmerk WWF en verschil
lende afbeeldingen Crocuta 
crocuta. 

VANUATU 
i86'o8. Olympische Spelen 
Peking. 
Velletje met 10, 40, 60, 90 vt. 
Beeldmerk spelen en sym
bolische figuurtjes die resp. 
boogschieten, hardlopen, 
tafeltennis spelen, gewicht

VERJENIGDE NATIES 
88'o8. Olympische Spelen 
Peking, sport voor vrede. 
Zw.Fr. I., 1.80; US$ 0.42, 
0.94; € 0.65,1.30. Olympi
sche ringen en resp. vrije 
oefening turnster, tennisser; 
hardloper, hordeloper; turner 
aan ringen, zwemmer. 

VERENIGDE STATEN 
3o4'o8. Frankeerzegel, 
Purple Heart. 
42 c. Militair decoratieteken. 
i75'o8. Staat Minnesota 
honderdvijftig jaar. 
42 c. Brug MN34/WI54 
over Mississippi. 

i95'o8. Libel. 
62 c. Libel. 

i76'o8. Charles (19071978) 
en Ray (19121988) Fames. 
Velletje met zestienmaal 42 c. 
Charles en Ray Fames, stof
ontwerp, stapelbare stoelen, 
huis no. 8, stalen tafel, luie 
stoel raetvoetenbank, kap
stok, stoel 'La Chaise', Tollen 
(film uit 1969), draadstoel, 
omslag 'Arts & Architecture', 
kaartenhuis, houten beeld, 
wandkast, aluminium stoel, 
stoel. 

i96'o8. Olympische Spelen. 
42 c. Turnster met vrije 
oefening. 

ZUIDGEORGIË EN ZUIDE
LIJKE SANDWICHEILAN
DEN 
io7'o8. WWF*, stormband
pinguïn. 
55, 55, 65, 90 p. Pandabeeld
merk WWF en verschillende 
afbeeldingen Pygoscelis 
antarcticus. Ook velletje in 
vorm pinguïn met de vier 
zegels. 
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66'o8. Vrijheidsklok. 
Forever. Klok. 
io6'o8. Hart. 
42 c. Mannetje draagt groot 
hart. 

io6'o8. Huwelijk. 
42, 59 c. In twee verschil
lende kleuren: ranken die 
hartvormen. 
i26'o8. Mount Rushmore. 
$ 4.80. In rots uitge
hakte hoofden van George 
Washington (17321799), 
Thomas Jefferson (1743
1826), Theodore Roosevelt 
(18581919), Abraham 
Lincoln (18091865). 

i46'o8. Vlaggen. 
Tienmaal 42 c. Vlag van: 
Amerika, Alabama, Alaska, 
Samoa, Arizona, Arkansas, 
California, Colorado, Con
necticut, Delaware. 

206'o8. Hooverdam. 
$ 16.50. Betonnen boogdam. 

io7'o8. Celebrate. 
42 c. Letters 'celebrate' in 
blokjes. 

WESTSAMOA 
i86'o8. Olympische Spelen 
Peking 2008. 
Velletje met 50 s., $ i., 1.50, 
2.. Beeldmerk spelen en 
gestileerde sporter, resp. 
wielrennen, boksen, worste
len, atletiek. 

SAMO^U 

*: Gebruikte afkortingen: 
ARPA Asociacion Radio

difusoras Privadas 
Argentinas 

Mercosur Gemeenschappe
lijke Economische 
Markt voor Zuid
Amerika 
National Aero
nautics and Space 
Administration 
National Basket
ball Association 
Organisation 
for Economic Coo
peration and 
Development 
Royal Air Force 
United Nations 
Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 
Universele Post 
Unie/Union Pos
tale Universelle/ 
Universal Postal 
Union 
Women's Auxiliary 
Air Force 
World Wildlife 
Fund 

NASA 

NBA 

OECD 

RAF 
Unesco 

UPU 

WAAF 

WWF 

**: Chinese dierenriem 
(zodiak): 72'o8 tot 261
Jaarvan de rat (muis). 
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SAMENSTELLING: JEFFREY GROENEVELD, 
PURMEREND - REACTIES EN TIPS: 
JEFFREYGROENEVELD@HETNET.NL 

ST PAUI'S KATHEDRAAL: EEN 
MONUMENT VOOR WREN 

Wie in Londen St Paui's 
Cathedral bezoeict zal de 
grafmonumenten van 
Britse helden zoals de 
hertog van Wellington en 
admiraal Nelson niet kun
nen ontlopen. Wie echter 
op zoek gaat naar een
zelfde monument voor 
de befaamde architect 
Christopher Wren moet 
daar de nodige moeite 
voor doen. 
Als het graf van Wren 
eenmaal gevonden is, 
word je getroffen door 
de bijzondere tekst op 
de eenvoudige steen: 
'Hieronder ligt de stichter 
van deze kerk en stad, 
Christopher Wren, die 
meer dan 90 jaar leefde, 
niet voor zichzelf, maar 
voor de publieke zaak. Le
zer, als u zijn monument 
zoekt, kijk om u heen.' 
Na de brand van Londen 
in 1666, die een groot deel 
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van het middeleeuwse 
Londen met de grond 
gelijk maakte, kreeg Wren 
de opdracht om de stad te 
herbouwen. In de huidige 
City zijn nog tal van zijn 
bouwwerken terug te vin
den, waaronder tientallen 
kerken. Zijn meesterwerk 
is echter de St Paui's 
kathedraal. Dit jaar is het 
precies driehonderd jaar 
geleden dat de kathe
draal gereed kwam en ter 
gelegenheid daarvan geeft 
Royal Mail een velletje uit 
met vier zegels waarop 
het magnifieke interieur 
van de kathedraal te zien 
is. Op de velrand staat een 
portret van Christopher 
Wren. 
Samen met het velletje 
verschijnen ook zes 
zegels die gewijd zijn aan 
andere Britse kathedra
len. Het zijn de gotische 
kathedraal van Lichfield, 

de kathedraal van Belfast 
met zijn honderd meter 
hoge toren van roestvrij 
staal, de kathedraal van 
Gloucester met zijn 
vermaarde glas-in-lood 
ramen uit de veertiende 
eeuw, de kathedraal van 
St Davis (Wales), die ooit 
nog eens bezocht werd 
door Willem de Verove
raar in 1081, de kathedraal 
van Westminster (niet 
te verwarren met zijn 
buurman Westminster 
Abbey) en de kathedraal 
van St Magnus in Orkney. 
De zegels zijn allemaal 
uitgevoerd in zwart
wit, wat de afgebeelde 
interieurs niet echt recht 
doet, maar aangezien 
kerkinterieurs niet zo 
vaak het onderwerp zijn 
van postzegeluitgiften 
zullen de verzamelaars 
van dit thema er toch wel 
blij mee zijn. 
Zoals gebruikelijk gaat 
de uitgifte gepaard met 
verschillende handstem-
pels, die ook interessant 
kunnen zijn. Zo is op 
een van de stempels het 
grondplan van de kathe
draal van Salisbury te zien 
en draagt een andere het 
portret van Christopher 
Wren. 

ST PAUL'S CATHEDRAL 
BENEATH LIES BURIED THE FOUNDCR o r THIS CHURCH AND CITY, 

CHRISTOPHFR WRFN, WHO I ivrn MORF THAN 90 YFARS, 
NOT FOR HIMSELF BUT FOR THE PUBLIC fiOOD. 

RtAOtR, Ih YOU SttK HIS MONUMtNI, LOOK AROUND YOU. 

C/f^t^im/j 

' ^ 'S tamp CotlecÖoT' 

^SSi^^S^ 
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PROTESTANTSE KERK 
IN KATHOLIEK MONACO 

Ter onderstreping van de 
gelijkheid van de religies 
werd in het katholieke 
vorstendom Monaco 
vijftig jaar geleden 
een protestantse kerk 
gebouwd. Deze opende 
in 1958 zijn deuren. Het 
gouden jubileum van de 
kerk werd onder andere 
gevierd met een postzegel 
en een oecumenische 
dienst tijdens het Interna
tionale Circus Festival. De 
dienst werd voorgegaan 
door de aartsbisschop van 
Monaco. 

» M / M M 
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VERSCHIJNINGEN VAN 
LOURDES 150 JAAR 

Jaarlijks trekken duizen
den mensen naar het 
Franse plaatsje Lourdes, 
in de overtuiging daar 
genezing te vinden. De 
rooms-katholieke kerk 
heeft verschillende won
derbaarlijke genezingen 
erkend. Het is dit jaar 150 
jaar geleden dat het 14-
jarige meisje Bernadette 
Soubirous verklaarde dat 
ze verschillende verschij
ningen had gezien van 
de Heilige Maagd Maria 
bij een grot in de buurt. 
Soubirous ging in 1866 
het klooster in en werd in 
1933 heilig verklaard. 
Bij de plaats van de 
verschijningen werd in 
1864 een standbeeld 
opgericht ter ere van 
Onze-Lieve-Vrouw van 
Lourdes. Al snel kwamen 
er pelgrims op af om er 
te bidden en te drinken 

van het bronwater uit de 
grot. Er kwam een kapel, 
die te klein bleek om de 
grote stroom bezoekers 
te herbergen. De kapel 
werd vervolgens als crypte 
onderdeel van de basiliek 
die gebouwd werd. Er 
kwamen daarna nog twee 
andere basilieken en 
diverse andere gebouwen, 
die samen het Heiligdom 
van Onze-Lieve-Vrouw 
van Lourdes vormen. 
In 2004 I<wam paus 
Johannes Paulus II, die 
toen al enige tijd ernstig 
ziek was, naar Lourdes 
en deze maand zal paus 
Benedictus XVI op bede
vaart naar Lourdes gaan. 
Hij zal onder andere de 
mis opdragen, een van de 
processies bijwonen en 
de pelgrims toespreken 
en met hen bidden. 

'DE MAJOOR' KREEG 
EEN POSTZEGELBOEKJE 

De in 2007 overleden 
'majoor' Alida Bosshardt 
is het onderwerp van een 
op 12 juni uitgegeven 
prestige boekje. Met 
enige schroom meld ik 
het verschijnen van dit 
boekje, omdat er sprake 
is van een zogeheten 
'persoonlijk prestige-
boekje'. Over de 'officiële 
status' van deze boekjes is 
niet iedereen het eens. De 
Bond heeft in 2007 een 
standpunt geformuleerd 
over het toestaan van per
soonlijke zegels in ten
toonstellingsverzamelin
gen. Als er sprake is van 
een van tevoren door de 
postdienst in het officiële 
uitgifteprogramma aan
gekondigde emissie mo
gen persoonlijke zegels in 
zo'n verzameling worden 
opgenomen. HetMajoor-
Bosshardtboelcje werd 
weliswaar door TNTPost 
uitgegeven, maar was niet 
in het emissieprogramma 
aangekondigd. De pre-
ciezen zullen het boekje 
dus afkeuren, terwijl de 
rekkelijken - waartoe ik 
mijzelf reken - zich daar 
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tot luitenant-kolonel, 
maar de rang 'majoor' 
werd haar geuzennaam. 
Het boel<je, voorzien 
van een biografie, is rijk 
geïllustreerd met foto's 
uit het lange leven van 
Nederlands beroemd
ste heilsoldate. Tal van 
bekende Nederlanders, 
zoals rabbijn Soetendorp, 
Jos Brink en Rik Felder
hof figureren met de 
majoor op die foto's. Het 

niets van zullen aantrek
ken. Hoe dan ook, het 
staat iedereen vrij te 
verzamelen wat hij wil 
en ik denk dat het boekje 
een aanwinst kan zijn 
voor menige verzameling. 
Alleen al vanwege de uit
spraak van de majoor op 
de kaft sluit het naadloos 
aan bij de rode draad van 
deze aflevering van The
matisch Panorama: 'God 
dienen is mensen dienen 
en mensen dienen is God 
dienen.' Het boekje bevat 
negen zegels van 44 cent 
met verschillende portret
ten van de majoor, die 
overigens was bevorderd 

koninklijk huis ontbreekt 
evenmin, de bekende foto 
met prinses Beatrix op de 
Wallen staat (weliswaar 
heel klein) in het boekje, 
net als een foto met 
prinses Juliana. Een hele 
bladzijde is gewijd aan de 
indrukwekkende uitvaart 
van majoor Bosshardt, die 
door een miljoen mensen 
op de televisie werd 
gevolgd. 

WILUBRORD, APOSTEL 
VAN DE BENELUX 

De herdenking van de 
1250ste sterfdag van Wil-
librord in 1939 ging ge

paard met de uitgifte van 
twee Nederlandse post
zegels. Bij zijn 1350ste 
geboortedag verschijnt er 
alleen in Luxemburg een, 
overigens heel mooie, 
postzegel. Willibrord 
was een rooms-katho
lieke aartsbisschop 
die aflcomstig was uit 
Engeland. Hij was in 
688 tot priester gewijd 
en vertrok in 690 naar 
Friesland om zijn bood

schap te verkondigen en 
de Friezen met succes 
te kerstenen. Hij ging 
daarbij niet zachtzinnig 
te werk. Vanuit Friesland 
zette hij zijn missie voort 
en kwam helemaal tot aan 
Luxemburg, waar hij in 
Echternach een klooster 
stichtte. Willibrord stierf 
in 739 en werd op eigen 
verzoek in Echternach 
begraven. Zijn graf is 
tegenwoordig te vinden in 
de crypte van de abdij van 
Echternach. 
Spoedig na zijn overlijden 
begon de verering van 
Willibrord en zijn graf 
werd een druk bezochte 
pelgrimsplaats. Ook nu 
wordt Willibrord nog 
vereerd. Jaarlijks is op 
de derde dinsdag na 
Pinksteren in Echternach 
de springprocessie ter 
ere van Willibrord. De 
bedevaartgangers zetten 
telkens drie stappen naar 
voren en twee naar achte
ren. De oorsprong van dit 
ritueel is niet bekend. 
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s« SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES; GEEN HANDELSADVERTENTIES; VERMELDING 
VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 

RULES: SUBSCRIBERS ONLY; NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS; STATING YOUR NAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 

SPIELREGEL: NURFÜR ABONNENTEN; KAUFMÄNNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET; 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGiBODEN 
Gest. van vele landen, ook postfr. Vraag 
mijn prijslijst aan. Nergens goedlcoper! 
J. Roos, Jozefplein 22, 5552 HV, Vallfens-
waard. Telefoon 040-2017307. 

vvww.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-Boscli-
man, De Olmen 80, 6903 BP Zevenaar. 
Telefoon 0316-343537. Giro 5312882. 
Bank 304810398. 

Oost-Europa. Pzh. R. Wiktor, Hodges-
straat 13, 6135 CS, Sittard. Telefoon 046-
4512751. E-mail robcrt-u)iktor(5)home.nl 

New-Zealand manco's aangeboden, ook 
uit series gest/pfr. J.Dijkstra, Lindendoord 
20, 8172 AL, Vaassen. Telefoon 0578-
571958. E-mail tuidijkeinde(3)hotmail.com 

Frankeergeldige postzegels zonder gom 
van Nederland. J. Verboven. Telefoon 
045-5221087. 

100 zegels BRD-DId., veel grf en hoge 

wrd. 10 euro in brief. J. Eeftink, W. de 
Withlaan 17,1403 VC, Bussum. 

Nederland zegels/FDC's/boekjes etc. 25% 
NVPH, ook los of ruil voor ansichtkaarten. 
G. Regt. Telefoon 072-5337863. 

DDR 25%, Bund, Berlin, DR, alle Europese 
landen 35%, FDC's, boekjes etc. J. Rom
kens. Telefoon 045-5462894. 

Gratis prijslijsten postfrisse zegels van 
vele thema's. Wien, Postbus 22517, noo 
DA, Adam Z.0. Telefoon 020-6974978 en 
uiuiuj.Men.nl 

Gratis lijsten Brazilië, DDR, Bund, Berlijn 
gst. en pf Zwitserland gestempeld. R. Dor-
man. Grasklokje 66, 7772 NR Hardenberg. 

Nieuw Zeeland nr. 374 - 375 Mi. bl. pfr. 5 
St. tegen 3 jaarboeken 2003, 2004 en 2005 
Australië ruilen. D.C. Oosting. Telefoon 
0598-421642. 

Nederland frankeerg. zonder gom 0.44, 
0.39, 0.29 50% -I- moderne kantoorpost. C. 
Cruyssen. Telefoon 06-25162155. 

GEVRAAGD 
Mooie collecties v.d. hele wereld gratis 
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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 Philatelie en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres bij de overschrijving (ook bij 
gebruikmaking van Girotel of Mijn Postbank)! 

taxatie, vlot afgehandeld. W. v.d.Berg, 
Valkhof 94, 2261 HV Leidschendam. 
Telefoon 070-3272108. 

Verzamelaar zoekt brieven uit WW2 perio
de van concentratiekampen, strafgevan
genissen & ghetto's. C.J.T. van derTogt. 
Contact via e-mail naar: couplefoureight(a) 
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. 

Frankeergeldig Kinderbedankkrt. FDC 
aantekenstrook E2-30 (ook te koop). 
J. Laman Trip. Telefoon 0499-474163. 

Stuur mij 100 zegels van de Overzeese 
Gebieden van Nederland, Duitsland totaal 
België en/of Polen, alles gestempeld, 
hetzelfde aantal en formaat terug van de 
wereld. Marijke Becker, Heuvel 96, 6651 
DH Druten. E-mail marijkel)etker(g)tel/ort.nl 

Verzamelaar zoekt te koop topcollecties 
van Europese landen. Aanbiedingen ]. van 
Dijk. Telefoon 06-53303023 of 0037-
7680861194. 

DIVERSEN 
Studiegroep Britannia, de vereniging voor 
alle verzamelaars van Engeland en gebie
den. Maak eens kennis, bel 070-3860232, 
zie www.sgbritannia.nl Blad, meetings, 4 
grote veilingen, boekjes en veel verzamel-
plezier. Join the club, see you! 

Filitalia, club voor verzamelaars van Italië, 
San Marino en Vaticaan. Bekijk onze vei
ling en meldt u aan op ujiuuj.jïlitalm.nl of 
bel 06-51140411 of 070-3460328. 

De Filatelistenvereniging Zuidelijk Afrika 
viert dit jaar haar 20-iarig 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 tonjIor(a)planet.nl 

Taarlijkse Postzegel- en Muntenbeurs op 
zaterdag i november 2008 van 10.00-
16.00 uur in gebouw ROC Friese Poort 
te Bmmeloord. Inl. J.W Elshof. Telefoon 
0527-615628. 

Verzamelt u Canada en/of USA? Kijk 
dan op iDuiiD.usca.nl of bel met Herman 
Winterberg, telefoon 0251-234256 voor 
meer mfo. Ook bent u van harte welkom 
op onze bijeenkomst op 13 september in 
'De Schakel', Scheeringlaan 4A, Tiel. Zaal 
open vanaf 9.30 uur. 

Postzegel- Ansichtkaarten- en Munten
beurs zaterdag 27 september NVPV afd. 
Alphen a/d Rijn Bodegraven Boskoop en 
Ver. van Postzegelverz. 'Gouda' van 9.30-
16.30 uur in Anne Frankcentrum, Jan van 
Bijnenpad 1, Waddinxveen. Semihandela-
ren postzegels, munten en ansichtkaarten 
kunnen nog huren, 7 euro per tafel 120 bij 
80. D. Verwoerd. Telefoon 06-53260579. 

Zend mij 100 gr. form, gehele wereld 
z.m.n.k. retour. J. Aedenaerd, Kievit 20, 
4872 RB Etten-Leur. 

Nederlandse Militaire Post (CNMP) 
Contactgroep voor verzamelaars. Bijeen
komsten 4-5 X per jaar op een centrale 
lokatie in Nederland. Geen kosten en geen 
verplichtingen. Aanmeldingen enkel via 
website ujiüuj.ueldpost.injo 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

( 
Postzegels 

W. van der Bijl ) 

öö 
Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 

Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 
Lid IFSDA (RT.A./C.N.E.R) 

http://vvww.motiefonline.nl
http://Men.nl
http://planet.nl
http://www.sgbritannia.nl
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IN DE VAKANTIE ZIJN WIJ WEER OP ZOEK GEWEEST NAAR 
NIEUWE KILOWAAR EN PARTIJEN̂  WU HEBBEN WEER VEEL NIEUW BINNEN 

O.A. EEN GIGA STOCK JAPAN GEBRUIKT̂  MOOIE COLLECTIE SCOUTING 
POSTFRIS EN NOG VEEL MEER. 

VERWACHTE KILOWAAR; 
JAPAN GROOTFORMAAT EN MISSIE, FRANKRIJK, CANADA, IERLAND EN 

NOG VEEL MEER. 

AANBIEDINGEN VAN DE MAAND:. 

J 5kg. Missie ^ .^^^m. ^ 

IERLAND ^ ^ ^ 1̂ 9. mibbie w 
NIEUW BINNEN — H ^ I J 3 iX 

^ NU 60,00 _ i ^ SOOgr. 4^ wiii^nn 
• * ^ Z"-«*^ AUSTRAUë .#** ^^ ' r-* 

- NU26:00 r * * ^ ^ l ^ 
BEL VOOR HET LAATSTE NIEUWS OF KIJK OP INTERNET WWW.BREDENHOF.NL 
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PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx 
L4/8 16 BLZ WIT 

L 4/16 32 BLZ WIT 

L4/24 48 BLZ WIT 

L4/32 64 BLZ WIT 

-iï- 5x lOx 
6,40 5,50 5,25 5,ÖÖ 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 

wrrre BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 P » STUK DUURDER 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 7,20 6,50 6 25 6 00 5 50 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 11,50 10,00 9 50 9,00 8,50 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 18 00 14 50 14 00 13 50 12,90 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 21,60 18,00 17 00 16,60 16,00 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,75 

1KIL0 STROKEN ZWART OF BLANCO NU 60,00 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 19,00 

1KIL0 BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 65,00 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORMAAL 120,00 NU 95,00 

9 KILO MISSIE U .SA NORMAAL 145,00 NU 135,00 

LAND OMSCHRIJVING 100 gr 
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 8,50 
BELGIË GROOT ASSORTIMENT 14,50 
CANADA GOEDE MODERNE MIX 19,50 
DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 8 50 
DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 

HOGE WAARDEN EN TOESLAG 12,50 
ENGELAND MET IETS NIEUW GEEN KERST 10,00 
ENG GEBIEDEN GOEDE SORTERING 22,50 
FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEIUJK 58,00 
FINLAND GOEDE SORTERING MET NIEUW 10,00 
FRANKRIJK VEEL NIEUW 14,00 
FRANKRIJK MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 17,50 
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 13,00 
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 15,00 
INDONESIË MODERNE MIX T/M 2006 17,50 
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 14,50 
KANAALEIL & M A N GROOT ASSORTIMENT LASTIG 12,50 
LIECHTENSTEIN GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 35,00 
LUXEMBURG MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 
MALTA LEUKE MODERNE MIX 8,50 
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 9,50 
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13,50 
OOSTENRIJK MET CA 25% EUROWAARDEN 22,50 
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 
THAILAND MODERNE MIX 12,50 
U S A LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 
WERELD VEEL LANDEN LEUK 10,00 
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 11,00 
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 32,50 
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 10,00 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 13,50 
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 19,00 

2 5 0 gr 5 0 0 gr 
19,50 36,50 
34,00 
48,50 
19,50 36,50 

29,50 55,00 
22,50 42,50 
55,00 

23,50 45,00 
34,00 68,00 
40,00 
30,00 
35,00 
42,50 
33,50 
29,50 

36,00 
19,50 
22,50 
32,50 

32,50 62,50 
30,00 -
35,00 
22,50 42,50 
25,00 47,50 
79,00 
23,50 45,00 
32,50 
42,00 
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VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN 
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Na onze succesvolle meiveiling volgt alweer veiling 613 
die gehouden zal worden op 29 en 30 september 2008 

Een veiling om niet te missen! 
U bent weer van harte welkom in Capelle aan den IJssel 

Alle kavels van veiling 613 zijn binnenkort te zien op 
www.vandieten.nl 

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

• • • Lylantse Baan 3 - 2908 LG Capelle aan den IJssel ^ ^ 
j j ' . i M Tel. 010 284 55 60 - fax 010 284 55 65 - info@vandieten.nl Q ^ i 
' 1 ^ ^ * * www.vandieten.nl \ ^ H F -
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