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EEN VAN DE GROOTSTE VEILINGEN 
VAN DE LAATSTE JAREN MET VELE 

TOPINZENDINGEN !!! 

vanaf 5 september gehele catalogus op: 

WWW.NPV.NL 
^^^ KIJKDAGEN TEN KANTORE: ^ ^ 

5 T/M 9 OKTOBER 2 0 0 8 
EN TIJDENS DE VEILINGDAGEN 
tevens van 22 t / m 24 september 

Ifii ten kantore van Crimpen & Younger 
Wilhelmstrasse 18 te Wiesbaden f^-^ 

i%-i^i, t f c » * ^ « * ^ * t 

•g l 

De Nederlandsche Postzegelveiling B,V. 
eeuwenveldseweg 14 - 1382 LX Weesp 

http://www.npv.nl


I Postzegeishouj 
■ P O S T E X 2008 18 oktober 
■ n y 
: Apeldoorn 

De Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars 
Organiseert op verzoek van de Gezamenlijke Stuurgroep Evenementen, 

een samenwerkingsverband van 
de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen, 

de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren 
en TNT Post 

Voor de tiende maal de nationale 

P05TZEGEL5H0UJ POSTEX 2008 
17,18 en 19 oktober 2008 

Een groots filatelistisch evenement voor de verzamelaar en het hele gezin met o.a. 

Junior Plaza, 10 cent hoek, Postzegelberg, Handelarenstands, Dag van de Postzegel, 
Promotietentoonstelling, Presentatie gespecialiseerde verenigingen 

Postzegelberg, gratis postzegels uitzoeken. Computers, filatelistische software en internet 
Jeugdfilatelie met stripfiguren en postzegelberg. 

Gratis taxaties van verzamelingen en losse postzegels 
Viering 40-jarig jubileum Studiegroep Zuid-West Pacific 

Viering 60-jarig jubileum Filatelisten Vereniging Dal Nippon 
Viering 75-jarig bestaan NVPV afd. Boskoop 
Viering 50-jarig bestaan NVPV afd. Leerdam 

Viering 60-jarig jubileum Filatelisten Vereniging Gabriel 
Viering 30 jarig jubileum Studiegroep Zwitserland 
Viering 25 jaar Kinderpostzegels en Maximafilie 

Viering 15-jarig jubileum Nederlandse Postzegel Vereniging De Plaatfout 
Viering 100-jarig jubileum Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen 

Ruime aandacht voor niet-filatelisten met o.a. 
Creatief met / door postzegels 

Tentoonstelling eenarmige bandieten 
Entertainment (zanger en straattheater) 

Op 17 en 18 oktober geopend van 10.00 tot 17.00 uur, op 19 oktober van 10.00 tot 16.00 uur. 
Toegangsprijs € 5,00 (met ledenpas NBFV € 4,00). Jeugd t/m 17 jaar gratis toegang. 

Parkeren is gratis. 

Americahal, Laan van Erica 50 te Apeldoorn 
Voor het laatste nieuws: www.postex.nl 

http://www.postex.nl


ALLE POSTZEGELBOEKJES VAN DE HELE WERELD ? 
Nou, dat ook weer niet. Maar na anderhalf jaar bijna dagelijks 

scannen ('n titanenklus!) staan er nu 10.000 foto's op onze site! 
Booklets International gaat met z'n tijd mee! Geen gedrukte prijslijsten meer, maar een vlotte website, die dagelijks 
bijgewerkt wordt. Wat op de website staat, is dus altijd aanwezig. De site heeft ook een zoekfunctie: erg handig voor 
motiefverzamelaars! 
En hebt u niets met internet, dan printen we graag lijsten van gewenste landen uit, en sturen u die kosteloos toe. 
Bovendien versturen we onze klanten maandelijks per post of per email kleurig geïllustreerde mailings met nieuwtjes 
en nieuwe aanbiedingen. U kunt zich daarvoor zonder verplichting opgeven. 

TRACTEER UZELF OP EEN NIEUW BOEKJESLAND: 30 VERSCHILLENDE BOEKJES PER LAND 

5 Ê ä 

AUSTRALIË 
DDR 
DENEMARKEN 
GROOTBRITTANNIE 
IERLAND 
KOREAZUID 
NOORWEGEN 
THAILAND 
TSJECHIË 
VER. STATEN 
ZWEDEN 
ZWEDEN 

(19892004), 30 boekjes 
(19611988), 30 boekjes 
(19781997), 30 boekjes 
(19752000), 100(1.) boekjes 
(19742002), 30 boekjes 
(19901999), 30 boekjes 
(19782005), 30 boekjes 
(19801987), 30 boekjes 
(19931998), 30 boekjes 
(19782003), 30 boekjes 
(19761993), 30 boekjes 
(19611985), 30 automaatboekjes 

normale prijs 
normale prijs 
normale prijs 
normale prijs 
normale prijs 
normale prijs 
normale prijs 
normale prijs 
normale prijs 
normale prijs 
normale prijs 
normale prijs 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

200,00.... 
90,00.... 

275,00.... 
520,00.... 
250,00.... 
170,00.... 
265,00.... 
295,00.... 
135,00.... 
305,00.... 
155,00.... 
80,00.... 

...nu 

...nu 

...nu 

...nu 

...nu 
....nu 
....nu 
....nu 
...nu 
...nu 
...nu 
...nu 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

120,00 
50,00 

170,00 
300,00 
165,00 
90,00 

180,00 
150,00 
75,00 

180,00 
105,00 
50,00 

(Denemarken, Noorwegen, Zweden: uitsluitend boekjes met bijzondere zegels, geen automaatboekjes) 
We berekenen dit keer ook geen verzendkosten, dus heel simpel te bestellen door het bedrag over te maken 
postbank 1428625 t.n.v. Booklets International te Waalwijk, onder vermelding van gewenste land(en). 

EN NOG WAT BRILJANTJES. DE MEESTE HEBBEN WE MAAR I X VOORRADIG 

op 

50c Briefkaarten en 
drukwerken in kaartvorm 

60 c Overige drukwerken 
toten met20gram 

70 c Brieven tot en met 20 gram 

■ PB27AaBimHH^l^BH nederland nederland nederland nederland 

BELGIË 
BELGIË 

BRAZILIË 
CANADA 
CUBA 
DENEMARKEN 
DENEMARKEN 
D. RIJK 
D. BUND 
D. BERLIJN 
FINLAND 
FRANKRIJK 
GR BRITT 
IJSLAND 
ISRAEL 

1932 A30 3f50 Fyffes € 600,00 
f949 Proefboekje briefkaarten! € 700,00 

1968 8 13.00 Cr, rode kaft € 500,00 
f922 8 f 2x2c groen Georg V € 650,00 
f925 26 24x2c Max. Gomes € 450,00 
f957 Hf f Dybbölt Molen € 90,00 
f965 ff/eb foutieve tekst € 375,00 
f92f 14 8.00 Germania € 120,00 
f95f f Posthoornboekje € 450,00 
f949 f Gebouwen € 425,00 
f970 HA4G met Adrema opdruk € 180,00 
f906 3 Yvert 135c1 Semeuse € 380,00 
f904 BA1 het eerste boekje €550,00 
1971 HA11» automaatboekje €115,00 
f949 2 f80 Pr oude munten € 410,00 

JAPAN 
KENIA 

LETLAND 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
NEWFOUNDLAND 
NOORWEGEN 
OOSTENRIJK 
PORTUGAL 
ROEMENIË 
TRANSVAAL 
TURKIJE 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 

f94f f9 20x20yrood € 215,00 
f994 13 Vogelboekje 
uiterst zeidzaam € 
f938 f Boekje 1 van dit land € 
f940 43a ƒ f.20 'oog/es' € 
f964 2Mz boekje 1.14 III p 
f982 27a misperforatie € 
f932 2 4x1,12x2,4x3c € 
f9 f9 f f 12x150 posthoorn € 
f9 f6 2 2.00kr met certificaat € 
1941 22 4x15, 4x25, 4x40c € 
f939 9 30x12 lei € 
f905 f 2s7d Edward VII € 
1914 nr 7 10 piastres € 
f 9f3 nr H3 30x5ö Oscar II € 
f907 MH6 2.40 fr rood € 

150,00 
275,00 
170,00 

o.a. 
775,00 
430,00 
105,00 

1650,00 
350,00 
500,00 

3750,00 
880,00 
375,00 
410,00 

u wuntKiwtuit 
« scm mmm 

WÊÊO^^^Bmm 

HANDIG, NEEM EEN ABONNEMENT VOOR NIEUWE BOEKJES! 

BOOKLETS INTERNATIONAL 
Postbus 1051 5140 CB Waalwijk - tel 0416 331451 fax 0416 342856 

jnfo@booklets.nl - www.booklets.nl 

mailto:jnfo@booklets.nl
http://www.booklets.nl


VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN 

/ /A / . / , ' ,-///</.', /SSf 

Dankzij uw vertrouwen, inzenders en kopers, 
organiseren wij al in 3 eeuwen 

internationaal georiënteerde postzegelveilingen 
van niveau. 

Ji/}/</} H 3A 

y^ ./^ßiKJEr ^/ ^£G* 

C3\ 
-s. \ 

*5 u. /*//? 7-cA -K^ -CK 
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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 

Ki jkdagen vr i j toeganke l i j k , van 22 to t en met 28 sep tember 

• • • Lylantse Baan 3 - 2908 LG Capelle aan den IJssel ^ ^ 
j j l . i M Tel. 010 284 55 60 - fax 010 284 55 65 - info@vandieten.nl Q ) |g^ifsda 
1 1 ^ ^ ^ ' www.vandieten.nl Ns^ ^ P t — s r 

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


ICHEL EUROPA EDITIES 2008/09'̂ " '■^VERBAAR 

1. Midden Europa 
2. Zuidwest Europa 
3. Zuid Europa 

4. Zuidoost Europa 
5. Noord Europa 

f ' 16. West Europa 
7. Oost Europa 

4 8 , 

4 8 , 

4 8 , 

4 8 , 

4 8 , 

4 8 , 

4 8 , 

G A N Z S A C H E N E U R O P A (Oost en West) tot 1960 6 8 , 

Proefabonnement Michel Rundshau sept.dec. 2008 
(4 nummers) 13,20 

auf der heide 
www aufderheide nl  email aufderheide@hetnet nl fax 0306933011, postgiro nr 1700 

Oude Woudenbergse Zandweg 4 
3707 AN Zeist, tel 0306924800 

N I E U W E P R I J S L I J S T E N (uitsluitend postfris) 
(r) Australië (19132006) en Australisch Antarctica 
(s) Nieuw Zeeland en Ross Dependency 
(v) Zuidelijk Afrika : Zuid Afrika, Thuislanden, ZuidWest Afrika/Namibië 

en diverse zuidelijk Afrikaanse landen 
Ook de eerder uitgebrachte prijslijsten zijn nog verkrijgbaar: 

(c) Groot Brittannië (jan. 2008) 
(u) Canada (okt. 2006) 

(wl) Antarctica (juli 2007) 
(w2) Motief vogels, scheepvaart en zeezoogdieren (juli 2007) 

Bij aanvraag gaarne vermelden welke lijst(en) U wilt ontvangen. 
Vakantie van 1 tim 22 oktober 2008. 

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

Postzegelhandel 
Boomstamps 

ANTHONY V/D BOGAARD 
BY INVESTMENT PHILATELIE 

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

Bezoek onze stand op de "Postex 2008". 

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) 

€ 0,30 per 1 CAD. 
€ 0,08 per 1 DKK. 
€ 0,06 per IFF. 
€ 0.75 per 1 GBP. 
€ 0,40 per 1 GBP. 
€ 0,45 per 1 SFR (vanaf 1996). 
€ 0,40 per 1 USD. 
€ 0,05 per 1 ZWKR. 
€ 0,40 per 1 SFR. 
€ 0,80 per 1 euro. 

Canada = 
Denemarken = 
Frankrijk = 
Engeland = 
Kanaaleilanden 
Liechtenstein = 
USA = 
Zweden = 
Zwitserland = 
Duitsland Euro Zegels 
Rabatt boekjes Zweden tussen 1979 en 1990 5,00 netto per boekje, 
(losse zegels 0,25 per stuk) 
Alle zegels dienen met gom te zijn. Geen port en dienst zegels. 
Overige landen op aanvraag. 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

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

Voor postzegels Nederland & Overzee naar: 

www.postzegBlhoes,nl 
of vraag GRATIS prijslijst aan bij: 

't POSTZEGELHOES rei: o?? - 35 12 698 
of een briefje naar: Venloseweg 43 5993 PH Maasbree 

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

ansichtkaarten  alle andere verzamelingen 

WWWo(o)©^®®[F@ft[?(o](o]ftoÖDO 
Veilinghuis "De Voorstraat" 

Voorstraat 23  8011 AAK Zwolle 
Tel. 038  4211045 daags 08.30 tot 16.00 uur 

Geertzen Philatel ie 
Prins Bernhardst raat 1 1 , 
3466 LR WAARDER (nl) 
Tel: 00 31 (0 )348 501582 
Fax: 00 31 (0)348 434602 

Mobiel: 00 31 (0 )653447302 
email: geertzen.phila@wxs.nl 

Een scherpe aanbieding in stocl<boei<en van het 1 ' " klas merk Leuchtturm 
IS ook dit nieuwe seizoen weer voor u beschikbaar. 

U kunt voor postzegels van vele landen, zowel binnen als buiten Europa, 
bi] ons terecht. Wij verzorgen ook graag uw nieuwtjesdienst. Dit kan 
postfris of gestempeld zijn. Ook thematische zegels behoren tot onze 
specialiteit, net zoals de ruime sortering catalogi voor landen en motieven 
en kilowaar 

Kijkt u ook eens op onze website www.geertzenphilatel ie.ni . 

WIJ maken graag kennis met u op de vele postzegelevenementen in 
binnen en buitenland waar wij met een stand zijn vertegenwoordigd. 
Zie voor de datum en locatie de agenda op onze website. 

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

^ ^ 1 ^ ^ Postzegel en Muntencentrale 
'^JSBBBt* Emmen 

" f i B B B P M C B r "^'tyd "iser dan 2500 kavels postzegel

" 2 4 H B ' ' ' ^ ¥ * partijen in onze kelder van 155m .̂ 
T ^ B B ^ ^ ^ ^ ' Grote voorraad Bankbiljetten en Munten, 

^^i™|^^% Nederland en wereldwijd. 
Alle euromunten op voorraad 

I N K O O P V A N P O S T Z E G E L S , M U N T E N , 
B A N K B I L J E T T E N E N A N S I C H T K A A R T E N 
ADRES: OPENINGSTIJDEN: 
KERKPAD 43 Dl T/M VR 09.30  17.00 UUR 
TEL: 0591640925 DO 09.30  20.30 UUR 
FAX 0591 648247 ZA 09.30  17.00 UUR 

INFOfgPMCEMMEN.NL 
WWW.PMCEMMEN.NL 

LID N.V.RH. 

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 kwaliteit. 
Meer als 400 verschillende pakketten op voorraad zowel op motief als land. 

Van Antarctica tot zuid Amerika. Van atletiek tot zeeschildpadden. 

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

WAT J E VAN VER HAALT 
IS LEKKER!! 

CD. v/d Wel 
Beroepsfilatehsien 
sinds 1949 

Koningstraat 101 
1781 KE Den Helder 
Tel/fax: 0223614066 

POSTZEGELS, MUNTEN, BANKBILJETTEN 
EN TELEFOONKAARTEN 

GEHELE WERELD OP VOORRAAD 

P()sl/.fgt'lliaii(lel 

va.sU" klantenkjuil 

www.filateliehpz.nl 
hpzh@planet.nl 

mailto:boomstamps@home.nl
http://www.anthonyvandenbogaard.nl
mailto:r.vergossen@hetnet.nl
http://www.postzegBlhoes,nl
mailto:geertzen.phila@wxs.nl
http://www.geertzenphilatelie.ni
http://www.pmc-emmen.nl
http://va.sU
http://www.filateliehpz.nl
mailto:hpzh@planet.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. Inhoud 
De officiële mededelingen van de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B 
Nederlandse Bond van Filatelisten
Verenigingen NBFV en de pagina's van Uit de wereld van de filatelie 
de NVPH en De Posthoorn vallen buiten 582/583 
verantwoordelijkheid van de redactie. Nieuw öphet'po'sïantóör 

Ä£^i,P ^VzamdgëbiedNëieVhnd '^ 
Achtergracht 71,1381BL Weesp ;; ••'■'u'" j ' ; , " i" ' ' ' ^ 
Telefoon: 0294432801 Verzamelgebied België 
Telefax: 0294482508 5°7 
Email: pKilateliaptip.nl De Posthoorn  jaargang 57  september 2008 
Website: ivww.filauhi.ws 588/589/590591 

Postzegelwaardestukken 
Advertentieverkoop; 592/593/594/595 
Bureau de Troye Noodstempels 1945: een nog onontgonnen gebied 
Prieelvogelweg 5,1349 CG Almere 596/597 
Jeanine de Troye pöstzëgëiböëkjes 
Telefoon: 0365384528 ^ > rnS/.nn 
Telefax: 03653 S4880 "•V .•; 59»'599 
info@bureaudctroae.nl Bondspagina s 

' 600/601 
Abonnementen en bezorgklachten: Het open takjestempel nader bekeken [slot] 
Abonnementenland 604/605/606/607 
Postbus 20,1910 AA Uitgeest Maximafïlie 
Telefoon: 0900ABOLAND 608 

(09002265263) Filatelistische evenementen 
Telefax: 0251310405 610/611 
Mutaties: viau>™.aboltmd.til Bon voor het opgeven van kleine annonces 
Adresw'jzïfnfengeeftuopaande Automaatstroken 
secretaris van de vereniging waarvan u ■ "*" 012/013 
lid bent. Individuele abonnees zenden Boekenplank 
hun adreswijziging aan de administra 614 
tie (zie 'Abonnementen'). Mr. X op bezoek bij 'Onder de loupe' in Noordwijk 

616/617 
'Hoe word ik abonnee?' Een intact gebleven postzegelbundel uit Nederlands NieuwGuinea 
Er zijn twee abonnementsmethoden: 618/610 
1. een collectief abonnement: \Vij lazen voor u 
U kunt lid worden van een vereniging 620/621/622 
die bij'Filatelie'is aangestoten; het vervalsingen herkennen 
abonnementsgeld maakt dan deel uit ° fi /(S 
van uw verenigingscontributie. '"'"' 024/025 
2. een individueel abonnement: " '̂1 lazen voor u 
hiervoor kunt u zichm.u.V. België •••; ;••■, 530/539/540 
aanmelden bij Abonnementenland in Nieuwe uitgifi:en 
Uitgeest (zie'Abonnementen') voor 626/627/628/629/630/631/632/633 
€24.40 (Nederland), €40. (buiten Luchtpostnieuws 
land, standaard) of €60. (buitenland, 633 
priority). Een individueel abonnement Thematisch panorama 
gaat per de eerste van een willekeurige 634/63s/6^6 
maand in; het loopt minimaal één Klëineannönëes' 
jaar (11 nummers). Abonnements ^ o 
beëindiging: zie'Opzegging abon ^ 
nement'. 

Filatelie 
Onontgonnen 596 

Het is een nog 
onontgonnen 

gebied, maar daar 
is iets aan te doen. 

Henk Hospers 
vertelt hoe u 

bijdraagt aan de 
vermeerdering 

van kennis over 
de Nederlandse 

noodstempels van 
1945. 

Open takje (bis) 604 
Vorige keer stond 
hier géén plaatje 

van een open takje
stempel  terwijl dat 

wèl de bedoeling 
was. Dat maken 

we nu goed en we 
verwijzen meteen 
naar het slot van 
een artikel over 

deze intrigerende 
stempels. 

oe een gooi 616 
Belgische abonnees 
Woont u in België? Dan kost een 
abonnement €25.40. Stort dit bedrag 
op rekening 000035088233 t.n.v. 
Penningmeester Filatelie, Brussel; 
vermeld duidelijk het adres waarnaar 
het blad moet worden gezonden! 

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

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

Bestuur: 
uoorzitter: 
G.C. van Balen Blanken AIJP 
secretaris: 
Drs. S.W.D. Veenstra, R.oeIofsstraat3i 
2596 VK Den Haag 
penningmeester: 
H.P.G. van derUenden 

Copyright: 
© 2008 Maandblad Filatelie 
Oplage van dit nummer: 
32.000 exemplaren 
ISSNnummer: 01663437 

£üiä voorpagina 
Als een 'postale mummie met een 
leeftijd die ergens tussen de vijfen
veertig en zestig jaar moet liggen'  zo 
omschrijft de Nico de Weijer de opmer
kelijke vondst die hij enige tijd geleden 
deed: een nog onuitgepakte bundel 
Paradijsvogelzegels van Nederlands 
NieuwGuinea. Het inspireerde hem tot 
een interessante reconstructie. 

Eilafëlfö 

"m mm 

Gooien, daar 
houden ze van 
in Noordwijk. 

Althans, als we 
mogen afgaan op 

het verslag dat 
onze onvolprezen 
rapporteur Mr. X 
bij ons inleverde. 

Hij ging  heel 
opmerkelijk 

tevreden naar huis. 
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NVPH 609 
NVPV 615 
Postex 567 
Postzegel De 637 
Postz. en Muntencentrale Emmen 570 
Postzegelhoes 't 570 
PPC 603 

Rietdijk Postzegelveiling 640 
Rijnmond pzv. 579 
Ruiter de, pzh 638 
Safe Nederland 615 
Smits Philately 574/575 
Stamps DNS 578 
St. Verzamelend Ned 580 
VandufFel, Luk 580 
Veilinghuis De Voorstraat 570 
Vergossen, Ruud fil 570 
Voorschotense Oudejaarsbeurs 580 
Wiggers de Vries, pzv 576 
IJsselen Lekstreek, Fil ver 637 
Zeist pzh 581 

ADVERTEREN? Bel voortaan Bureau de Troye! 
Telefoon 0365384528 

Het maandblad Filatelie is Official Partner van de AIJP (Association Internationale desjournalistes Philat̂ iques) en lid 
van de ASCAT (de internationale organisade van uitgevers van postzegelcatalogi en postzegeltijdschriften). 
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CMMPEN&'YOUNGER 
^ ^ ^ B B B T " 

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

Tel. 0346 - 552585 
Fax 0346 - 552584 

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

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

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

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

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


Crimpen 8v 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 TMBB^ 

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

hm m 

m 

■■ 

Azië V ^ ^ ^ ^ ^ 
China ™ 1 ^ ^ | 
Japan I B W 
Hongkong 
Macao 
Thailand 
Korea 

Midden Oosten 
Alle landen 

|™Amerilta fl 
1 VS ™ 
f Canada 

Mexico 
Brazilië 
Colombia 

Afrika 
Alle Landen 

Natuurlijk zijn wij ool( in andere landen geïnteresseerd. 

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

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

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

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


smits 

" ^ ^ 

R p! Smits Philately 4 
lericCamsestraatweg 404. / ^ | P : . . i j t r e c h f M 

Tel.: 030-244317Ö (iZ^iUi^pIfitellijnj 
an|Ki|@§.|£.8ii^78 / Giro: 7227Ö81 

TjUMIiSOIiT^E^EB.COM 

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

Of kijk op: WWW.FILATEUE.NET 
10290 Australië 1913-1988. Prijs: € 400,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Australië 1913-1988 en A.A.T (Australian Antarctic 
Territory) 1957-1987 op blanco bladen in Victoria album. Zeer goed gevulde collectie met tieei erg 
veel postfris materiaal. Hoge cat. waarde! 
10233 Australië. Prijs: € 170,00 
Insteekboek met een postfrisse partij Australië waarin veel doubletten en ook modern materiaal. 
Ook wat gebruikte zegels aanwezig. 
10364 België 1930-1994. Prijs: € 1.100,00 
Gebruikte collectie België 1930-1994 in blokken van 4, In drie Insteekboeken. Zelden zo aangebo
den. Collectie is zeer goed gevuld en bevat zeer veel beter materiaal zoals (Yvert no's): 293-298, 
377-383, 394-400, 519-526 etc. Zeer mooie collectie, zeer tioge cat. waarde! 
10234 België en Frankrijk. Prijs: € 625,00 
Dik stockboek met ongebruikt en gebruikt (Iets postfris) materiaal van België en Frankrijk, waaron
der beter. Heel veel zegels, veel complete series, hoge cat. waarde. 
10292 België voorafstempelingen 1938-1995. Prijs: € 300,00 
Insteekboek met postfrisse veldeeltjes België voorafstempelingen 1938-1995. Zeer mooie kwali
teit, cat. waarde ruim 2300 euro. 
10256 Berlijn 1948-1982. Prijs: € 950,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Berlijn 1948-1982 In luxe Kabe album. Collectie is 
vrijwel compleet en bevat zeer veel beter materiaal zoals (Michel no's): 61-63", 68-70**, blok 1**, 
71*, 72-73**, 74**, 75-79**, 80-81**, 82-86", 106-109" etc. Zeer hoge cat, waarde! 
10253 Berlijn 1948-1990. Prijs: € 475,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Beriijn 1948-1990 In luxe Leuchtturm album. Zeer 
mooie collectie met veel beter materiaal zoals (l\/lichel no's): 1-18, 33-34, 39*, 61-63, 68-70, 71, 
72-73, 74,79,80-81,87,88-90,101-105,106-109,110-111 etc. Hoge cat. waarde! 
10254 Berlijn 1948-1990. Prijs: € 300,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Berlijn 1948-1990 op zelfgemaakte bladen In ringband. Goed ge
vulde collectie met ook beter materiaal van de eerste jaren. 
10243 Bohemen en Moravien. Prijs: € 240,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Bohemen en Moravien en tevens General 
Gouvernement. Op zelfgemaakte bladen in ringband. 
10263 Brazilië 1843-1961. Prijs: € 975,00 
Zeer goed gevulde ongebruikte en gebruikte collectie Brazilië 1843-1961 In oud Scfiaubek album. 
Collectie bevat zeer veel beter materiaal zoals (Michel no's): 1-3,11-18,19-22,23-29, 30-36, 37, 
38-47,48-50, 59-66, Condor 1-7* etc. Hoge cat. waarde. 
10298 Brits Azië. Prijs: € 2.750,00 
Zelfgemaakt album met een postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie HongKong, Straits 
Settlements en Singapore. Collectie bevat zeer veel beter materiaal van Hongkong zoals (Michel 
no's): 1-4, 18, 25, 26, 28, 30, 40, 41, 45*, 50, 51 (2x), 111, 113, 126, 163-168*, 189-191*, 196-
210, 207", 209", 212-213", 216-217**(bl. van 4), 218-221", 268-281", port 1-5*. Verder ook 
leuk Singapore en Straits Settlements aanwezig. Enorme cat. waardel 
10248 Bund en Berlijn 1945-1985. Prijs: € 160,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Bund en Berlijn 1945-1985 in Davo album. Collectie 
Is zeer redelljl< gevuld, 
10249 Bundespost 1946-1969. Prijs: € 225,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Bundespost 1946-1969 in Davo crista! album. Collectie bevat 
beter materiaal zoals (Michel no's): 111-112,113-115*, 116,120*, 121*, 122,139-140*, 141-142*, 
143-146*, 156-159*, 173-176 etc. Hoge cat. waarde! 
10247 Bundespost 1952-1989. Prijs: € 125,00 
Redelijk gevulde, voornamelijk gebruikte collectie Bundespost 1952-1989 in Davo album. 
10287 Canada 1859-1986. Prijs: € 150,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Canada 1859-1986 op blanco bladen In Victoria al
bum. Veel materiaal, waaronder ook modern nominaal. 
10305 Chili 1853-1983. Prijs: € 400,00 
Doos met 6 grote insteekboeken met een postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Chili 1853-1983. 
Collectie is deels dubbel verzameld en bevat ook veel doubletten. Leuk klassiek materiaal aanwezig. 
10340 DDR 1948-1961. Prijs: € 1.700,00 
Insteekboek met een postfrisse en gebruikte (iets ongebruikt) stockvoorraad DDR 1948-1961, Vrijwel 
alles 1 -6 keer aanwezig, inclusief de dure items (zoals de Karl Marx blokken). Zeer hoge cat. waarde! 
10251 DDR 1948-1964. Prijs: € 285,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie DDR 1948-1964 op blanco bladen In album. Collectie bevat 
veel beter materiaal uit de beginjaren. Hoge cat. waarde! 
10321 Duitse Reich infia 1920-1923. Prijs: € 2.300,00 
Schitterende vnl. **/0 doublettenpartij, gespecialiseerd met kleur en typen, heel veel gekeurde uit
gaven, met veel dure uitgaven, in dik insteekboek. Cat.w. 20.000+ euro!!! 
10284 Duitse Rijk 1920-1923. Prijs: € 300,00 
Postfrisse en ongebruikte collectie InfIa zegels van Duitse Rijk, waaronder veel blokken van 4, 
kleurnuances en variëteiten. Zeer leuke collectie voor speclallst. 
10339 Duitse Rijk combinaties. Prijs: € 3.350,00 
Insteekboek met een postfrisse collectie Heftchenblatter en combinaties uit postzegelboekjes van 
het Duitse Rijk. Zeer veel beter materiaal zoals (Michel no's): Hb 7, Hb 37, Hb 38, Hb 62, W1,, 
W9, S6, S7, 88, S39, 840, W23, W24y, W25, W31, W32, W33, WZ6, WZ7, WZ8 etc. Luxe kwali
teit, cat. waarde ruim 13000 euro. 
10344 Du Itse Rij k. Prijs: € 250,00 
Insteekboek met postfrisse (iets ongebruikt) semi-officiële luchtpostzegels van het Duitse Rijk. 
Tevens twee Zeppelin velletjes aanwezig. 
10293 Duitsland 1850-1990. Prijs: € 375,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Duitsland 1850-1990 In twee dikke albums op blan
co bladen. Collectie bevat Reich, Bund, Berlijn, Duitse bezettingen, Franse Zone etc. Heel veel 
materiaal, waaronder ook beter Superkoopje! 
10242 Duitsland Franse Zone. Prijs: € 200,00 
Ongebruikte en gebruikte restantcollectle Franse Zone. Tevens wat Sovjet-zone en wat Duitse 
Rijk aanwezig. In Davo band. 
10238 Duitsland Franse Zone. Prijs: € 300,00 
Album met een postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Franse Zone van Duitsland. Collectie be
vat veel beter materiaal zoals (Michel no's): 1-13, Baden 38-41 A", 46**, 47-49**, 50-52**, Rheinland-
Pfalz 42-45A**, 46-48,51-52, Württemberg 28-37,44-46**, 47-48", 49-50**, 51-52**, blok 1*. 

10275 Egypte 1866-1985. Prijs: € 875,00 
Uitgebreide, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Egypte 1866-1985 in 7 insteekboeken 
In doos. Heel veel materiaal, hoge cat. waarde. 
10387 Engeland voorfilatelie brieven. Prijs: € 395,00 
Interessante partij van vele lOOden brieven en akten, doosje vol! 
10240 Engelse koloniën. Prijs: € 170,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Australië, Canada en Nieuw Zeeland op blanco bla
den in Victoria album. Tevens veel materiaal van USA aanwezig. 
10244 Engelse koloniën. Prijs: € 170,00 
Dealer boek met een postfrisse moderne collectie Kerst en Schilderijen van diverse Engelse kolo
niën. Veel materiaal waaronder veel blokken. 
10310 Europa CEPT 1956-1992. Prijs: € 850,00 
Redelijk complete, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Europa CEPT 1956-1992 In 4 du
re Lindner albums. Deels dubbel verzameld (ongebruikt en gebruikt). 
10346 Europa CEPT 1993-1998. Prijs: € 750,00 
Postfrisse stock series, blokken en kleinbogen van Europa CEPT 1993-1998 vnl. de 'nieuwe' lan
den. Cat. waarde Michel 2008 ruim 6150 euro! 
10296 Europa tot ca. 1945. Prijs: € 4.250,00 
Gigantisch dik oud Schaubek album met een ongebruikte en gebruikte collectie van diverse 
Europese landen tot ca. 1945. Collectie bevat zeer goed Duitsland (oud Duitse Staten, Duitse Rijk 
en Duitse gebieden), goed Frankrijk, Nederland, Italië, Baltische Staten etc. Werkelijk schitteren
de verzameling met veel beter materiaal. GIga cat. waarde! 
10245 Faeröer 1975-1999. Prijs: € 250,00 
Postfrisse en gebruikte collectie Faeröer 1975-1999 in twee Lindner albums. Collectie bevat over 
het algemeen 2 postfrisse sets en 1 a 2 gebruikte sets. (dus 3-4 bijna complete collecties!!). Hoge 
cat. waarde! 
10312 Finland 1856-1990. Prijs: € 2.500,00 
Enorme postfrisse, ongebruikte en gebruikte partij Finland 1856-1990 in grote doos. Partij bevat 
een goede collectie, een enorme doublettenpartij en heel veel materiaal los en In zakjes. 
Wekenlang uitzoekplezier! 
10294 Frankrijk 1849-2003. Prijs: € 875,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk 1849-2003 In 4 Davo albums. Zeer aardig 
gevulde collectie met zeer veel postfris materiaal, waaronder ook veel nominaal. Collectie bevat 
ook wat beter materiaal van de jaren 50. Heel veel zegels, hoge cat. waarde! 
10277 Frankrijk 1940-1990. Prijs: € 2.000,00 
Zeer uitgebreide, postfrisse, ongebruikte en gebruikte, gespecialiseerde collectie Frankrijk 1940-
1990 in 7 albums in doos. Collectie bevat zeer veel interessant materiaal zoals gedateerde boek
blokken (coins dates), proeven, interessante brieven, krantenwikkels etc. Zelden zo aangeboden. 
10278 Gibraltar 1948-1984. Prijs: € 200,00 
Voornamelijk postfrisse collectie Gibraltar 1948-1984 in duur Kabe album. Collectie bevat veel be
ter materiaal zoals 1948 Royal Silver Wedding en 1960 langlopende serie, 
10362 Indonesië 1949-1998. Prijs: € 1.100,00 
Complete, postfrisse collectie Indonesië 1949-1998 in 3 Davo luxe albums. Collectie is compleet 
inclusief 1949 opdrukseries, Tempelserie, Ris en RIau, blokken etc. Zeer hoge cat. waarde! 
10231 Isle of Man 1973-1994. Prijs: € 150,00 
Postfrisse, complete collectie Isle of Man 1973-1994 in luxe Kabe album. Collectie bevat ook veel 
boekjes. Koopje! 
10384 Israël 1948-1975. Prijs: € 975,00 
Woeste ouderwetse handelsvoorraad (helaas niet goed opgeborgen geweest, waardoor vele top
pers ouderdomsverschijnselen hebben) met heel veel dure beginjaren uitgaven full tab in diverse 
aantallen, In 3 insteekboeken. Enorme cat w. 
10295 Israël 1948-1998. Prijs: € 300,00 
Postfrisse, vrijwel uitsluitend fulltab, collectie Israël 1948-1998 in 3 Insteekboeken. Zeer mooie 
kwaliteit, absoluut koopje! 
10325 Joegoslavië. Prijs: € 170,00 
Insteekboek met een postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Bosnië, Kroatië, Servië en 
Joegoslavië tot ca. 1950. Leuk kavel! 
10286 Liechtenstein 1912-1945. Prijs: € 250,00 
Postfrisse en ongebruikte collectie Liechtenstein 1912-1945 in Safe album. Leuke collectie met 
ook beter materiaal. 
10308 Liechtenstein 1912-1993. Prijs: € 300,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Liechtenstein 1912-1993 in Davo crista! album. Collectie Is 
zeer goed gevuld en bevat ook beter materiaal zoals (Yvert no's) 52-59*, 72-74*, 75-77*, 94-107* 
etc 
10268 Luxemburg 1852-1972. Prijs: € 750,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 1852-1972 in Schaubek album. Goed gevulde col
lectie met zeer veel beter materiaal zoals (Michel no's): 1, 2, 56, 82, 136*, 227-231*, 240-244*, 
252-256*, 259-264*, 266-280*, 284-289*, 309-314*, 468-473*, 478-483,488-489*, 490-491*, 555-
557*, blol< 3*, 9* etc. Zeer hoge cat. waarde! 
10269 Luxemburg 1852-1997. Prijs: € 1.600,00 
Zeer goed gevulde ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 1852-1997 op blanco 
Leuchtturm bladen. Collectie bevat zeer veel beter materiaal zoals (Michel no's): 1-2,3-11,12-15, 
16-23, 72-83, 121 kleinbogen, 240-244*, 245-249*, 252-256*, 259-264*, 277-279, 284-289, 417-
422*, 423-426 FDC, 468-473*, 478-483*, 488-489*, 490-494*, 555-557*, 572-574*, blok 3*, 7* etc. 
Ook zeer goed dienst aanwezig. Schitterende collectie, zeer hoge cat. waarde! 
10330 Malta 1882-1990. Prijs: € 210,00 
Insteekboek met een postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Malta 1882-1990. Collectie be
vat ook wat beter ouder materiaal. 
10367 Nederland 1852-1949. Prijs: € 450,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederiand 1852-1949 in Davo luxe album. Veel ma
teriaal, cat. waarde ruim 4750 euro, maar helaas In zeer gemengde kwaliteit. 
10366 Nederland 1852-1976. Prijs: € 750,00 
Uitgebreide gebruikte stock Nederland 1852-1976 In twee dikke stockboeken. Zeer veel materi
aal, cat. waarde ruim 8600 euro. 
10358 Nederland 1852-1977. Prijs: € 1.000,00 
Zeer dik winkelboek met een zeer uitgebreide gebruikte stock Nederland 1852-1977. Stock bevat 
zeer veel goed verkoopbaar materiaal. Cat. waarde ruim 12000 euro. 
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10375 Nederland 1852-2000. Prijs: € 1.000,00 
Vrijwel complete, gebruikte collectie Nederland 1852-2000 indik msteekboek Collectie bevat zeer 
veel beter materiaal zoals 1-12,28-29 44-48,49,99-100,105,130 etc Cat waarde ca 6000 eu
ro 
10229 Nederland 1876-1990. Prijs: € 400,00 
Postfrisse en ongebruikte collectie Nederland 1876-1990 in Davo album Vanaf 1940 is de collec
tie vrijwel compleet 
10360 Nederland 1940-1976. Prijs: € 800,00 
Postfrisse en ongebruikte collectie Nederland 1940-1976 in dik msteekboek Collectie is vrijwel 
compleet, inclusief Traliezegels, Konijnenburg, en Face tioge waarden etc Collectie bevat geen 
blokken 
10345 Nederland 1941. Prijs: € 300,00 
Complete rol Nederland 1941 379 a/d (500 zegels van 2 5 cent en 500 zegels van 7,5 cent) 
Zelden zo aangeboden Cat waarde ruim 1600 euro 
10377 Nederland 1950-1976. Prijs: € 1.200,00 
Enorme, voornamelijk postfrisse en gebruikte stock Nederland 1950-1976 in 3 dikke Importe win-
kelboeken Heel veel materiaal, gigantische cat waardei 
10274 Nederland FDC's 1954-1963. Prijs: € 2.000,00 
Map met een complete collectie onbeschreven FDC's no E18-E60 Bevat enkele twijfelgevallen, 
cat waarde 4100 euro 
10320 Nederland klernrond hulpkantoren. Prijs: € 3.000,00 
Twee insteekboeken met groot aantal zegels inclusief doubletten met kleinrond afstempelingen 
van tiulpkantoren Werkelijk schitterende collectie met zeer veel schaars matenaal Cat waarde 
ca 20 000 euro 
10370 Nederlandse Antillen 1970-1995. Prijs: € 225,00 
Postfnsse collectie Nederlandse Antillen 1970-1995 in blokken van 4 in twee zelfgemaakte al
bums 
10328 Nieuw Zeeland 1967-1991. Prijs: € 475,00 
Complete, voornamelijk postfrisse collectie Nieuw Zeeland 1967-1991 in Davo cnstal album 
Collectie IS compleet inclusief alle kleinbogen Tevens Ross Dependency aanwezig Hoge cat 
waarde' 
10354 Nord Deutsche Postbezirk. Prijs: € 1.350,00 
Ongebruikte en gebruikte stock Nord Deutsche Postbezirk op insteekbladen in map Diverse kwa
liteit Cat waarde ruim 38500 euro, nu voor 3,5%i'i 
10273 Oost Europa 1857-1920. Prijs: € 1.600,00 
Map met albumbladen met een ongebruikte en gebruikte collectie zegels van diverse Oost 
Europese landen Collectie bevat o a (Yvert no's) Bulgarije 1-5 6-11, 12-20 24-25 26-27 
Hongarije 1-6, 7-12, Roemenie 11-18*, 17-20, 21-25, 26-30 145-151,192-202 */o, Rusland klas
siek, Servië, Bosnië etc 
10267 Oost Europa. Prijs: € 900,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie van diverse landen uit Oost Europa in Schaubek al
bum, voornamelijk materiaal tot ca 1945 Collectie bevat Polen, Hongarije, Tsjecho-Slowakije en 
Baltische Staten Veel beter materiaal zoals (Michel no's) Estland48-52B, 87-89,109-112* 127-
130* 142-145* 146-147, 152-155*, 156-158, Letland 210-214A*, 215-218A*, 225-227A*, 228-
231A*, Litauen 109-115* 421-424*, Hongarije 159-161*, 403-410**, 484-487*, 510* Polen 45 
46 283**313-314* 351-354*, Tsjecho-Slowakije 205-208*, 314-317* etc Hoge cat waarde' 
10280 Oostenrijk 1945-1962. Prijs: € 200,00 
Voornamelijk postfnsse collectie Oostenrijk 1945-1962 inclusief betere uitgaven in blanco Victoria 
album 
10351 Oostenrijk 1945-2000. Prijs: € 850,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte stock Oostenrijk 1945-2000 in 4 uitpuilende stockboeken 
Enorm veel matenaal, zeer hoge cat waarde' 
10299 Oostenrijk en gebieden 1850-2006. Prijs: € 1.100,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk en gebieden 1850-2006 op blanco bladen in twee 
albums Collectie is zeer goed gevuld en bevat zeer veel beter materiaal zoals (Michel no's) goed 
klassiek, 225-227 418-424* 433-441, 442-446, 494-497*, 512-517*, 518-523*, 524-529*, 563-
566* 591-596* 617-622,623-626,929-932* etc Zeer mooie collectie, hoge cat waarde' 
10297 Oostenrijk Renner blokken. Prijs: € 900,00 
Map met 4 luxe postfrise Rennerblokken van Oostenrijk, Yvert blok 2-5 (euro 2800), Michel 772B-
775B (euro 2300) Zeldzaam' 
10311 Oostenrijk stempelcollectie. Prijs: € 6.500,00 
Fantastische uitgebreide collectie van ruim 17000 verschillende stempels van A tot Z inclusief 
zeer veel zeldzaam matenaal waaronder Oostenrijk gebruikt in Liechtenstein, alfabetisch opge
zet in 15(1) zelfgemaakte albums Unieke eenmalige koop' 
10337 Oostenrijk. Prijs: € 220,00 
Klem insteekboekje met voornamelijk gebruikt oud materiaal van Oostenrijk en wat Lombardo-
Venelie Ook wat duplicaten aanwezig 
10258 Postzegelboekjes. Prijs: € 200,00 
Safe msteekboek met ruim 220 postzegelboekjes van diverse landen Bevat o a Indonesië, 
Suriname, Nederlandse Antillen, Duitsland en nominaal matenaal van Groot Brittannie, Frankrijk, 
USA etc Koopje' 
10333 Religie. Prijs: € 265,00 
Twee insteekboeken met voornamelijk postfns materiaal van het thema Religie Heel veel zegels, 
veel in blokken van 4, waaronder betere series 

10381 Réunion/CFA. Prijs: € 850,00 
Mooie **/*/0 collectie met goede begmuitgaven, CFA nagenoeg compleet postfns incl de toppers 
+ veel doubletten, op album- en insteekbladen, m map 
10276 Roemenië 1862-1996. Prijs: € 1.450,00 
Zeer uitgebreide postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Roemenie 1862-1996 in 8 peper
dure luxe Kabe albums in doos Collectie bevat zeer veel beter matenaal zoals (Yvert no's) 8-10, 
11-13 145-151,440-445*, 476A-476F*, blok 1* etc Zeer mooie collectie, hoge cat waarde' 
10314 Rusland. Prijs: € 250,00 
Doos met 16 insteekboeken en -boekjes met voornamelijk gebruikt matenaal van Rusland Oud 
tot nieuw, heel veel zegels veel snuffelplezier' 
10380 Scandinavische landen. Prijs: € 650,00 
Leuk meest postfns lot met veel betere uitgaven, vanaf circa jaren 20/30 van Denemarken, 
IJsland, Groenland met 1e serie *, Finland, Noorwegen en Zweden, in 6 insteekboeken Leuke 
koop met veel bruikbaar materiaal' 
10348 Seychellen. Prijs: € 265,00 
Insteekboek met een voornamelijk postfnsse collectie Seychellen Heel veel zegels en blokken, 
hoge cat waarde' 
10385 Spanje 1850-1996. Prijs: € 850,00 
Mooie en uitgebreide **/*/0 collectie incl betere vooroorlogse uitgaven, blokken, betere senes ja
ren 50 later alles postfns, ook Spaans Andorra, in 4 goedgevulde Davo albums 
10350 Spanje 1949-1965. Prijs: € 420,00 
Postfnsse en gebruikte stock Spanje 1949-1965 in insteekboek Zeer goed gevulde stock met ook 
beter materiaal zoals (Michel no's) 989-993**, 998-1002**, 1010 (4x), 1020**, 1056'* (3x), 1065-
1067** (2x), 1070, blok 14** etc Heel veel zegels, zeer hoge cat waarde' 
10323 St. Kitts Nevis. Prijs: € 135,00 
Insteekboek met een collectie St Kitts Nevis met ook postfns matenaal waaronder langlopende 
series 
10225 St.Christopher Nevis 1953-1980. Prijs: € 135,00 
Voornamelijk postfnsse collectie St Christopher Nevis 1953-1980 m Kabe album Zeer goed ge
vulde collectie 
10260 Turkije 1863-1965. Prijs: € 900,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Turkije 1863-1965 in oud Scott album Collectie is 
zeer goed gevuld en bevat veel beter matenaal zoals (Michel no's) 1-4,245* (zonder gom), 793-
798, 799-806, 867, 979, blok 3**, blok 3* etc 
10237 Vaticaan en Paus. Prijs: € 375,00 
In twee dikke ordners opgezette collectie 'Pausen m de 20e eeuw' Bevat veel beter matenaal van 
Vaticaan zoals (Michel no's) 11-15*, 45-50", 51-58**, 67-72** 149-160* etc Verder heel veel 
FDC's (ook van andere landen) en ook wat series van Italië en andere landen, allemaal met het 
Paus thema 
10227 Verenigde Naties 1951-1981. Prijs: € 120,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Verenigde Naties 1951-1981 in Leuchtturm album Collectie is 
gedeeltelijk dubbel verzameld en bevat dus ook veel postfns materiaal Zegels van alle 3 de ge
bieden (New York, Geneve Wenen) 
10326 Verenigde Naties Geneve 1969-2000. Prijs: € 175,00 
Insteekboek met een postfrisse en gebruikte stock Verenigde Naties Geneve 1969-2000 Heel 
veel materiaal hoge cat waarde' 
10349 Verenigde Naties Wenen 1985-2000. Prijs: € 170,00 
Postfrisse en gebruikte stock Verenigde Naties Wenen 1985-2000 m insteekboek Heel erg veel 
matenaal, koopje' 
10259 Wereld Cinderella's, fiscaal etc. Prijs: € 450,00 
Oud blanco album met Cinderella's van de hele wereld Bevat o a Duitse lokaalzegels, veel belas
tingzegels (ook van Nederland) en diverse Cinderella's Heel veel matenaal, voornamelijk voor 
1900 
10386 Wereld. Prijs: € 1.950,00 
Oeroud deels zeer goedgevuld Schaubek album met o a goed Nederland, Kolomen en Duitsland, 
redelijk Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk + buiten Europa Mooie uitzoekpartij 
10382 West Europa 1945-1970. Prijs: € 800,00 
Vnl postfrisse/ongebruikte collecties Frankrijk, Liechtenstein, Luxemburg, Zwitserland en 
Oostenrijk, in Schaubek album 
10342 Zuid Amerika. Prijs: € 125,00 
Insteekboek met postfnsse ongetande zegels en senes en met opdruk specimen van Zuid 
Amenka Tevens wat postfns en ongebruikt Panama aanwezig 
10329 Zwitserland 1907-1998. Prijs: € 300,00 
Gebruikte collectie Zwitserland 1907-1998 in Schaubek album en klem stockboek Goed gevulde 
collectie, mooie kwaliteit 
10282 Zwitserland 1913-2005. Prijs: € 225,00 
Compleet, voornamelijk postfnsse, collectie Pro Patna en Pro Juventute zegels van Zwitserland 
1913-2005 op blanco bladen m Lindner album 
10336 Zwitserland brieven. Prijs: € 140,00 
Klem boekje met oude bneven en bnetvoorkantjes van Zwitserland Leuk matenaal' 
10302 Zwitserland Pro Juventute 1912-2000. Prijs: € 800,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte speciaal collectie Zwitserland Pro Juventute 1912-2000 op 
zelfgemaakte bladen m 4 ordners Zeer mooie collectie met ook veel zegels op brief, 
Bundesfeierkarten FDC's etc Heel mooie collectie' 

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

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

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

Telefoon ^ j ^ ' ^̂ "̂̂ "̂  "̂ '̂  ^™ 2-maandelijkse prijslijst 
E-mail O ik wil mijn verzameling verkopen, neem contact 
Interessegebieden met mij op via tel. nr. 

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



Postzegelveiliiig Wiggers de Vries«-
GJ. Garritsen Heemraadschapslaan 100 telefoon 020 - 6249740 
RegisterTaxateur 1181 VC Amstelveen e-mail gjgwdv@xs4all.nl 

Onze 199^ veiling wordt gehouden op 
donderdag 18, vrijdag 19 en zaterdag 20 september. 

Met veel emissie 1852, goede losse series en zegels, poststukken, perfins, 
Nederlands Nieuw Guinea, luchtpost met veel Zeppelin 

originele landencollecties, prentbriefkaarten, 
munten w.b. zeer zeldzame piedfort's en penningen 

De gehele catalogus vindt u vanaf 29 augustus op onze website: 

www.wiffgersdevriespzv.nl 

mailto:gjgwdv@xs4all.nl
http://www.wiffgersdevriespzv.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


STAMPS-DNS: UW TERECHTE KEUS !!! 
INDONESIË. POSTFRISSE JAARGANGEN INCL.BLOKKEN EN ZEGELS UIT BLOK(T/M 1988), NIEUWE( VERLAAGDE) PRIJZEN, VANAF 15% 
ZONNEBLOEM' !TOT EN MET JAAR 1983 GELDT: KORTING VANAF 150,00 :15%, NA 1996 SLECHTS BEPERKTE VOORRAAD!! (geen minisheets in 
jaargangen,1995 zonder Jakarta blokken) 

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

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

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

38,30 
13,00 
4,40 
17,00 
2,20 

22,60 
211,50 
25,70 
79,60 
243,50 
78,50 

218 50 
80,80 
129,70 
72,80 

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

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

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

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

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

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

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

53,00 
19,70 
12,20 
14,00 
1585 
4,30 
9,40 
5,95 
2,45 
13,60 
3,40 
7,85 
5,35 
7,00 

10,25 

I 
UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN, COLLECTIES, PARTIJEN SEPTEMBER 2008 

8466 
ITALY: DAVO standaard voordrukalbum red/goede staat nw prijS ca 90,00 met een vnl 
gebruikte (deels *) collectie 1862 1992 aanwezig o a Sardinië 7b (E 600,00, gekeurd) 
10,11,13a&b Italy zelf 10 (fraai) 15 I * zr fr, 16/22, 57 zr fr, 58*, 63* 66,99,101/3, 
120/3 141/3* 285/2 325/7*, 479/1(*), 482, 623/8 792 hierna goed gevuld tevens iets 
LP/Expresse Dienst etc Fikse catw was 215,00 nu met ruim 30% korting oftewel slechts 
149,50 (ZIE DIVERSE FOTOTO'S OP DE WEBSITE) 
8650 
OCEANIE Schaubek st voordrukalbum uit 1932, dus bijan antiek, maar in nog zeer 
goede staat < nauwelijks gevuld, wel iets Australia en Nw Zealand, maar alle bladen van 
alle gebieden rondom Australia/Nw Zealand aanwezig, dus prima om met deze gebieden 
te starten of m te plakken nu 55,00 
8660 
DENEMARKEN DAVO standaard voordrukalbum, prima staat met een SUPERCOL 
LECTIE 1851-1990 m de hoofdnummers op slechts 15 stuks na compleet'' Tot 1966 vnl 
o, 1967-1985 * en vanagf 1985 *• aanwezig o a (Michel nrs) 1 2 { 2e keus), 3/6, 7/8, 
9/10 zr fr, 11/14, 16, 17 fr 18/19, 22/3, 25/31, 32/3, 34/65, 67/80, 87/96*, 91 o, 97/142 
*/o, 146/61 o en vanaf no 163 geheel compleet Verder "Back of the Book" Postfahre 2, 
5/7, 9/10,11/14,16* etc Port 1/38 compleet vnl o. Mil Marken 1+2 *, Luchtpost 143/45, 
180, 217/20 Totale catw (2e keus etc NIET meegerekend) ruim 3500,00 Nu 595,00 (ZIE 
DIVERSE FOTO'S OP DE WEBSITE) 
8665 
ZWITSERLAND 2 NAGELNIEUWE (IN VERPAKKING) DAVO LUXE ALBUMBANDEN-l-CASS 
met daarin luxe bladen met blanco klemstroken (in perfecte staat') periode 1850-1990, 
nw prijs ca 200,00 met een in de hoofdnummers op een "handjevol" na complete 
SUPERCOLLECTIE 1850-1993 tot 1981 veel gebruikt en decids ongebruikt/postfris vanaf 
1982 alles postfrisz pi Aanwezig o a (Michel nrs) 8 II o zr fr, 12(*)zrfr, 13/18 o, 20 o 21 
*, 22/27 o, 28*, 31/33 o, 35 o, 36/44 *, 50/57 o, hierna op de hoge waarden van de PAX 
serie dus GEHEEL COMPLEET" LUCHTPOST 145 *, hierna geheel compleet o/* en iets ** 
op no 285 na', Port 1/11 o, 15/22 o (div types, hierna geheel compleet o/* Dan nog heel 
veel Ver Naties gerelateerde afdelingen WHO, OMS, BIT, ILO etc (zie Michel catalogus) 
Blokken 2(*), 3* 4*,12 o, 13 o, 17* etc Totale cataloguswaarde vele lOOOcn euro's" Nu 
795 00 (ZIE VEEL FOTO'S OP DE WEBSITE) 
8681 
SAMOS stockkaart met o/* samenstelling o a (Michel nrs) 4b/8b (*), 15/19 *, 20/24(*) 
etc zeer hoge catalogus Waarde nu 60,00 (ZIE DIVERSE FOTO'S OP DE WEBSITE) 
8686 
LUXEMBURG- DAVO standaard voordrukalbum (na 1967 vnl luxe bladen met blanco 
klemstroken) in prima staat met een SUPERCOLLECTIE 1852-1994 o/*/** aanwezig o a 
Michel nrs 1/11 o, 12 o l3*,15M6*,17*,18/20 o, 23 o fraai, 27/33 «/o, 39 *, 42/56 o 
hierna tot 1930 op een handjevol na compleet 252/6*, 259/64*, 283 o, 287 O hierna zeer 
goed gevuld op top na aardig compleet tot ca 1962 o/*, 1963 1967 * en hierna alles * * 
Blokken 2*,5* en vanaf 8 compleet* heel veel dienst o a 1 I o, 2 I o (met kopstaande 
opdruk') 3 1 o, 51 o, 6 la o 7l*,10lo, 11 I o, 12 I *, 141 o, 15 I a o, 15 I b *, 23 I *, 26 I 

o, 27 II *, 30 I o, 39 o, 42 o, 55 *, 123 *, 127 *, 128 *, Port 1/36 compleet */o. Totale catw 
7200,00 {+ 3000,00 voor Dienst 3 I) nu 950,00 (ZIE VEEL FOTO'S OP DE WEBSITE) 
8687 
OOSTENRIJK DAVO Crystal (oud type luxe) voordrukalbum met blanco klemstroken, in 
prima staat nw prijs 97,00 met een ogenschijnlijk geheel complete collectie 1970-1990, 
m begin een paar zegels gebruikt maar de rest alles P05TFRI5 ZONDER PLAKKER tevens 
nog Ver Naties Wenen jaren 1989/1990 nu 110,00 
8690 
ISRAEL 2 DAVO Crystal (oud type luxe) voordrukalbums periode 1948 1993, blanco 
klemstroken incl Cass m perfecte staat nw prijs ca 275,00 met een hele mooie zo goed 
als complete collectie 1954 1994, alles P05TFRIS ZONDER PUKKER incl Diverse boekjes, 
zeer hoge catw nu 345,00 
8698 
D REICH Leuchtturm luxe voordrukalbum (nw type) blanco klemstroken periode 1933-
1945 in perfecte nw staat nw prijs 226 80' hiereen een */o collectie aardig gevuld onder 
andere de WAGNER serie compleet gebruikt verder ook nog de bladen van Bezette 
gebieden (B8iM Gen Gouv etc) waarbij ook nog een aardig aantal zegels aanwezig 
Cataloguswaarde 2200 00 nu 320 00 (WAGNER SERIE OP DE WEBSITE) 
8709 
NEDERLAND DAVO Crystal (oud type luxe) voordrukalbum, blanco klemstroken, 
prima staat met een WERKELIJKE SUPERCOLLECTIE 1852 1959 alles netjes gebruikt" 
Frankeerzegels in de hoofdnummers op slechts 8 zegels na geheel compleet' (Missende 
zegels 80,101,104,130/31,136/38) verder "Back of the Book' Luchtpost compl zonder 
12/13, Port 1/106 compleet zonder 67'/68b Postpakketvcrreken 1-I-2, Postbewijs 2,4,5,7, 
Dienst 1/24, Telegram 3 6,8/10,12 Totale cataloguswaarde 6828 00 nu 1195,00 (ZIE VEEL 
FOTO'S WEBSITE) 
8724 
DUITSLAND/DANZIG "DAVO"standaard voordrukbladen met een op ca 35 stuks na 
geheel complete */o PRACHTCOLLECTIE 1920-1939 incl Luchtpost, Dienst Port en Blok
ken, waarbij vele betere zegels Cataloguswaarde 1720,00 nu 345,00 
8727 
ROEMENIE stockboek 40 biz met een werkelijke PRACHTCOLLECTIE 1862 1980 vnl 
gebruikt, deels * en iets ** vele betere aanwezig we noemen er een aantal (Michel nrs) 
9* l l*fr , 12*, 13ofr, 14*,16y*,17o,18o, 20 0,23 0, 24 0, 26 0 29 lo f r 36/42 0,43/5 
o, 48/56 o, div tussen 57-75 78/81 o, 83/94 o, 99/109 o, 118 o, 122 o , div tussen 127-144 
o, 146/53 o, 154/56 o, 158 o, 160 o ( € 110,00), 161/4*, 165/8 o, 169/72 o, 169* ongetand 
173/6 o, 177/86 o, 187/96 o, 197/07 o(£ 120,00)-!- Dienst(zeldzaam)VII*&IIX* 208/336 
o, hierna zeer goed gevuld w b betere o a 336/8 x+y * 346/51 o, 397/01 o, 406/17 o, 
424*, 446/8 o 457 o 468/73*(€ 110,00), 516/8 o 538/2 o 682/3 *, 691/5 I -l-ll * hierna 
nog enkele lOOen veelal complete series tevens diverse blokken en flink wat Dienst en 
Port EEN ZEER GOEDE INVESTERING VOOR DEGENE DIE MET DIT BOEIENDE LAND WIL 
STARTEN OF Z'N COLLECTIE VERDER WIL UITBREIDEN ' CATALOGUSWAARDE VELE lOOOen 
EURO'S" Nu 395,00 

GEEN PORTO KOSTEN, ONZE PRIJZEN ZIJN ALL IN I I ! [ op www.5tamps-dns.com voor overige aanbiedingen/partijen 

ITAMPJ 

I 
GLOBAL STJUP DEALB«* 

STAMPS-DNS - GLOBAL STAMPDEALERS 
Directie: Dirk N Sluis 

Tinnegieter 13,1625 AN HOORN, The Netherlands - geen winkel. 
Tel overdag 06-55884387-vanaf 1900-23.00uur 0229-261611 

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

Surf naar onze 2 wekelijks vernieuwde website, www.stamps-dns.com 

http://www.5tamps-dns.com
http://www.stamps-dns.com


POSTZEGELVEILING 

Runfflono 
Westewagenstraat 60,3011 AT Rotterdam - Postbus 2859 - 3000 CW Rotterdam 

T: 010-2130986 F: 010-2131730 E: rynmond@xs4all.nl 

Onze 59̂ ^̂  veiling was 
een zeer groot succes! 

Enkele opbrengsten (excl. opgeld) 

** € 2300,- € 340,- € 160, 

** € 2550,- €80,- € 775,-

€ 1350,-

Onze 60̂ *® veiling wordt eind november gehouden 
Inleveren is mogelijk tot en met 10 oktober 

- Voorschot mogelijk tot 80% 
van de getaxeerde waarde 

- Vrijblijvend gratis taxaties na 
afspraak op kantoor 

- Vriendelijke commissie 
- Deskundige verkaveling 

Uw verzameling in deskundige en betrouwbare handen 
579 

mailto:rynmond@xs4all.nl


48STE OPENBARE POSTZEGELVEILING OP ZATERDAG 4 OKTOBER 2008 
OM 13 UUR IN HET R A M A D A P L A Z A H O T E L TE ANTWERPEN 

'^ Zeer ruim en gevarieerd aanbod België: 
Mooi klassiel< (nieuw & gestempeld)  Alle goede 
reeksen  variëteiten/curiositeiten. 

" ^ Veel Nederland  Luxemburg  Frankrijk 

Engeland & gebieden  enz. + Talrijke interessante 
verzamelingen  stocks en restanten. 

Bezoek onze website! 
www.vanduffel.be 

Postzegelhandel 

[kVanduffell 

Vraag onze (gratis) overzichtelijke catalogus 
met talrijke foto's 

veilingen kan 
series inleveren 

u steeds 
(eventueel 

Voor onze volgende 
verzamelingen of goede 
bezoek aan huis). 

 Behandeling van uw verkoop op een discrete, 
efficiënte en professionele wijze. 

 Aankondiging van de veiling en afbeelding van uw 
postzegels wereldwijd op onze website op internet. 

 Zorgvuldige beschrijving en verkaveling. 
 Correcte afhandeling en betaling 30 dagen na veiling. 

'Openbare Veilingen' 

Postzegelhandel Luk Vanduffel bvba Openbare Veilingen 
SintKatelijnevest 34  2000 Antwerpen (België) 

Q) 00 323 233 89 70 
Website: www.vanduffel.be  Email: info@vanduffel.be 

Open van 9u30 tot 18 uur doorlopend  Zondag en maandag gesloten 

'VERZAMELEND NEDERLAND' 

GROTE INTERNATIONALE 
VERZAMELMARKT 

1112 oktober 2008 
,..ev.a VAN 9.3017.00 UUR 
^-^■'^^^ GROTE VEEIVIARKTHAL 

UTRECHT 
gelegen aan de Sartreweg, nabij rotonde "De Berenkuil" en A27 

680 kramen vol veaawelitemsl ENTREE: ƒ 4,-
Inllchtlngen bij de organisator: Frits Spee, (0317) 61 47 60, of (06) 12 91 88 88 

www.varzamelendnederland.nl 
Alles over verzamelen bijeen te Utrecht 
f e/? evenemeat dat u niet mag missen! 

580 

3^ Voorschotense Oudejaarsbeurs 
Wegens succes geprolongeerd!!! 

Op 27 december 2008 is er weer een 
Postzegel, Brieven en Muntenbeurs. 

Deze wordt gehouden in Sporthal De Vliethorst 
te Voorschoten. 

Er zijn thans nog tafels beschikbaar 
tegen € 12,50per m\ 

Inlie tl tingen bij Cor Veriooij, 
tel. 071-5611719 
e-mail: cor@verlooij.nl 

Book 4u uitgeverij 
Catalogus Nederlandse 
Siadipost/cgeis 2009 

,tadspost 
1> 

Ie editie verschijningsdatum 
2e dinsdag in sept. 

Meer dan 300 pagina's geïllustreerd 
met meer dan 1000 afbeeldingen. 

Verkoopprijs 6 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 

http://www.vanduffel.be
http://www.vanduffel.be
mailto:info@vanduffel.be
http://www.varzamelendnederland.nl
mailto:cor@verlooij.nl


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wel even een telefoontje vooraf 

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

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

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

http://www.postzegelhandelzelst.nl
mailto:info@postzegelhandelzeist.nl
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UNIEKE TENTOONSTELLING VATICAANSE 
POSTZEGELS IN NOORDSCHARWOUDE 

Nog tot en met zondag 
28 september a.s. is in de 
Kloosterhof in Noord
Scharwoude (foto) een 
overzichtstentoonstelling 
van postzegels van Vati
caanstad te bezichtigen. 
Als kleinste stadstaat ter 
wereld geeft het Vaticaan 
al meer dan een eeuw 
zijn eigen postzegels uit. 
Geen alledaagse zegels, 
maar vaak heel bijzonde
re. En juist daarom wor
den ze veel verzameld. 
De tentoonstelling geeft 
een overzicht van de 
diverse reeksen postze
gels die het Vaticaan heeft 
uitgegeven. De pausen, 
de Sede Vacante (als de 
zetel van Rome tijdelijk 
geen bisschop heeft), de 
pastorale reizen rond de 
wereld, de kunstschat
ten van het Vaticaan  het 
zijn slechts enkele van de 
onderwerpen van deze 

zegels. Ookzijn eerstedag
enveloppen te bezichtigen 
en de felbegeerde Vati
caanse euromunten. 
Kardinaal A. Simonis 
 zelf een verwoed Vati
caanverzamelaar  opende 
de tentoonstelling op 9 
september jl. Een dag la
ter was de expositie voor 
het eerst voor het gewone 

publiek toegankelijk. 
De tentoonstelling kan 
dagelijks van 14 tot 17 uur 
bezocht worden. 
Het adres van de Kloos
terhof is Dorpsstraat 512 
in NoordScharwoude 
(Langedijk). U vindt de 
Kloosterhof naast de Sint 
Jan de Doperkerk (die 
overigens ook dagelijks 
geopend is). Meer infor
matie vindt u op de site 
u)U)U).sintjandedoper.nl. 

LEUKE PRIMEUR: EEN 
BURGEMEESTERSZEGEL 

Een leuke primeur: op 
17 april jl. was de uitgifte 
van de eerste Nederlandse 
burgemeesterszegel een feit. 
De zegel is het resultaat 
van een initiatief van 
de PvdAfractie van de 
gemeenteraad van Bor
gerOdoorn. Peter Zwiers 
stelde ons op de hoogte 
van dat voorstel en dank
zij diezelfde Peter kunnen 
wij u ook de zegel laten 
zien die op genoemde 
datum officieel aan de 
nieuwe burgemeester van 
BorgerOdoorn, Marco 
Out, werd aangeboden. 

De uitgifte van de zegel 
is een voorbeeld van 
briljante eenvoud: men 
worstelde met de vraag 
hoe de nieuwe burgerva
der van BorgerOdoorn 
zich zo snel en zo 
effectief mogelijk aan 
de inwoners van zijn 
gemeente zou kunnen 
voorstellen. De PvdA'ers 
wisten het antwoord: 
'Geef een persoonlijke ze
gel uit met het portret van 
Marco en gebruik 
die postzegel 
intensief op de 
post die door de 
gemeente wordt 
verzonden'. Het 
voorstel kwam in 

de gemeenteraad op tafel 
en werd daar liefdevol 
omarmd. Voor een rela
tief klein bedrag (de extra 
kosten bedroegen nog 
geen 400 euro) werden 
bij TNTPost vijfduizend 
persoonlijke postzegels 
besteld. Die zijn de afge
lopen tijd weggeplakt. De 
inwoners van Borger
Odoorn kunnen het 
gezicht van Marco Out nu 
ongetwijfeld dromen... 

„ EEN ONVERMOED 
° VOLHOUDERTJE 

~ Een mens is nooit te 
=" oud om te leren. Dus 
u, waren we aangenaam 
'Z verrast toen we onze 
^ filatelistische kennis weer 
^ wat konden opvijzelen 
i dankzij De Kaaspost, het 
f verenigingsblad van de 
= NVPV afdeling Alkmaar. 

_ ^  De Alkmaarders heb
JXJ ben de prijzenswaar

dige gewoonte om hun 
verenigingsavonden een 
educatief tintje te geven 
door 5minutenpraatjes te 
programmeren. Vorig jaar 

mocht Ton van Waveren 
zo'n praatje houden. Ton 
liet zijn gehoor raden 
welk Nederlands zegel
type het langst in omloop 
is geweest, voor het 

TE BETALEN 

PORT 
' ~f J ^~^\S>.i v ^ 

vervangen werd door een 
ander. Hier op de redactie 
van Filatelie zouden we 
hebben gezegd: het type
Struycken  dat is immers 
al meer dan een kwart 
eeuw 'onze' permanente 
zegel? 
Maar nee hoor, niet goed 
 en ook het gehoor in 
Alkmaar giste mis. Ton 
gaf het verlossende ant
woord: de portzegel van 
1870, een ontwerp van 
J.A. Schmidlin, dat het 
als we portopdrukken op 
andere zegels even buiten 
beschouwing laten  tot 
1947 wist vol te houden! 

OVERZICHT MUTATIES 
VERENIGINGSADRESSEN 

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

Beuningen/Ewijk 
De vereniging Beuningen/ 
Ewijk heeft een nieuwe 
secretaris: W.J.A. van 
Benthum, De Cornet 7, 
6644 AT Ewijk, telefoon 
0487522158. 

Reuver 
De secretaris van de 
vereniging Reuver heeft 

een nieuw emailadres: 
Jiluefo@bosdael.net 
Mutaties op het overzicht 
van verenigingsadressen 
kunt u zenden aan het 
volgende adres: 

Mevrouw E. Braakensiek 
WillemAlexanderlaan 41 
3273 AS Westmaas 

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

NVPV AFDELING BOSKOOP VIERT 75JARIG 
BESTAAN MET TENTOONSTELLING EN BOEK 

Op Postex 2008, komende 
maand in Apeldoorn, 
viert de Boskoopse afde
ling van de NVPV haar 
75jarig bestaan. De ver
eniging pakt flink uit: met 
een tentoonstelling die de 
filatelistische veelzijdig
heid van de vereniging tot 
uitdrukking zal brengen. 
Er worden door de leden 
75 kaders gevuld. 
Maar dat is met alles: 
de vereniging geeft ook 
een boek uit, getiteld De 
postbode belt altijd tweemaal 
aan. In deze publicatie 
wordt niet alleen de pos
tale geschiedenis van Bos
koop behandeld, maar 
wordt ook een inkijkje ge
geven in de samenleving 
van een Hollands dorpje 
door de eeuwen heen. 
Verder wordt een aantal 
algemene zaken die de 
post betreffen behandeld, 
zoals het beroep van 
postbode. De auteur van 
het boek doet dat door 
gebruik te maken van 
instructies aan postbodes 
en daar commentaar op 
te leveren. Een 
fragment: 'De 
postbode neemt 
tegenover zijn 
meerderen in rang 
en voorts tegenover 
een ieder, met 
wien hij uit de aard 
zijner betrekking 
in aanraking komt, 
bescheidenheid 
en beleefdheid in 
acht.' Het com
mentaar hierop is 
dat de functionaris 
nu helemaal zijn 
plaats weet en 

dat het niet te begrijpen 
valt dat er nog iemand 
wordt gevonden voor zo'n 
baantje.Door de alge
mene opzet van het boek 
is het niet alleen interes
sant voor belangstel
lenden in de Boskoopse 
postgeschiedenis, maar 
ook voor lezers buiten die 
kring. De auteur is de 're
dacteur binnenland' van 
Filatelie's vaste rubriek 
WIJ lazen uoor u, Daan 
Koelewijn. Het is geschre
ven in zijn bekende, licht 
ironische stijl. 
Het boek is voor tien euro 
te koop in de stand van de 
Boskopers op Postex 2008. 
Maar u kunt het boek 
ook bestellen door 12.50 
euro (inclusief verzend
kosten) over te maken op 
bankrekeningnummer 
309846269, ten name 
van de Nederlandsche 
Vereeniging van Postze
gelverzamelaars afdeling 
Boskoop in Boskoop. 

BERT VAN TEYLINGEN 
(EREVOORZITTER AFDELING 

BOSKOOP VAN DE NVPV) 
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SCHELPENLOTERIJ; 
EEN LUMINEUS IDEE 

De Israëlische poste
rijen besloten onlangs 
tot de uitgifte van een 
reeks postzegels die het 
loo-jarig bestaan van de 
stad Tel Aviv herdenken. 
De eerste postzegel uit 
die serie verscheen op 
27 januari van dit jaar. 
De afbeelding op 
de zegels herinnert 
aan de zogenaamde 
'Ahuzat-Bayit Land-
verloting'. 
In 1906 besloot 
een aantal loodse 
kolonisten, verenigd 
in de Ahuzat Boyit 
Association, een tuin
dorp te gaan bouwen 
aan de buitenrand 
van Jaffa. In maart igog 
kon het eigenlijke werk 
beginnen, nadat midden 
in de landconcessie een 
waterput was gegraven. 
Zestig kolonisten had
den het benodigde geld 
bijeengebracht. De vraag 
bleef: wie van deze zesüg 
krijgt welke kavel? Daar
over brak de voorzitter, 
Akiva Areh Weiss, zich 
allang het hoofd. Kort 
voor de loterij maakte hij 
nog een wandeling langs 
het strand. Daar kreeg hij 

een gouden inval. Snel 
verzamelde hij zestig 
witte en eenzelfde aantal 
grijze schelpen. In de 
witte schreef hij telkens 
een naam; in de grijze 
een kavelnummer. Op het 
hoogtepunt van de bijeen
komst koos een jongen 
een schelp met een naam, 
terwijl een meisje daaraan 
de schelp met het ka

velnummer toevoegde.Fo-
tograaf Avraham Soskin 
legde de gebeurtenis vast 
op de gevoelige plaat. Het 
complete tafereel staat 
nu op de postzegel van 
27 januari jl., aangevuld 
met het silhouet van het 
hedendaagse Tel Aviv. 
De naam van de nieuwe 
nederzetting werd - in 
igio - bepaald op Tel 
Aviv. In 1950 ging de stad, 
samen met Jaffa, op in 
één gemeente: Tel Aviv. 

G.A. GEERTS 

OPMERKELIJK: FIAT 
BIJ POSTKANTOOR 

In een recent nummer van 
het Duitse postzegelblad 
JVlichel Rundschau maakt de 
Algerijnse journalist Med 
Achour Ali Ahmed de le
zers attent op een staaltje 
foutparkeren... op een 
postzegel! Het gaat om 
de zegel van 10 dinar uit 
2006 met een afbeelding 
van het hoofdpostkantoor 
in Algiers. Ali Achmed 
nam die zegel eens goed 
onder de loep - hij is fila
telist, nietwaar - en zag 
met enige verbazing dat 
er onder de rechterboog 
van de entree een auto ge
parkeerd staat. Waarom 
zou de ontwerper dat nu 
gedaan hebben, vroeg hij 
zich af? 
Hij ging op onderzoek 

uit en vond uiteindelijk 
de foto die model hacl 
gestaan voor de zegel: een 
gewone prentbriefl<aart 
met als titel 'Algiers bij 
nacht - het hoofdpostkan
toor' (boven). En op die 
kaart is de bewuste auto 
óók te vinden. De kaart 
is zelfs zo duidelijk dat 

het merk van de uoiture 
kon worden achterhaald: 
het is een Fiat 128. Het 
autootje, dat al lang ge
sloopt zal zijn (de kaart is 
in 1970 gedrukt) leeft nu 
eeuwig voort, niet alleen 
op duizenden briefkaar
ten, maar ook honderd
duizenden postzegels! 

STATEN-GENERAAL VAN 
DE FILATELIE BIJEEN 

Op 2 april 2008 kwamen 
in Parijs de zogenaamde 
Staten-Generaal der Fila
telie (Etats-Generaux de la 
Philatelie) of kortweg EGP 
bijeen. Het is een nogal 
wijdse naam voor zo'n 
gebeurtenis. In totaal 
betrof het zo'n 250 per
sonen uit alle geledingen 
van de filatelie, alsmede 
enkele buitenstaanders. 
Zij bogen zich het hoofd 
over diverse aspecten 
van de filatelie, nu en 
in de toekomst. Tijdens 
die gesprekken kwamen 
- vanzelfsprekend - veel 
tegenstellingen aan het 
licht, bijvoorbeeld die 
tussen verzamelaars en 
postadministraties. Wat 
bijvoorbeeld te verstaan 
onder een mooie post
zegel of simpelweg het 
woord filatelie (klassiek 
of modern)? 
Verwijten over en weer 
waren er aan het adres 
van de Franse post of de 
munt van Parijs, klachten 
over de overvloed aan 
uitgiften. De posterijen 
verschansten zich achter 
het feit dat ze alleen 
aanbiedingen presenteren 
en niemand tot enige aan-

Fratifoise Eslin̂ er, directeur van phil@Post op 2 april in Parijs. 

koop verplichten; anders 
gezegd La Poste acht zich 
niet verantwoordelijk 
voor de filatelistische 
hartstochten van verza
melaars. 
Bij het onderwerp 'toe
komst van de filatelie' 
kwamen onderwer
pen aan de orde als de 
(UPU) definitie van het 
begrip persoonlijke post
zegel, geldigheicisduur 
en de opkomst van steeds 
meer postbedrijven. Zal 
de invloed van de nieuw
komers gevaarlijk ofte 
verwaarlozen zijn? De 
privépost maakt immers 
maar drie procent uit 
van het totale postver-
keer en dat percentage 
kan nog dalen, gelet op 

de ontwikkelingen van 
het internet. Wordt het 
internet de doodgraver 
van de filatelie of is het 
die al? Of is het juist een 
hulpmiddel tot een betere 
communicatie tussen de 
diverse spelers? 
Wie bijvoorbeeld op bij 
de zoekmachine Google 
het woord philatelie intikt, 
krijgt 2.6 miljoen hits, 
bij philately 1.7 miljoen; 
timbre-poste (postzegel) 
levert een half miljoen 
returns op en stamp maar 
hefst 70 miljoen. In 
hoeverre is er dus sprake 
van een dreiging? En 
hoe de jeugd te interes
seren, een onderwerp 
waarover al ruim 35 jaar 
wordt gesproken? 'Met 

behulp van televisiepro
gramma's' zegt zo'n 46 
procent van de bijna 700 
personen die deelnamen 
deel aan een enquête. 
Van de geënquêteerden 
was tien procent lid van 
een postzegelvereniging, 
65 procent verklaarde 
geen zin te hebben in een 
lidmaatschap. 
Nog enkele interessante 
cijfers: Franse verzame
laars geven gemiddeld 
per jaar 202 euro uit aan 
filatelie. Bij de leden van 
een club is dat gemiddeld 
573 euro, bij ongeorgani
seerden slechts 165 euro. 
Bestuursleden besteden 
gemiddeld i.oii euro per 
jaar. Bij hun aankopen 
laat 34 procent van de 
geënquêteerden zich door 
geen enkele specifieke 
overweging leiden: ze ko
pen wat ze willen. Vijftien 
procent van 
de geraad-
pleegden kiest 
op basis van 
een bepaald 
thema of 
onderwerp; 
13 procent 
vanwege het 
smaalcvolle 
ofkunstzin-
nige karakter; 

vanwege de originaliteit; 
9 procent door de ge
beurtenis die de aanlei
ding tot uitgifte vormde 
en slechts 5 procent 
vanwege zeldzaamheid 
of als belegging. Van de 
ondervraagden verzamelt 
92 procent Franse postze
gels, waarbij 65 procent 
kiest voor postfris en 63 
procent voor gebruikt. 
51 procent verzamelt ook 
buitenlandse postzegels 
en 15 procent eerstedag-
enveloppen. Gemiddeld 
houdt iedere verzamelaar 
3.4 soorten verzamelin
gen bij. Bovenstaande 
gegevens zijn te vinden 
in een artikel dat Michel 
Melot onder de kop „ 
Les Etats-Ge'ne'raux de Ia = 
Philatelie publiceerde in =-
het Franse postzegelblad ~ 
Timbres magazine (nummer = 
90, mei 2008). L̂  

12 procent uiiüiu.etatŝ enerauxphilatelie.Jr: bezoek die site. 
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Aanvang verkoop 1 oktober 2008 | Artikelnummer 
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1 OKTOBER: 100 JAAR 
MYCOlOGiSCHE 

I VERENiOiNG NEDERUUID 

Komende maand bestaat 
de Nederlandse M\jcologi-
sche Vereniflin̂  honderd 
jaar. Amateurs zowel als 
wetenschappers zijn lid 
van deze vereniging, die 
kennis over paddenstoe
len en hun voortbestaan 
wil bevorderen. TNTPost 
geeft op I oktober een 
velletje met tien padden
stoelenpostzegels uit, met 
daarop de vier groeistadia 
van vijf verschillende 
paddenstoelen: van links 
naar rechts inktviszwam, 

i aardster, vliegenzwam, 
nestzwam en inktzwam. 
De zegels hebben alle 
een waarde van 44 cent; 
een velletje kost dus 4.40 
euro. 
Er komt op i oktober ook 

\ een paddenstoelprestige-
boekje uit. Een afbeelding 
van het omslag ziet u 
hieronder. 

2 X 5 tAe€/e^y^tMt€i^^j^^a>é€i€e/^e^ ^^•<sm 

1 OKTOBER: TWEEiMAAL 
VIJF NEDERIAIIDSE 
KABOUTERS 

Toeval of niet; op dezelfde 
dag dat er een (zonder 
twijfel serieus bedoeld) 
postzegelvelletje met 
afbeeldingen van padden
stoelen verschijnt, komt 
er ook een velletje met 
tien kabouterzegels uit. 
De zegels, m het priori-
tytarief Europa (75 cent), 
tonen vijf enigszins ge
abstraheerde tekeningen 
van bekende Nederlandse 
Kabouters. 
Voor maar weinig 
Filatelielezers zullen de 
afgebeelde sympathieke 
koboldjes onbekende 
zijn. Ook al gaat het om 
kabouters die hun glo
rietijd m de vorige eeuw 
beleefden, het blijven 
toch evergreens: Pinkeltje, 
Paulus de Boskabouter, 

Piggelmee, Wipneus en 
Pim en de kabouter die de 
bekende illustrator Rjen 
Poortvhet creëerde. 
Ontwerper Dennis Koot 
beeldde de kabouters als 
tweekleurige silhouetten 
af, met gebruikmaking 
van wit en een comple
mentaire kleur. Dankzij 
deze kunstgreep worden 
de verschillende stijlen 
van de oorspronkelijke 
tekenaars als het ware 
genivelleerd, met als 
resultaat een harmonieus 
ogend postzegelvel. Juist 
omdat er nauwelijks 
details zijn aangebracht, 
kan iedereen zijn of haar 
persoonlijke herinne
ringen aan de kabouters 
blijven koesteren. De 
kabouters zijn geplaatst 
in de buurt van hun 
natuurlijke omgeving: 
bladeren, een boomtak of 
een paddenstoel. 
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Zeer scherp geprijsd Nederland postfris zonder plakker 
4 € 900 00 

32 € 22500 

33 € 495 00 

37 € 90 00 

39 € 225 00 

40 € 255 00 

41 € 120 00 

42c € 495 00 

5676 € 280000 

61 b ♦ c € 696 00 

78 € 225 00 

79 € 585 00 

81 € 54 00 

84 86 € 520 00 

98 € 120 00 

99 € 270 00 

100 € 435 00 

102103 € 140 00 

104 105 € 510 00 

107 109 € 180 00 

121 131 € 760 00 

132133 € 135 00 

149162 € 97500 

163165 € 425 00 

177198 € 520 00 

236 237 € 295 00 

199 331 4 5 % C W 

346 349 € 285 00 

518 537 € 650 00 

Roltanding 

57 70 € 150 00 

74 77 € 85 00 

78 81 € 50 00 

82 85 € 75 00 

90 93 € 90 00 

Luchtpost 

1 3 € 14500 

6 8 e 4600 

12 13 e 325 00 

Port 

1 
6164 « 

6768a+b < 

69 76 < 

Alle duurdere series en nummers met certificaat van echtheid. 

: 485 00 

: 30 00 

: 525 00 

: 39 00 

Zeer voordelig Nederland postfris met plakker of plakkerspoor 
1 1 € 17500 

46 € 86000 

5 € 19000 

7 € 4000 

8 € 70 00 

9 € 175 00 

12 € 975 00 

19 29 € 1275 00 

43 € 245 00 

47 € 175 00 

48 € 350 00 

49 € 80 00 

5676 € 260 00 

77 80 € 625 00 

79 € 8500 

80 € 420 00 

84 86 € 3700 

100 € 105 00 

101 € 420 00 

104 105 € 145 00 

121131 € 210 001 

149 162 € 105 00 

163165 € 125 00 

136138 e 55 0 o | 

Alle duurdere series en nummers met certificaat van echtheid 

Zeer voordelig postfris periode 1950  2007 
Alle senes zijn apart te bestellen vanaf 538 t/m 756 a 30% cat w b v 556560 € 36 
Alle senes zijn apart te bestellen vanaf 757 t/m 1063 a 25% cat w b v Amphilex blokken (1967) 886888 € 37 50 
Vanaf 1064 t/m 2033 10%onderpostkantoorprijsookditis apart tebestellenbv verhuisvelletje (nr 1672) €5,75 
Vanaf 2002 t/m 2007 voor postkantoorprijs ook hier alles apart te bestellen  b v provincievelletjes € 55 

Originele PTT jaarcollecties, 
1975 € 100 00 

1976 € 35 00 

1977 e 10 00 

1978 € 8 00 

1979 € 6 00 

1980 € 10 00 

1981 € 9 00 

1982 € 8 00 

1983 € 8 00 

1984 € 8 00 

postfris, zeer voordelig 
1985 € 10 00 

1986 € 1100 

1987 € 1150 

1988 € 10 00 

1989 € 7 75 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

€ 
€ 

€ 

€ 

€ 

12 50 

10 00 

14 00 

14 00 

16 00 

1996 

1996 

1997 

1998 

1999 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

2100 

24 00 

25 00 

26 00 

28 00 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

€ 

€ 
€ 

€ 

€ 

29 00 

44 00 

4100 

40 00 

39 00 

2005 

2006 

2007 

€ 3900 

€ 4600 

€ 4750 

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

De nrs 256 t/m 368 los verkrijgbaar, 10% onder de postkantoorprijs 

Mooi gebruikt Nederland 
Nr 48 €275/61 b + c€425/80 €425,/101 €450,/130131 €245,/136138 €75/nrs 1t/m373 a30%CW (los te bestellen) 
Roltanding senes ä 45 % C W 
Dienst 17 € 110  volgende nrs 30% C W 
Postpakket verreken 12 € 25  / Postbewijs 17 € 160, / Luchtpost alle nrs 30% C W bv nr 12 € 160, / nr 13 € 45 

Diverse topseries 
België pfr 929 940 

België pfr 947 948 z f 

Duitse Rijk, blok 1 op bnef 

Duitse Rijk, blok 1 pfr 

Duitse Rijk, blok 1 ongebr 

Duitse Rijk blok3gebr 

Duitse Rijk 439 gebr 

Duitse Rijk 496 498 gebr 

Frankrijk yv 162 169 ongebr 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 
€ 

€ 
€ 

en nrs. 
90 00 

7500 

500 00 

395 00 

95 00 

225 00 

100 00 

250 00 

75 00 

buitenland (Michel nummering tenzij anders vermeld). 
Frankrijk yv 182 gebr 

Frankrijk yv 348 351 gebr 

Frankrijk L P yv 14 gebr 

Franknjk L P yv 15 gebr 

Luxemburg yv 259 273 ongebr 

Monaco blok 4 a + b ongebr 

Monaco 502a 505a ongebr 

Monaco 502b 503b 505b ongebr 

Oostenrijk 498 511 pfr € 

150 00 

66 00 

150 00 

145 00 

175 00 

176 00 

4000 

17500 

300 00 

Oostenrijk 518 523 pfr 

Oostenrijk 530 543 pfr 

Oostenrijk 545550 pfr 

Oosten rijk 551 554 pfr 

Oostenrijk 557 562 pfr 

Portugal blok 2 pfr 

Portugal blok 4 pfr 

Portugal blok 11 pfr 

Zviedenyv 163 177 ongebr 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 
€ 

295 00 

425 00 

125 00 

240 00 

165 00 

175 00 

145 00 

140 00 

225 00 

Automaatboekjes Nederland 
1h€350/1mx€12 /1my€1125;imz€20 /2h€5 /2mx€17 50/2niyei1 /2m2€9 /3y€ 1 50/3a€1 80;4y€1 50/4z€4 ;5€1 

6a€250;6b€75 /6c€23 ;6d€23 /6e€5 /6ef€1 /6ffp€3 /6ffg€12 /7a€2 /7bf€350/8a€5 /8b€6 /8bf€13 /8c€25 

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

10af€675/10bf€11 / 11a€6/11b€7 /12a€7 /13a€9 ; Vanaf nr 14 alles tegen postkantoorprijs 

Eagle Stamps, Notarisappel 220,4007 ZB, Tiel, 0344612256. 
Levenng zeer snel na vooruitbetaling op SNSbank rek.nr. 94 41.36.400 Voor bestellingen vanaf € 40, worden geen portokosten berekend 

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



INKTVRAAT EN HET EINDE VAN 
DE NEDERUNDSE TYPOGRAFIE 

De Nederlandse post
zegels hebben interna
tionaal de faam van een 
uitstekend verzorgde 
typografie. Ontwerpers 
als Jan van Krimpen, Wim 
Crouwel en Gerard Unger 
hebben hun sporen op 
dit terrein verdiend èn 
indrukwekkend achter
gelaten op Nederlandse 
postzegels. 
Een klein detail in het 
ontwerpproces van 
postzegels zijn de nog 
steeds noodzakelijke 
aanduidingen van land en 
waarde. Deze elementen 
worden hoe langer hoe 
meer ingebed in het 
complete ontwerp van de 
zegels en ze zijn daardoor 
ook onderhevig  bewust 
of onbewust  aan de ef
fecten van de door de ont
werpstudio's gebruikte 
computerprogramma's. 
Wat in ieder geval rede
lijkerwijs verwacht mag 
worden is dat als een stuk 
tekst geheel los staat van 
de restvan het ontwerp, 
de lettertekens van die 
tekst in dat geval intact 
zijn. 

En hier blijkt deze ver
wachting te hoog gespan
nen. Wie de zegels in de 
reeks 'Mooi Nederland' 
bekijkt  en dan in het 
bijzonder die van Zoeter
meer, omdat deze zegels 

de eerste waren die ik dit 
jaar in handen kreeg zal 
merken dat de zwarte let
ters zijn aangevreten: er 
zijn hapjes uit de letters. 
Is er soms sprake van 
inktvraat? Want de hapjes 
verschillen per zegel in 
het blok! 
Nieuwsgierig geworden 
neem ik per telefoon (en 
daarna per email) con
tact op met de ontwerpers 
van de serie  het bureau 
178 aardige ontwerpers. En 
inderdaad, ik word uiterst 
aardig te woord gestaan, 
maar daar blijft het ook 
bij. De bottomhne is dat de 
aardige ontwerpers niets 
kunnen afleiden uit het 
digitaal materiaal dat ze 
nog in huis hebben. De 
desbetreffende postzegels 
zelf zijn niet in hun bure
len aanwezig en ze en dus 
ook niet kunnen contro
leren of mijn observatie 
correct is. 
Het lijkt er op dat bij een 
kleurscheiding  dat is 
het opsplitsen van een 
tekening in de vier 'ba
siskleuren' cyaanblauw, 
magenta, geel en zwart 
 de computergestuurde 
ontwerper op de vraag 
van het programma 
'Black overprint off?' of 
'Black overprint on?' het 
verkeerde antwoord heeft 
gegeven. 

SAMENSTELLING: REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
email: dziewon@xs4alLnl 
website: www.xs4all.nl/~dz1ewon/fiIa/druktech.htm 

Inmiddels heb ik ook de 
andere 'Mooi Nederland'
zegels bekeken en ook 
het als laatste verschenen 
verzamelblokje waarop 
alle vijfde zegels zijn 
afgebeeld. 
Overal is aan de zwarte 

tekst te zien dat er sprake 
is van wat we dan maar 
'inktvraat' zullen noemen 
en wel zo dat er per 
Nederlandse plaats zes 
verschillende versies te 
onderscheiden zijn. 
In ouderwetse filatelis

tische termen gedacht 
zouden we kunnen 
spreken van zes verschil
lende typen bij elke 'Mooi 
Nederland' zegel. Is er 
nog iemand die durft te 
beweren 'modern Neder
land' niet interessant is? 

OOCS170/C9220 KI«uniMnae*nMnl 

Black Owfprlnt 

Indien text w of vector tekeningen op een geMeufde 
achtergrond geplaatst worden dan zullen deze tqdens t)el 
printen standaan] in de acntergrond uitgespaard worden 
waarna de text of de tekening in de uftspanng gepnnt 
werden dit resulteerd in een witrand om de letters en of 
lynen (Black Oveipnnt Off) 

De Instelling Black Overprv^ On ziygt er voor dat de 
ac^tegrcvid vdtedig gepnnt wordt waarna de Zwarte tekst of 
tekenaig er Ixiwncp gepnnt wordt 
Deze instelhng werkt alleen met zwarte tekst of tekeningen 

UITSPAREN 
Black ovarprlnt Orr 

OVERDRUK 
Black ovarprint On 

Linlö. een vertrouwd beeld 
voor drukkers en grafisch 
ontiuerpers. de keuze 'black 
overprint ojjon'. 

Nederland 2008 f Zo 
"?fdS. 

isFederland 2Ó08 {Z 
Door voor 'ouerprmt off' 
te kiezen ontstaan er letters 
die uiel luat aangotenkaas 
doen denken  vast niet de 
bedoeling van de ontwerper 

P ^^^jNederland 2008 j Ze 

DE VERZAMELAARS 
ALS MELKKOE? 

TNTPost meent er een 
traditie van te moeten 
maken om zegels uit te 
geven in een waarde die 
overeenkomt met het 
tarief voor aangetekende 
zendingen. En dat, terwijl 
diezelfde TNTPost er 
allang  vanuit zuiver 

586 

postaal oogpunt  de 
voorkeur aan geeft om 
aangetekende zendingen 
te frankeren met behulp 
van de groene, zelflcleven
de aangetekendpostze
gels die voorzien zijn van 
een track&tracebarcode. 
De hierboven bedoelde 
traditie begon met een 
'zilveren' zegel van 12.75 
gulden die (omdat de 

(I,. 

"3=  ■ Äfeif SUj,. 
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stempelinkt niet 'hield') 
niet eens normaal ont
waard kon worden. En na 
de geëtste Rembrandt van 
twee jaar geleden heb
ben we nu dus weer een 
zegel voor het aangete
kend tarief ditmaal ter 
gelegenheid van 125 jaar 
Vereniging Rembrandt. 
Of neemt TNTPost 
wraak? Het bedrijf bood 
het Rembrandtblokje 
op een gegeven mo
ment  gestempeld en 
in combinatie met een 
Rembrandtmunt  tegen 
sterk gereduceerde prijs 
aan. Slimme verzame
laars konden het blokje 
opnieuw gebruiken voor 
aangetekende zendingen, 
omdat het stempel in 
de hoek van het blokje 
was aangebracht en de 
TNTPostmedewerkers 
dus gemakkelijk konden 
worden misleid! 

MOOI NEDERLAND OOK 
IN ANDERE TANDING! 

De druktechniek die 
bij de verzamelvellen 
'Mooi Nederland' werd 
toegepast, was zoals 
gebruikelijk offsetdruk bij 
Joh. Enschedé, dus gelijk 
aan die van de afzonder
lijke blokken. Ook de 
tanding  althans die 

van de zegelszelf was 
niet anders. De zegels in 
het prestigeboekje zijn 
eveneens in offsetdruk 
vervaardigd, maar hebben 
een totaal andere tanding. 
Bij de blokken hebben 
de zegels 15 tanden 
horizontaal en 18 tanden 
verticaal; bij de boekjes is 
dat 14 tanden horizontaal 
en 16 tanden verticaal. 

KADERS ENSCHEDE, 
INVULLING LIJNCO 

In Filatelie van juli/au
gustus 2008 werd in deze 
rubriek aandacht besteed 
aan de persoonlijke 
postzegels die de NCRV 
als premium aan nieuwe 
'programmafans' cadeau 
geeft. Ook het vijfde 
blok ter gelegenheid 
van het EK Voetbal 2008 
kwam in die aflevering 

van 'Verzamelgebied 
Nederland'ter sprake. 
Voor beide emissies geldt 
 en dat was bij het ter 
perse gaan van het juli/au
gustusnummer nog niet 
bekend  dat de kaders 
van de blokken gedrukt 
zijn bij Joh. Enschedé in 
Haarlem, maar dat de 
invulling binnen deze 
kaders werd aangebracht 
door speciaaldrukkerij 
Lijnco in Groningen. 

http://www.xs4all.nl/~dz1ewon/fiIa/druktech.htm
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NIEUWE BELGISCHE 
UITGIFTEN (SEPTEMBER) 

In september verschijnen 
er in België vier nieuwe 
emissies: 

 Feest van de Postzegel; 
 Natuur; 
 Vijftig jaar Smurfen; 
 Belgische fotografie. 

Alle hierboven genoemde 
uitgiften verschijnen op 
29 september. 

Feest van de Postzegel 
Een blok met tweemaal 
vijf zegels (waardeaandui
ding 'i') is gewijd aan de 
thematische filatelie met 
religieuze motieven Sint 
Gabriel. Ontwerp en gra
vure zijn van Guillaume 
Broux. 
De zegel is in vierkleuren 
rasterdiepdruk plus één 
kleur in staaldiepdruk 
(aan de rol) gedrukt, op 
de eerste Goebelpers van 
de Zegelwerkplaats in 
Mechelen. Het formaat 
is 40.2 bij 27.66 mm; de 
perforatiemaat is ii ' / i (23 
tanden horizontaal, 16 
tanden verticaal. De korte 
zijde vertegenwoordigt 
de cilinderomtrek. De 
perforatie loopt aan alle 
zijden geheel door. 
Op de drukcilinder zijn 
vermoedelijk tweemaal 
drie blokken geplaatst. 
Op de rechteronderrand 
van het blok is de pro
ductbarcode aangebracht. 

Natuur 
Er komt op de genoemde 
emissiedatum ook een 
blok met zes zegels 
(waardeaanduiding ' i ' , 
frankeerwaarde mo
menteel 0.54 euro) met 
afbeeldingen die één 
geheel vormen met de rest 
van het blok; de zegels 
staan verspreid over het 
blok. Het ontwerp is van 
MVTM, naar fotos van 
René Haussman. 
De zegels zijn in vierkleu
ren rasterdiepdruk aan 
de rol vervaardigd, op 
de tweede Goebelpers 
van de Zegelwerkplaats 
in Mechelen. Dankzij de 
toepassing van scheerper
foraat was het mogelijk de 
zegels onderling verschil
lende formaten te geven. 
De perforatie loopt van de 
zegels naar de buitenrand 
van het blok door. 
De cilinder omvat twee
maal twee blokken, die 

vermoedelijk têtebêche 
ten opzichte van elkaar op 
zijn geplaatst. 
Op de rechteronderrand 
van het blok is de pro
ductbarcode te vinden. 
Van dezelfde emis
sie verscheen ook een 
postzegelboekjes met tien 
zelfklevende zegels. 

Vijftig jaar Smurfen 
Dat de bekende Smur
fen een halve eeuw oud 
zijn wordt gevierd met 
een blok met zes zegels 
(waardeaanduiding 'i') 
met afbeeldingen die ge
ïntegreerd zijn in de rest 

van het blok. Het ontwerp 
is van Peyo, de tekenaar 
van de Smurfen. 
De zegels zijn in vierkleu
ren rasterdiepdruk aan 
de rol vervaardigd, op de 
tweede Goebelpers van 
de Zegelwerkplaats in 
Mechelen. Dankzij de toe
passing van scheerperfo
raat was het mogelijk de 
zegels onderling verschil
lende formaten te geven. 
De perforatie loopt van de 
zegels naar de buitenrand 
van het blok door. 
Op de drukcilinder zijn 
tweemaal twee blokken 
geplaatst, vermoedelijk in 

têtebêche stand. 
Op de linkeronderrand 
van het blok is de pro
ductbarcode geplaatst. 
Ook uitgegeven in een 
postzegelboekje met ten 
zelfklevende zegels. 

Belgische fotografie 
De vierde emissie betreft 
een blok met vijf zegels 
van 70 cent met foto's van 
bekende Belgische foto
grafen: Tim Dirnen (1968), 
Paul Ausloos (1927), Leo
nard Misonne (18701943), 
Harry Gruyaert (1941) en 
Stefan Vanjleteren (196g). 
Rechts van de zegels zien 

we de PoolsBelgische fo
tografe Julia Pirotte (Polen 
19072000). 
De zegels zijn gedrukt 
op de eerste Goebelpers 
(rasterdiepdruk aan de 
rol) van de Zegelwerk
plaats in Mechelen. Het 
zegelformaat is formaat 
40.2 bij 27.62 mm, de 
perforatiemaat is ii ' /i 
(23 tanden horizontaal, 
16 tanden verticaal). De 
korte zijde vertegenwoor
digt de cilinderomtrek. 
De perforatie loopt in bo
ven, linker en onderrand 
geheel door, rechts niet. 
Op de cilinder zijn vier 
blokken geplaatst, twee 
aan twee in têtebêche 
stand. 
Op de linkeronderrand 
van het blok is de pro
ductbarcode te vinden. 
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kelen uit De Posthoorn is 
, toegestaan, maaralleen met 

•V2» • • • • • • • • • 

•••••• 

ht "D aa muho kabr l lu ' 

O voorkomen is b(' 
^ B dan geneien 

i^n?.: ^^ *"SiK 
Saiina ta yena SU bus- ihAt • F • A\ ,.' 9'<"intie b 

SPREEKWOORDEN EN GEZEGDEN 

Het gebeurt niet vaak dat er postzegels verschijnen 
met spreekwoorden en gezegden. De postzegels van 
de Nederlandse Antillen moeten dan ook zeker hier 
genoemd worden. Uit de mond van het stripfiguurtje 
komen acht spreekwoorden en gezegden aan bod. 
"De aanhouder wint", "Iedereen is verschillend", 
"Door dik en dun met de familie meegaan", "Als 
je voor jezelf werkt, is geen moeite teveel", "Als je 

eenmaal iets doet, doe het dan goed", "Voorkomen 
IS beter dan genezen", "Met graantje bij graantje, 
krijgt de hen de krop vol" en "Men moet geen oude 
koeien uit de sloot halen. Weet jij wat er met deze 
acht spreekwoorden en gezegden wordt bedoeld? 
Schrijf het voor ons op en stuur je verklaringen naar 
de redactie van de Posthoorn. Onder de inzenders 
verloten we een leuk prijsje. 
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VROLIJKE DIEREN VOOR DE FIUTELIE 

De Hongaarse post wil 
graag dat meer kinde
ren postzegels gaan 
verzamelen. Daarom is 
het stadje Philavillage 
opgericht. De inwoners 
van het stadje zijn 
vrolijke dieren. Ze lijken 

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

een beetje op de figuren 
uit Druktestad van 
Richard Scary. De eerste 
vier postzegels waarop 
de dieren te zien zijn, 
kwamen in juni en juli 
uit. Je ziet de bewoners 
van Philavillage in het 
leven van alle dag: als 
kapper, bakker, fotograaf 
en oogarts. Samen met 
de zegels kwam er ook 
een speciaal spel uit. Als 
je het spel speelt leer je 
op een leuke manier van 
alles over postzegels. 
Misschien lukt het een 
van onze lezers om zo'n 
spel op de kop te tikken. 
We horen graag wat je 
van het spel vindt. 

PAS OP VOOR DE 
ONDERGAANDE ZON 
n een album met frankeerstem-

pels vonden we het hier afgebeelde 
exemplaar. Het is een oudje uit 1961. 
Zulke auto's zie je nog maar zelden. 
Maar de waarschuwende tekst is ook 
nu nog steeds bruikbaar: "Ca lang
zamer rijden als de zon ondergaat". 

e hebt het waarschijnlijk wel eens 
meegemaakt, je rijdt mee m de auto 
en je word helemaal verblind omdat 
de zon recht de auto in schijnt. Knap 
gevaarlijk als je achter het stuur zit, 
want je ziet dan niet zo veel meer. 

Wie er dan voor zorgt dat hij niet te 
hard rijdt, kan een hoop narigheid 

voorkomen. 

NEDERLANDS SCHIP 
I VERZORGDE EVACUATIE 

NEDERLANDSE SCHILDER 
IN PRAAG 

De Nederlandse schilder jan de Heem 
werd beroemd door zijn schilderijen 
van allerlei voorwerpen. Zulke schilde
rijen noemen , . . , . „ . . 

^^ËSKTREPUBUKA" 
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we stillevens. 
Het vroege 
werk van De 
Heem werd 
beïnvloed door 
Rembrandt 
van Rijn. 
Later kreeg hij 
steeds meer 
een eigen stijl. 
De stillevens 
zitten vol 
details, zoals 
je misschien 
wel kunt zien op deze postzegel. Af
gebeeld is het schilderij "Stilleven met 
fruit". Je kunt het echte werk bewonde
ren in de Nationale Galerie van Praag. 

In de Posthoorn van fe
bruari schreven we over 

1 de evacuatie van de 
I bevolking van Tristan 
da Cunha. Meneer 
Alex Schuil stuurde 

' ons een mailtje met de 
I volgende inhoud: "Het 
is misschien aardig te 

, vermelden dat het schip 

("jäfiiy;:'. 

op de achtergrond 
waarschijnlijk 
(bijna zeker!) het 
m.s. Ruys is van 
de KJCPL (Konink
lijke Java China 
Paketvaart Lijnen) 
ook wel RIL (Royal 
Interocean Lines). Het 
passagiers-/vrachtschip 

voer tussen Azië, 
Zuid-Afrika en 
Zuid-Amerika in 
lijndienst en was 
toen waarschijn
lijk het dichtst in 
de buurt. Ik heb 
zelf in die tijd op 

Y\stan da ]Cunfia # 

'Re'icttfcmcnt mtï-? J^tsaÊtt 
I iJiLZMi.iJI, JJfImil 

dat schip als 5e WTK 
(scheepswerktuigkun-
dige) gevaren alhoewel 
ik er toen niet bij was." 
Als je de foto die me
neer Schuil meestuur
de, vergelijkt met het 
schip op de postzegel 
dan zie je duidelijk de 
overeenkomsten. Me
neer Schuil, bedankt! 



Draag jij een sieraad? Een l<etting, arm

band of oorbel? Dan is inet leuk om daar 

eens iets meer over te weten. En dat doen 

we aan de hand van... postzegels! 

De bedoeling van 
sieraden 

■ « ^ ^ ^ ^ M W V ^ P W 
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Jij draagt een ketting 
omdat je hem mooi 
vindt. Of omdat je er een 
herinnering aan hebt. 
Misschien wist je het 
niet, maar vroeger liet je 
er ook iets mee zien. Je 
liet met je sieraden zien, 
dat je rijk was. 

Waar [<omen die 
sieraden vandaan? 

S'̂  AUSTRALIA ; 

Chrysoprase 

A 
^ff 

Ze worden gemaakt, ge

slepen, van stenen uit de 
bodem. Die gesteenten 
zitten diep in de aarde. 
Diamant zit héél diep, en 
het is erg moeilijk om die 
te vinden. 

Gesteenten 
Gesteenten zijn natuur

lijke opeenhopingen van 
mineralen. Maar hoe 
vind je die nou? Je vindt 
bijvoorbeeld een grote 

eis«! 

saaie steen. Je geeft er 
met de hamer een klap 
op: hij splijt open, en... 
binnenin zitten de mooi

ste kristallen. 

Een gesteente wordt 
een edelsteen 

Veel zeldzame fraai 
gekleurde mineralen 
worden als edelstenen 
geslepen. De slijper zorgt 
er voor, dat het licht op 
de edelsteen gereflec

teerd en gebroken wordt. 
Pas dan spreek je van 
edelsteen. Diamant zit 
in een moedergesteente, 
dat heet kimberliet. Het 
gesteente zit in een 
kraterpijp van een vul

kaan. Ze hakken dus het 
kimberliet uit, en hopen 
dat er stukjes diamant op 
zitten. 
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Het verschil met edelste

nen IS, dat halfedelstenen 
niet zo zeldzaam zijn. 
Agaat IS een halfedel

steen, de opaal is een 
edelsteen. Het woord 
opaal komt uit het Sans

kriet, dat "kostbare steen" 
betekent. Sinds 1870 ver

koopt Australië de meeste 
opalen van de wereld. 

Koper 
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Sommige gesteenten 
noemen we ertsen. Dat 
betekent dat we er me

taal uit kunnen halen. Ko

pererts bijvoorbeeld, zit 
op de gesteenten borniet 
of chalkopyriet. Door die 
gesteenten te verhitten, 
druipt het metaal er 
af Meer dan 7000 jaar 
geleden wisten ze al hoe 
ze dat moesten doen. 

Kristallen 
De meeste mineralen 
hebben een regelmatige 
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kristalstructuur. Zoals 
dit calciet, dat alleen op 
deze manier kan breken. 
Een breuk op een andere 
manier is vrijwel onmo

gelijk. 

Mineraalerts 

Op deze zegel zie je wul

feniet, net als op de zegel 
van Tsjaad. Het gaat hier 
om een mineraal, dat zit 
in de loodaders in de bo

dem. We noemen wulfe

nieteen kristal. Kristallen 
worden ingedeeld naar 
de hoeveelheid vlakken. 
Wulfeniet is het mineraal 
dat vierzijdige kristallen 
heeft. 

De oorbel van de 
zeeman 
U fJtß,' ■■!«■■■ ww^frw^r^ 
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leziet vaak jongens en 
mannen met één oorbel 
lopen. Die gewoonte 
stamt uit vroeger tijden. 
Zeemannen hadden dat 
altijd. De bedoeling was, 
dat als de zeeman stierf 
hij een mooie begrafenis 
kon krijgen. Die betaalde 
hij dan met het goud van 
zijn oorbel. 

Mijn slavenarmband 
Ik draag een smalle 
gouden armband. Ze 
noemen die een "slaven

armband". Het heeft on

getwijfeld te maken met 
de handboeien van de 
slaven uit de slaventijd. 
En weet je wat een 
bedelarmband is? Dat 
is een armbandje met 
allerlei kleine zilveren 
voorwerpjes (bedeltjes). 
Als iemand je bedeltjes 
bekijkt, moet hij "beta

len" en jou een nieuw 
bedeltje geven. 

Het gulden vlies 

Is dit geen mooi han

gertje? Kijk eens goed, 
er hangt een gouden 
vacht (vlies) van een ram 
(schaap) aan. Het is een 
heel bijzonder sieraad. 
Het is van de Orde van 
Het Gulden Vlies, uit 
1430. Filips de Goede, 
de Hertog van Bourgon

dië, wilde hiermee zijn 
beste medewerkers en 
buitenlandse bondgeno

ten eren. Dertig ridders 
werden benoemd en later 
werden het er meer. Ook 
Willem van Oranje werd 
ridder en nog steeds 
bestaat deze orde in de 
huidige t i jd. 

Heel leerzaam 
OTr««v«^iwi 
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Postzegels verzamelen is "■ 
erg leerzaam. Nu weet je u 
wat edelstenen zijn, en '^ 
kristallen en mineralen. 2 
Dat is de bedoeling van J^ 
postzegels verzamelen. COj 
Filatelie! * " 



RIET LEENDERS LEERDE JEUGD 
POSTZECELEN EN AFWASSEN 

jeugdleiders zijn de drijvende kracht achter de jeugdfilatelie. Dit 
kan zowel landelijk als plaatselijk zijn. Riet Leenders is zo'n jeugd

leidster. Zij "werkt" al sinds 1970 als jeugdleidster bij de jeugdaf

deling van Postzegelvereniging Breda. Dat is dit jaar dus 38 jaar 
geleden. Het is best bijzonder dat iemand het al zo lang doet. Maar 
ze verzamelt al veel langer postzegels dan dat ze jeugdleidster is. 
Riet begon op haar 16e met het verzamelen van postzegels. Door 
een langdurige ziekte was ze aan bed gekluisterd, in die tijd hadden 
ze nog geen TV en spelcomputers om de tijd door te komen. Riet 
schreef veel brieven met als gevolg dat ze natuurlijk brieven terug 
kreeg, met op de envelop postzegels van uit de hele wereld. 

Nadat ze beter was gin
gen de postzegels terug 
de kast in want ze moest 
ook weer naar school 
toe. Na haar studietijd 
kwamen de postzegels 
weer te voorschijn en 
ging ze verder met verza
melen. Ze wist zelfs haar 
moeder te interesseren 
voor de postzegels. 

Poezen 
De verzamelgebieden 
van Riet zijn Nederland, 
België, Verenigd Europa 
en poezen & katachtigen. 
Waarbij de poezen en 
katachtigen toch wel de 

en houdt er niet van om 
het middelpunt te zijn. 
Ach ja, dat zegt eigen
lijk wel wat over Riet. 
"Miauw" Ze heeft dit 
keer toch echt even pech. 

)eugd 
Riet heeft geen speci
fieke favoriete postzegel. 
Alles wat zij mooi vindt 
bewaart ze en de rest 
gaat de ruilboeken in 
of geeft ze aan andere 
verzamelaars. Meestal 
de jeugd! Wanneer Riet 
wordt gevraagd hoe het 
allemaal begonnen is om 
jeugdleidster te worden 

favoriet zijn. Dit is ook te 
~ zien als je bij haar thuis 
= komt. Overal zie je poe
^ zen en katten. Beeldjes, 
^ knuffels, blikken enz. en 
■s. natuurlijk postzegels! 
T Daarnaast geeft ze toe 
^ dat ze ook wel wat eigen
^ schappen heeft die ook 
^ bij veel katten terugko
^ men. Ze houdt van haar 
^ vrijheid, heeft haar eigen 

mening en is ze ook een 

50 | | beetje eigenwijs, soms. 
' * Maar alle deze eigen

schappen vallen in het 
met wanneer je haar ziet, 
spreekt of hoort. Riet is 
namelijk zeer bescheiden 

is het even stil. Ze toont 
fonkelende oogjes en een 
bescheiden glimlach. Dan 
vertelt ze dat zij net lid 
was van Postzegelvereni
ging Breda toen zij verleid 
werd tot jeugdleidster. 
Meneer Hardeman zei 
dat ze jeugdleiders nodig 
hadden en dat zij dat 
prima kon. Zij had im
mers jaren lang als jeugd
leidster bij de scouting 
gezeten dus kon zij dit 
makkelijk! Nee kon Riet 
niet zeggen en dus werd 
ze jeugdleidster. Maar 
verstand van postzegels 
had ze niet en ze zegt dat 

ze dat nog steeds niet 
heeft. Maar dat maakte 
niets uit wanner zij verder 
vertelt over haar leven als 
jeugdleidster. 

Gezellig 
Haar beste eigenschap 
was en is dat zij men
sen en vooral kinderen 
kan interesseren in hun 
hobby. Dat blijkt wel als 
ik haar de vraag stel wat 
haar geheim is dat zij het 
zo lang heeft uitgehou
den. Natuurlijk is plezier 
in je werk een belangrijk 
ingrediënt. Maar ook 
gezellige en levendige 
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jeugd en bestuur zijn 
belangrijk. Dat ze het 
goed kon vinden met veel 
bestuursleden blijkt uit 
het feit dat zij zelfs met 
elkaar avonden uitgingen, 
soms zelf op vakantie! 
En dan herinnert ze zich 
weereen leuk feit. Er was 
een tijd dat er meer dan 
100 jeugdleden waren 
en iedereen kreeg bij de 
bijeenkomst gratis koffie 
of thee. Maar ja dan heb 
je een locatie die je gratis 
mag gebruiken waar een 
voorwaarde aan vast zit. 
Je moet wel de afwas 
doen. Dus ook de kopjes 

en schoteltjes van de 
vrijdag die nog niet waren 
schoon gemaakt. Nie
mand vindt de afwas doen 
leuk, maar het moest toch 
gebeuren. Tja de jeugd
leiders waren toch wat 
slimmer dan de jeugd. 
Zo werden tijdens de 
verloting de eerste vijf 
"gelukkige" prijswinnaars 
ook aan de afwas gezet. 
Tja de beste keus had 
dus ook zijn mindere 
kant bleek. Alle jeugdle
den werden liever dus 
nummer 6 in de verlo
ting. Dit zorgde regelma
tig voor leuke situaties. 

Zeker in deze tijd waar 
de filatelie een mindere 
rol speelt in vrije tijd be
steding. Graag ziet Riet 
dat meer mensen zich 
aanmelden als jeugdlei
der die onze fantastische 
hobby uitstraling geven. 
En nee, het neemt niet 
veel tijd in beslag. Een 
dagdeel in de maand. Is 
dat echt zoveel ge
vraagd? Daarnaast hoopt 
ze ook op meer jeugdle
den. Op dit moment is 
het clubje maar negen 
leden groot en dat mag 
veel meer zijn. Dan zijn 
de bijeenkomsten weer 

Aangezien de jeugd t /m 
de 17 ging was het aan
recht ook een leuk beeld. 
Kinderen van 7 of 8 die 
net boven het aanrecht 
uit kwamen stonden af 
te wassen met iemand 
van 16 of 17 die boven 
het aanrecht uitstak. Riet 
vond dit altijd prachtig 
om te zien. Wij weten 
dus nu dat Riet de jeugd 
niet alleen heeft leren 
postzegelen maar ook 
heeft leren afwassen! 

Wensen 
Als jeugdleider heb je 
natuurlijk ook wensen. 

veel levendiger. Van 26 
t/m 28 september 
wordt in Oosterhout 
de tentoonstelling 
Bofilex gehouden. Deze 
tentoonstelling wordt 
georganiseerd door Post
zegelvereniging Breda en 
Postzegelvereniging Oos
terhout. Voor de jeugd 
is er ook wat de doen en 
zijn er een aantal jeugd
verzamelingen te zien 
op deze tentoonstelling. 
Jullie komen toch ook! 
Riet is er ook iedere dag 
aanwezig. 

A/ex Nuijten 
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MIJN VERZAMELING 

ik spaar sinds een jaar postzegels. Ik heb 
heel veel boeken gekregen van familie en 
kennissen. 
Daardoor ben ik postzegels gaan sparen. 
Ik heb toen alles bij elkaar gezet wat ik zou 
gaan sparen. Honden, katten, paarden, 
bloemen,vliegtuigen, auto's,boten. Olympische spelen, Disney zegels, en van 

alle landen van de wereld. Nu spaar ik van elk land 5 mooie 
postzegels; zo probeer ik de hele wereld bij elkaar te krijgen. 
Ik zoek dan uit in welk werelddeel het hoort en zet daar de 
postzegels bij. Hierdoor wordt mijn topografie ook beter. Nu 
heb ik al 150 landen 
bij elkaar. En ik 

l 3> 3 G i ^ ] probeer Nederland 
1 ^ j I B t a H i en België bij elkaar 
t ^ H E i ^ B I te krijgen. Het leuke 
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aan postzegels vind 
Ik de plaatjes;en vooral de Disney 
zegels. Maar die heb ik niet veel. 
Groetjes Linda Thissen ( i j jaar) 

I nederland ~" 
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DINGDONG! 

Jij bent vast ook wel eens langs de 
deuren gegaan om kinderzegels te ver

kopen. 60 jaar geleden deden kinderen 
dat voor het eerst? Grappig hè, dat 
jullie vaders en moeders waarschijn

lijk ook al voor de kinderzegels huis 
aan huis aanbelden. In het Museum 
voor Communicatie is op 4 september 
tentoonstelling Dingdong geopend 
over de kinderzegels. Dat gebeurde 
door oudminister Zalm. Wist je dat hij 
ook postzegels verzamelt.' Nu hij geen 
minister meer is, heeft hij vast meer 
tijd voor zijn postzegels. Kijk voor meer 
informatie over de tentoonstelling op 
de website van het Museum voor Com

municatie http://www.muscom.nl 

DAG VAN DE JEUGDFILATELIE 2009 IN HET NAJAAR 

ja, het duurt nog meer 
dan een heel jaar, maar 
de voorbereiding voor 
de Dag van de Jeugdfi

latelie zijn nu al in volle 
gang. Het evenement 
zal plaatsvinden tijdens 
de Nationale Tentoon

stelling POSTEX in 
Apeldoorn. Bij wijze van 
uitzondering is de Dag 
van de Jeugdfilatelie dus 
in het najaar. Van 16 tot 
en met 18 oktober 2009 
om precies te zijn. Maar 

het wordt dan ook een 
knalfeest en dat mag ook 
wel, want we vieren 25 
jaar Dag van de jeugd

filatelie. Voor degenen 
die willen tentoonstellen 
is het wel handig om nu 
al het TH EMA van deze 
dagen te weten. Het is 
"COMMUNICATIE". Je 
kunt nu al beginnen met 
een speciale verzameling 
die bij dat onderwerp 
past. 
Denk maar eens goed na 
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Surft 

Meer dan 1200 jongens 
1 meisjes gingen je voor! 

De postzegelclub 
van JFN op internet: 
de StampKids Club. 

iaar www.stampkids.org 

wat er allemaal bij zo'n 
onderwerp komt kijken. 
We zullen er in De Post

hoorn nog uitgebreid op 
terugkomen. 

](Xif\ö 
MIJN MOOISTE ZEGEL 

PUZZEL SEPTEMBER 2008 

De vragen van deze maand zijn: 
1. Waar vieren we de Dag van de Jeugdfilatelie in 

2009? 
2. Wie opent de tentoonstelling over de kinderze

gels? 
3. Door welke schilder werd Jan de Heem beïn

vloed? 
4. Hoe heet het dorp dat de Hongaarse post heeft 

bedacht om het verzamelen van postzegels weer 
populair te maken? 

5. Welk land verkoopt de meeste opalen van de 
wereld? 

6. Waarom hadden zeelui een oorbel? 
7. Wat zijn de favoriete dieren van Riet Leenders? 
Stuur antwoorden voor 15 oktober op naar de 
redactie van De Posthoorn, De Goedemeent i , 
1447 PT Purmerend. Vergeet niet je naam en adres 
te vermelden. 

Ik vind deze zo leuk omdat hij 
4delig is. Dat konijn is jarig. Hi 
heeft ook veel kleurtjes. Deze 
postzegel is heel feestelijk. 

ANTWOORDEN 
PUZZEL APRIL 2008 

1. Grashockey of 
veldhockey; 2. Willy 
Vandersteen; 3. Een 
mythische vogel; 4. 
De Britse marine en 
Israël; 5. Een jong 
zeehondje dat zijn 
moeder kwijt is; 6. In 
de Australische staat 
Victoria. 
Na loting heeft Lionel 
Nouwens uit Utrecht 
een prijsje gewonnen, 
hartelijk gefeliciteerd! 

TOESTEMMING 
Het overnemen van 
artikelen uit De Post

hoorn is toegestaan, 
maar alleen met 
bronvermelding. 
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http://www.muscom.nl
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SAMENSTELLING: 
DRS. JACQUES SPIJKERMAN 
POSTBUS 1065, 6801 BB ARNHEM 

Deze rubriek wordt sa
mengesteld met de hulp 
van een aantal gedreven 
medeverzamelaars. 
Ik ben speciaal dank 
verschuldigd aan G.A. van 
Albada,]. Diesueld, K.P. van 
Eijsden, J.Kouacs (Honga
rije), K. Schraer (Duits
land), J.L.C.M. TSchroots en 
N. Wladinrtz (Rusland). 

a NIEUWE UiTGiFTEN 

Australië 
Ik toon een afbeelding 
van het luchtpostblad 
'Beijing 2008', dat 
verschenen is op 24 juni 
2008 [i]. Op de achterflap 
staat het logo van Australia 
Post als partner van het 
Australische Olympische 
Comité. 

Canada 
Twee jaar geleden bracht 
Canada Post al een serie 
van vier briefl<aarten uit 
met Hollywood-acteurs 
van Canadese afkomst en 
op 30 juni 2008 deed men 
dat nog eens. Afgebeeld 

zijn deze keer Marie 
Dressler, Norma Shearer 
[2], Chief Dan George 
en Raymond Burr [3]. 
Die laatste acteur kunt 
u zich misschien nog 
herinneren als Ironside in 
de gelijknamige tv-serie. 
Op de kaarten staat dat ze 
vanuit Canada wereldwijd 
verstuurd mogen worden; 
ze kosten $ i.6g per stuk. 
Als bijzonderheid valt 
nog te vermelden dat de 
kaarten voorzien zijn van 
het kleinste tweetalige 
FSC-keurmerk ter wereld. 
FSC staat voor Forest 
Steujardship Council, een 
internationale organi
satie voor verantwoord 
bosbeheer. Men ziet het 
keurmerk steeds vaker op 
postwaardestukken, ook 
bijvoorbeeld in Duitsland. 

China (Taiwan) 
Foto's van opmerke
lijke locaties in de regio 
Kaohsiung zijn te zien 
op een serie van zes 
briefl<aarten die versche
nen op 24 juni 2008: de 
haven van Kaohsiung, 

de Draak- en Tijgerpa
godes, de Liefdesrivier, 
het Museum van Schone 
Kunsten, de Confucius-
tempel en het voorma
lige Britse Consulaat. De 
kaarten zijn verkrijgbaar 
in ongefrankeerde en 
voorgefrankeerde versie. 
In het laatste geval zijn 
ze voorzien van het 
zegelbeeld NT$ 2.50 
'Langstaartklauwier 
(Laniusschach)' en kosten 
ze NT$ 60 per serie. 

China (Volksrepubliek) 
Omdat China dit hele jaar 
extra in de belangstel
ling staat, toon ik een 
nieuwjaarsloterijkaart ter 
gelegenheid van het Jaar 
van de Rat [4]. Het knaag
dier in het zegelbeeld kan 
wat mij betreft trouwens 
best een muis zijn. Op de 
beeldzijde van de brief
kaart staat een foto van 
opvliegende kraanvogels. 
Natuurlijk werden 
ook voor hét Chinese 
evenement van het jaar 
postwaardestukken 
uitgegeven: een set van 
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zes voorgefrankeerde 
prentbriefkaarten met de 
Olympische mascottes. 
Beibei, Jin^in^ [5], Huan-
huan, Ymgxjing [6 en 7] en 
Nini zijn elk afzonderlijk 
afgebeeld op de beeld-
zijde van een kaart en 
samen op de zesde kaart 
[8]. Alle kaarten hebben 
hetzelfde zegelbeeld: het 
embleem van Beijing 2008 
met een nominale waarde 
van 80 yuan. 

Ik ontving ook twee geïl
lustreerde briefkaarten 
die al in 2007 uitgegeven 
zijn: kaart 139 ter gele
genheid van een interna
tionaal toeristisch festival 
en kaart 140 met als 
onderwerp de stuwdam 
bij Longtan [9]. 

Duitsland 
Onder het motto Goldene 
FuJ?ballmomente bracht 
Deutsche Post per 6 juni 
2008 een set van drie 
briefkaarten met voetbal
motieven uit. De kaarten 
zijn voorzien van een Plus-
karte Indiuiduell-zegelbeeld 
met een foto van een 
gouden voetbal. Op de 
beeldzijde van de kaarten 
staan voetbalbeelden met 
teksten: 'Jetzt geht's losi', 
'Ich habejertyi' en 'Fmalei' 
[10 en II]. Deze teksten 

konden door de afzender 
aangevuld worden met 
bijgeleverde tekststic
kers. De kaarten, met een 
nominale waarde van 45 
eurocent per stuk, werden 
als set verkocht voor 3.3 5 
euro. 

Een soortgelijke brief-
kaartenset met Plus-
karte Indiuiduell-zegelbeeld 
'DTM-beker' en op de 
beeldzijde foto's van 
toerwagens verscheen op 
13 april. Deutsche Post is 
namelijk hoofdsponsor 
van de DTM (Deutsche 
Tourenwagen Masters). 

Een set van vier verschil
lende DL-enveloppen met 
zegelbeelden (55 c.) en 
illustraties van de hand 
van James Rizzi werd op 8 
mei 2008 uitgebracht als 
Limitierte Pop-Art-Edition 
voor 2.95 euro. 

Op dezelfde datum 
verschenen nog twee 
Plusbriefe: 
- een Gedenkumschlâ  
'Internationaal Pooljaar' 
met zegelbeeld 55-1-25 c. 
'Ijsbeer Knut' uit de 
milieuserie van 2008 [12]. 
Links op de envelop zien 
we een groep Konings-
pinguins en het onder-
zoeksschip Polarstern; 
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- een Messeumschiâ  voor 
de internationale postze-
gelbeurs in Essen [13]. 
Zegelbeeld 55+25 c. 'EK 
Voetbal' uit de sportserie 
van 2008. De illustratie 
links toont onder meer 
een detail uit het zegel
beeld en de vlaggen van 
Oostenrijk en Zwitser
land. 

Een mailing van Deutsche 
Post voor een postzegel
collectie 'Olympische 
Spelen' was toepasselijk 
voorzien van het zegel
beeld 145+55 c. 'Olympi
sche Spelen/Roeien' uit 
de sportserie van 2008 
[14]. Het gedrukte stem
pel Deutsche Post WEIDEN 
I.D. OPF.PhiIatehe 92637 
heeft als Stempeldatum 
11.-6.08-18. 

Tot slot zag ik nog twee 
vergelijkbare mailings 
met een dubbel zegel
beeld: 
- twee keer 45+20 c. 'EK 
Voetbal' uit de sportserie 
van 2004 (Stempeldatum 
28.-4.08-18); 
- twee keer 55+25 c. 'EK 
Voetbal' uit de sportserie 
van 2008 (-2.-6.08-18). 

Estland 
Briefkaart nummer 42 
kwam uit op 2 juni 2008 

en heeft als onderwerp 
het tienjarig bestaan van 
de Europese Centrale 
bank [15]. In het zegel
beeld zijn de sterren van 
het embleem van de EU 
te zien, op de linkerzijde 
staat een foto van het 
gebouw van de Europese 
Centrale Bank. 
De kaart heeft als waarde
aanduiding 'Port betaald 
wereldwijd' in het Estisch 
en het Engels. 

Briefl<aart43, bestemd 
voor binnenlands ge
bruik, is gewijd aan het 
290 jaar oude Kadriorg-
park in de hoofdstad 
Tallinn [i6eni7]. 
Het zegelbeeld toont de 
hal van het paleis dat in 
het park staat, links op 
kaart ziet men het paleis 
en een gedeelte van de 
parktuinen. Uitgifte-
datum 22 juli 2008. De 
achterzijde van de kaart 
is licht bedrukt met een 
oude gravure. 

Eveneens voor binnen
lands gebruik bestemd is 
kaart 44 (uitgegeven op 
23 juli 2008), die de aan
dacht vestigt op toneel
schrijver Hugo Raudsepp 
[18]. Op de linkerzijde 
van de kaart staat een 
overzicht van de werken 

van de auteur, die 125 jaar 
geleden geboren werd. 
Frankrijk 
Naast alle prét-a-poster-en-
veloppen met illustraties 
en/of lokale bijdrukken 
zijn er in Frankrijk ook 
nog heel onopvallende, 
bijna saaie postwaarde-
stukken verkrijgbaar. Als 
voorbeeld een envelop die 
bestemd is voor zendin
gen tot en met 20 gram 
naar Zwitserland en lan
den van de Europese Unie 
[19]. Aanduiding 'Port 
betaald' met daarnaast 
een gedrukt priority-la
bel; prijs 7.70 euro per 
verpakking van 10 stuks. 

Dit voorjaar werd in 
Frankrijk een set prêt-a-
poster-enveloppen uitge
bracht met de volgende 
inhoud: 
- tien DL-enveloppen (iio 
X 220 mm) voor zendin
gen t/m 20g; 
- drie C5-enveloppen (162 
X 22g mm) voor zendin
gen t/m 50g; 
- twee A4-enveloppen 
(210 X 297 mm) voor 
zendingen t/m lOOg. 
De enveloppen zijn voor
zien van het zegelbeeld 
'Boom met enveloppen' 
met links daarvan in een 
cirkel de tekst Lettre prio
ritaire met het postlogo. 

Ze zijn bestemd voor 
binnenlands gebruik en 
kosten samen 14.90 euro. 
De officiële uitgiftedatum 
was 6 mei 2008. 
Twee voorgefrankeerde 
briefkaarten met zegel
beeld 'Vakantie' worden 
sinds 16 juni 2008 samen 
verkocht voor 4.20 euro. 
Ze zijn speciaal bedoeld 
voor de jeugd, die met 
behulp van de twaalf 
bijgeleverde stickers de 
kaart naar eigen inzicht 
kan verfraaien. 

Op I juli 2008 verscheen 
een set van vijf prêt-a-pos-
ter-enveloppen (formaat 
DL) met als thema de 
stad Amiens. Voor het 
zegelbeeld is gebruik 
gemaakt van de postzegel 
'Hortillonages', zonder 
waardeaanduiding. Be
stemd voor binnenlandse 
zendingen t/m 20 gram; 
setprijs 4.20 euro. 
Vergelijkbare sets, met 
uitgiftedatum 31 mei 
2008: 
- Brest, zegelbeeld 
'Vuurtoren van Ar-men'. 
Geldig voor verzending 
naar het buitenland, 
setprijs 5.40 euro; 
- Ch'tis, zegelbeeld 'P'tit 
Quinquin'. Geldig voor 
binnenlandse verzending, 
setprijs 5.20 euro; 

- het departement Gard 
gezien vanuit de luchtbal
lon, zegelbeeld 'Ballon 
ä rames'. Geldig voor 
binnenlandse verzending, 
setprijs 4.20 euro. 

En wordt al dat moois uit 
Frankrijk ook gebruikt? 
Jawel: een filatelistische 
vriend stuurde me deze 
zomer de envelop 'Vil-
leneuve-sur-Lot' uit de 
set'Lot-et-Garonne' [20]. 
Voor verzending naar het 
buitenland moest een 
zegel van 10 eurocent 
bijgeplakt worden. 

Ghana 
De nationale munteen
heid van Ghana, de Ccdi, 
werd in juli 2007 gesa
neerd: een nieuwe Ghana 
Cedi is gelijk aan 10.000 
oude Cedi's. Natuurlijk 
had de geldsanering ook 
gevolgen voor de post. Zo 
werd het luchtpostblad 
van 2000 Cedi vervangen 
door een exemplaar in 
dezelfde uitvoering, maar 
met een nominale waarde 
van 40 Ghana pesewa (0.40 
Ghana Cedi) [21]. Ik kreeg 
het bewuste stuk in juni 
van dit jaar toegestuurd 
door Mare Parren, die 
meldde dat het meer dan 
een halfjaar geduurd 
heeft voordat dit nieuwe 



luchtpostblad beschik
baar was. 

Hongarije 
In de Hongaarse plaats 
Sümegcsehi staat een ka
pel ter nagedachtenis van 
de Britse kardinaal John 
H. Newman (1801-1890). 
Deze kapel is het onder
werp van een voorgefran
keerde prentbriefkaart die 
uitkwam op 9 mei 2008 
[22 en 23]. 
In het zegelbeeld is 
het portret te zien van 
Newman, die in de loop 
van dit jaar waarschijn
lijk zalig verklaard zal 
worden. Op de beeldzijde 
van de kaart ziet men de 
kapel, de Mariafontein 
en verschillende objecten 
en schilderingen uit het 
interieur van de kapel. 

Het 40-jarig bestaan van 
het openbaar-vervoerbe
drijfvan Boedapest (BKV) 
was op 20 juni 2008 
aanleiding tot de uitgifte 
van een voorgefrankeerde 
prentbriefl<aart met in het 
zegelbeeld onder meer 
de afbeelding van een 
moderne tram [24 en 25]. 
De beeldzijde van de kaart 
toont een reeks foto's van 
haltes en vervoermidde
len van de BKV, waar
onder (metro)treinen. 

bussen, trams en een 
Donauschip. Het speciale 
eerstedagstempel voor 
deze kaart is geïnspireerd 
op een vervoersbiljet van 
de BKV. 

Eveneens op 20 juni werd 
een kaart uitgebracht met 
als onderwerp Aranka 
Szontagh (1858-1950), 
de grondlegster van het 
Hongaarse Csetnek-kant-
werk [26 en 27]. 
In het zegelbeeld zien we 
een portret van de kunste
nares tegen een achter
grond van haar werk; op 
de beeldzijde van de kaart 
staan voorbeelden van 
Csetnek-kantwerk uit de 
collectie van het Museum 
voor Toegepaste Kunsten. 

Verder hebben de Hon
gaarse posterijen op 10 
juni twee briefl<aarten 
uitgebracht ter gelegen
heid van internationale 
postzegeltentoonstel
lingen: EFIRO 2008 
(Boekarest, 20-27 juni) en 
WIPA 2008 (Wenen, 18-21 
september). 

Alle genoemde Hongaar
se briefkaarten hebben 
een nominale waarde van 
70 forint en een verkoop
prijs van 120 forint. 

Liechtenstein 
Briefkaarten met een 
perforatie rond het zegel
beeld zijn de laatste jaren 
een trend in Liechten
stein. Twee kaarten die op 
3 juni 2008 uitgebracht 
werden ter herdenking 
van het 50-jarig bestaan 
van de Familien- und 
Ausgleichskasse (FAK), 
hebben zelfs een dubbele 
perforatie: één om het 
zegelbeeld en één om het 
priority-label daaronder. 
De ene briefkaart (100 
rappen) is bestemd voor 
binnenlands gebruik, 
de andere (130 r.) voor 
verzending naar het bui
tenland [28]. Fur Kinder, 
Mutter und Vater luidt het 
motto van de FAK, een 
instelling die financiële 
ondersteuning geeft aan 
gezinnen, maar ook aan 
alleenstaanden. 

Op Liechtensteinse 
postkantoren waren deze 
zomer ook (oudere?) 
briefkaarten te koop met 
geperforeerd zegelbeeld 
85 r. 'Hondsroos' (Rosa 
canma) en op de linker
zijde afbeeldingen van 
planten, zoals hulst (Ilex 
aquifolium), duindoorn 
(Hippophae rhamnoides, 
[29]) en de hondsroos 
zelf. 

Moldavië 
Op 16 januari 2008 werd 
een envelop uitgebracht 
ter gelegenheid van een 
studiebijeenkomst van 
de Wereldpostvereniging 
(UPU) en de Regional 
Commonwealth in thejicid 
oJCommunications (RCC) 
[30]. In het zegelbeeld 
van de kaart, met een 
nominale waarde van i 
lei, ziet men de Moldavi-
sche vlag en de emblemen 
van de UPU en de RCC. 
Dat laatste embleem is 
ook op de linkerzijde van 
de kaart te zien, naast een 
landkaart van Moldavië. 

Op schrikkeldag 29 febru
ari 2008 verschenen twee 
enveloppen te herdenking 
van beroemde Moldavi-
ers: componist Mihail 
Berezovsl<y (1868-1940) 
[31] en microbioloog/epi
demioloog Lev Tarasevich 
(1868-1927) [32]. 

Oekraïne 
De kerstening van Rus
land, 1020 jaar geleden, 
was op II juü 2008 de 
aanleiding voor de uitgif
te van een geïllustreerde 
envelop. In het zegelbeeld 
(i G) staat het standbeeld 
van een missionaris die 
een kruis vasthoudt; op 
de linkerzijde van de 

envelop ziet men hoe 
mensen massaal gedoopt 
werden in een rivier. 

Voorgefrankeerde prent-
briefkaarten verschenen 
bij verschillende gelegen
heden: 
- voorjaarsvakantie (6 fe
bruari 2008), met motief 
'Tulpen'; 
- Pasen (7 maart 2008), 
met motief'Paaseieren'; 
- Dag van de Overwinning 
(11 april 2008), met ze
gelbeeld 'Anjers'en op de 
beeldzijde soldaten [33]. 

Oostenrijk 
Bij voorgaande edities van 
de WIPA zijn ook speciale 
briefkaarten uitgegeven, 
maar dit jaar heeft men 
iets heel bijzonders. De 
entreekaart voor WIPA 
2008 (Wenen, 18 tot en 
met 21 september) is 
nu namelijk uitgevoerd 
als briefkaart [34]. Het 
zegelbeeld (55 c.) van de 
kaart sluit aan bij de drie
hoekige postzegels uit het 
WIPA-blokje. Dat blokje 
krijgt men overigens 
bij de kaart van g euro 
cadeau. 

Net als m Nederland 
en Duitsland worden in 
Oostenrijk postzegels 
en postwaardestuk-

cxnn 



ken niet meer los, maar 
in sets verkocht. Deze 
zomer waren de volgende 
hangverpakkingen van 
tien stuks te koop: C6-
envelop binnenland 55 c. 
'Stephansdom Wien', 
DL-envelop binnenland 
55 c, 'Kunsthaus Graz' 
en brieflcaart bmnenland 
55 c. 'Goldenes Dachl 
Innsbruck'. 

Rusland 
Enueloppen ^rootjormaat 
met ze^elbeeld 'A' en bestelda-
tum op de achterzijde: 
50 jaar Ufa-postkantoren 
(14-08-2007); 
Pasen (17-09-2007); 
50 jaar stad Aksai (17-09-
2007); 
Zanger R. Waganow (28-
09-2007); 
Huismuseum van de 
Metropoliet van Moskou 
(24-10-2007); 
Vrachtwagen Z1S-5B uit 
1942(25-10-2007) [35]; 
50 jaar Internationaal 
Tsjaikovski-concours (30-
10-2007) [36]; 
Gezicht op Moskou (08-
11-2007); 
Vrachtwagen AMO-F-15 
uit 1924(13-11-2007) 
[37]; 
175 jaar postbestelling 
m St-Petersburg (15-11-
2007); 
Romanov-zuil bij het 

Kostroma Ipatijewsky-
klooster (15-11-2007); 
Archeologische vondsten 
uit Siberië (22-11-2007); 
150 jaar stad Chabarowsk 
(03-12-2007); 
Mariinsky-Theater in St-
Petersburg (03-12-2007); 
Personenwagen M-i uit 
1936 (04-12-2007) [38]; 
Poolvlieger A.W. Ljapi-
dewski (1908-1983), de 
eerste 'Held van de Sovjet
unie ' (4-12-2007); 
Theater in Tara, Omsk-
gebied (05-12-2007); 
50 jaar Genootschap 
Rusland-Noorwegen (13-
12-2007); 
Petrus- en Paulusdom uit 
de i8e eeuw in St-Peters
burg (14-12-2007); 
360 jaar stad Uljanowsk 
(18-12-2007); 
Oorlogsheld piloot N.F. 
Gastello (25-12-2007); 
Held van de Sovjet-Unie 
A.E. Machalin (25-12-
2007); 
Paarden (10-01-2008) 
[39]; 
Sportmanifestatie Tsche-
boksary 2008 (10-01-
2008); 
75 jaar tractorenfabriek 
in Tscheljabinsk (10-01-
2008); 
Uspenski-klooster in Pet-
schory, Pskowsk-gebied 
(23-01-2008); 
Conferentie 'Poolon-

derzoek op Noord- en 
Zuidpool' (05-02-2008) 
[40]; 
Ballerina N.S. Nadesh-
dina 1908-1979 (07-02-
2008); 
Dag van Rusland (07-02-
2008); 
HehkopterKa-52 (08-02-
2008) [41]; 
315 jaar postverbinding 
Moskou-Archangelsk 
(22-02-2008); 
50 jaar Russische Bond 
van Jacht- en Visvereni-
gingen (ig-03-2008); 
Posd<antoor in Penza (20-
03-2008); 
XXIe Top Rusland-EU in 
Chanty-Manssijsk (21-03-
2008); 
200 jaar post in Nishni-
Tagilsk (27-03-2008). 

Envelop klem Jormaat met 
bijzonder ze^eibeeld 6.20 r: 
Actrice Marina Ladynina 
1908-2003 (06-02-2008). 

Bnejkaart met bijzonder 
zeflelbeeld4.75 r: 
Tankontwerper Z.I. Kos-
tin 1908-1979 (uitgifteda
tum 7 maart 2008) [42]. 

Op 7 april 2008 versche
nen drie briefkaarten: 
- generaal W.R Margelow 
1908-iggo; zegelbeeld 
4,75 r. portret, illustratie: 
parachutisten en pant

serwagen in sneeuwland
schap; 
- schilder A.S. Stepanow; 
zegelbeeld 4,75 r. portret, 
illustratie: schilderij 
'Elanden'uit i889; 
- kathedraal 'Christus 
Verlosser' in Moskou, 
zegelbeeld 'B' . 

Bnefl<aart met ze^elbeeld 'B': 
Dierentuin Moskou (uit
giftedatum 20 juni 2008). 

Tsjechië 
Op 18 juni werden twee 
geïllustreerde brief
kaarten uitgegeven ter 
gelegenheid van de ten
toonstelling PRAGA 2008. 
Ze zijn in uitvoering gelijk 
aan de twee kaarten die 
vorig jaar al versche
nen, met het zegelbeeld 
'Praagse Burcht' dat 
herinnert aan de eerste 
Tsjechoslowaakse post
zegels uit 1918. De ene 
kaart, met een nominale 
waarde van 10 kronen, 
toont het Industriepaleis, 
waar de tentoonstelling 
plaatsvindt, de andere 
(17 k.) toont een zaal uit 
het Postmuseum, met 
een verwijzing naar de 
Literatuurklasse. 

Verenigde Naties (New 
York) 
De verhoging van de 

Amerikaans posttarieven 
werkt ook door in de prijs 
van de postwaardestuk-
ken van de VN New York: 
het luchtpostblad gaat 
van 90 naar 94 dollarcent 
en de beide verkrijgbare 
enveloppen (groot en 
klein) gaan 42 dollarcent 
kosten, in plaats van 41. 
De nieuwe tarieven zijn 
zichtbaar gemaakt door 
een bijdruk van respec
tievelijk 4 en I cent en de 
datum van ingang: 12 mei 
2008 [43]. 

Zwitserland 
Zoals veel postadmini-
straties besteedde ook de 
Zwitserse post aandacht 
aan de tentoonstelling 
WIPA 2008 in Wenen. 
De voorgefrankeerde 
prentbriefkaart die voor 
deze gelegenheid werd 
uitgegeven, is voorzien 
van enkele verwijzingen 
naar de Oostenrijkse 
stad [44]. Het zegelbeeld 
bevat een gedeelte van de 
partituur van het lied Wien 
bleibt Wien en de beeld-
zijde van de kaart wordt 
ingenomen door een 
aquarel van Jakob von Alt: 
een luchtballon boven de 
St-Stephanskathedraal. 
De kaart verscheen op 4 
september 2008 en kost 
1.80 Zwitserse francs. 



NOODSTEMPELS 1945: EEN 
NOG ONONTGONNEN GEBIED 

Kent u de 'Open 4-stempels' al? 
D O O R H E N K H O S P E R S , H O O G E V E E N 

Filatelie bestaat niet bij de gratie van postzegels-alleen. Ook andere postale uitingen 

kunnen een verzamelaar uren gepassioneerd bezighouden. Dat geldt zeker ook voor 

stempels. In dit artikel behandelt de auteur een stempeltype dat vrij onbekend is, maar 

dat het daarom nog niet verdient om onbemind te zijn. 
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De bevrijding van Nederland 
in de Tweede Wereldoorlog 
(1940-1945) begon in het zuiden. 
Limburg werd als eerste bevrijd; 
Maastricht bijvoorbeeld op 
14 september!944en al snel 
daarna volgde oostelijk Zeeuws-
Vlaanderen: tussen 15 en 22 
september. 
De PTT probeerde in het bevrijde 
gebied de draad van het normale 
leven weer op te pakken. Dit 
viel echter niet mee: tientallen 
postkantoren waren beschadigd 
of zelfs verwoest. Ook het mate
riaal, zoals stempels, was hierbij 
veelal verloren gegaan. Als het 
al niet vernietigd was, dan was 
het wel geroofd. Veel personeel 
was ook verdwenen omdat het 
tewerk was gesteld in Duitsland 
en anderen waren geëvacueerd 
of gevlucht. 
Om tot een gestructureerde 
opstartte komen werd in 
Eindhoven een Tijdelijk Hoofd
bestuur van de PTT gevestigd, 
aan de Dommelstraat 15. Per ^ 
november!944werd de heer E. 
Fokkinga aangewezen als plaats
vervangend Directeur-Generaal. 
Contact met Den Haag was 
nagenoeg onmogelijk. 
Met veel medewerking van de 
bevolking werd provisorisch weer 
begonnen om postkantoren op 
te richten, soms bijvoorbeeld in 
een slaapkamer van de buren 
van het verwoeste postkantoor. 
In andere gevallen werd een 
'loket' (lees: een raam dat open 
kon) geopend onder een afdak 
van golfplaten. 
Een groot probleem vormde 
natuurlijk het te gebruiken mate
riaal. Het Tijdelijk Hoofdbestuur 
liet bij een plaatselijke drukker 
in Eindhoven, Gestel &. Zn, 
briefkaarten maken (de bekende 
noodbriefkaarten in de waarden 
4, 5 en jVi cent) en ook postbe-
wijsformulieren. Minder bekend 
is dat ook nood- postbuskaarties 
werden gedrukt en bijvoorbeeld 
nood-ontvangstbewijzen voor 
aangetekende zendingen. 
De stempels vormden uiteraard 
ook een probleem, in het bijzon
der voor die plaatsen waar ze 
verloren waren gegaan. Nieuwe 

stempels konden niet meer uit 
Den Haag komen. 
Een oplossing hiervoor kwam 
gedeeltelijk uit de Civil Affaire 
Relief Postal Stores, ook wel postal 
units genoemd. Deze stores 
werden door de geallieerden 
beschikbaar gesteld aan landen 
waar postkantoren als gevolg 
van bombardementschade 
dringend behoefte hadden aan 
postmaterieel. Er werd besloten 
zeven van deze eenheden aan 
te schaffen. Een eenheid bevatte 
vijfduizend kilo materiaal, zoals 
postzakken, labels, enveloppen 
en ook stempels. Op 4 apri l ! 945 
kwam de eerste postal unit aan 
in 's-Hertogenbosch, waar in 
het stationsgebouw het Centraal 
Magazijn der PTT was onderge
bracht. 

Gummistempels 
In de postal units zaten ook 
gummistempels. Deze waren 
voorzien van een dagtekening en 
van een oplegstuk. De stem
pels bestonden uit een vierkant 
koperen huis, waaronder zich 
een scharnierende sluitplaat met 
gleuf bevond. Was die sluitplaat 
geopend, dan kon de dagte
kening in de gewenste stand 
worden gezet. Op de stempels 
ontbrak vanzelfsprekend een 
plaatsnaam. Het Tijdelijk Hoofd
bestuur loste dit op door bij 'Het 
stempelhuis' belegstukken te 
laten maken die in de stempels 
geplaatst konden worden. 
IHet dagtekenstempel bood uiter
aard de Engelse afkortingen voor 

de in te stellen maanden, zoals 
MAR en MAY (afbeelding 1). 
Afbeelding 2 toont het praktisch 
gebruik van een gummistempel. 
Over de gummi noodstempels is 
in Filatelie van maart 197! een ar
tikel verschenen van de hand van 
de heer F. Blom. Hierin is ook 
een uitgebreide lijst opgenomen 
van de bestaande stempels. 

Naamstempels 
Een ander type noodstempel 
dat het Tijdelijk Hoofdbestuur 
liet vervaardigen, waren rechte 
plaatsnaamstempels, eenrege-
lige of tweeregelige stempels. 
Deze stempels werden hoofdza
kelijk als administratief stempel 
gebruikt, maar in sommige 
plaatsen werden ze ook gebruikt 
als vemietigingsstempel op post
stukken. Vreemd is hierbij dat 
er geen datum in het stempel 
was opgenomen [afbeeldingen 
3 en 4). 

Een heel ander probleem deed 
zich voor bij de stempels die 
wel bewaard waren gebleven. 
Bij deze stempels moest op 31 
december 1944 het jaarkarak
ter '1944' vervangen worden 
doordat van 1945. Helaas kon 
Den Haag ook op dit punt niet 
voorzien in een oplossing om 
de benodigde nieuwe karakters 
'1945' te leveren, dit vanwege de 
verbroken verbindingen. 
Er waren twee typen stempels 
waar dit probleem speelde, 
namelijk machinestempels en 
kortebalkstempels. Dit In tegen-

Lmks: 1. Een duidelijk uoorbedd van het Engelse stempel met MAR 
als maandaanduitlin^, gebruikt op een noodbnefkaart. 

Hierbouen: 2, Een dnilotJerl^e (enuelopjc met uisitekaartje) met 
gummistempel Klundert, ucrzonden op 15 september 1945, 

Stelling tot de langebalkstem-
pels, waarbij het jaartal in het ra-
dersysteem was verwerkt en het 
jaartal '1945' dus wel ingesteld 
kon worden. In kortebafkstem-
pels moest door middel van een 
karakterstift een jaarkarakter 
worden gemonteerd. Het Tijde
lijk Hoofdbestuur wijdde hier een 
speciale dienstorder aan, num
mer 84 van 20 december 1944: 
De aanmaak van de voor Tg4^ 
benoodigde jaarkarakters gaat met 
groote moeilijkheden gepaard en 
is slechts mogelijk gemeken voor 
de stalen dagteekenstempels. De 
toezending daarvan kan door de 
kantoren beginjanuari a.s worden 
tegemoet gezien. 

Punt 3 van dezelfde dienstorder 
luidt als volgt: 
Zoolang de karakters voorde 
stalen dagteekenstempels niet zijn 
ontvangen, moet de stempeling 
van de correspondentie geschieden 
zonderjaartal. Bij de behande
ling van alle geldzaken moet het 
jaartal met inkt of potlood worden 
bijgeschreven. 

Machinestempels 
Uit de dienstorder blijkt dat 
voorde machinestempels 
geen oplossing gevonden kon 
worden. In de machinestempels 
moesten de jaarblokjes 1944 
dus verwijderd worden en moest 
er zonder jaartal gestempeld 
worden [afbeelding$). Voor een 
overzicht niervan kunt u terecht 
bij Machinestempels door F.W. 
van der Wart. 

Kortebalk-/Open 4 stempels 
Voor de in gebruik zijnde korte
balkstempels wist het Tijdelijk 
Hoofdbestuur wel een oplos
sing: men had een Belgische 
fabrikant gevonden die stiften 
voor deze stempels kon maken. 
Men plaatste hiervoor een leve
ringsopdracht, met als gevolg 
dat al eind december! 944 de 
afleveringen naarde kantoren 
konden plaatshebben. Niet alle 
kantoren ontvingen de nieuwe 
stiften echter op tijd. Deze 
kantoren moesten, zoals artikel 
3 uit de dienstorder voorschreef, 
dus zonder jaartal stempelen 
[aßjeeldinge). 
Een voor filatelisten leuke bij
komstigheid is dat de Belgische 
fabrikant een andere type 4 in het 

jaartal 1945 opnam 
dan het bij ons 
gebruikelijke. De 
'Belgische 4' is een 
zogenaamde 'open 
4', in tegenstelling 
tot de gesloten 4 
die in Nederland in 
gebruik was. Verder 
is de'1'een rechte 
'1 ' , zonder vlag. De 
herkenning van 
deze noodKarakters 
is dus erg eenvou
dig. De korte
balkstempels met 
de'Belgische 4' 



worden dan ook 'Open 4stem
pels' genoemd. 
Van de kortebalkstempels waren 
tijdens de oorlog twee typen in 
omloop. De stempels die vanaf 
1915 waren uitgeleverd zijn voor
zien van een i2uurs karakter Zo 
komen aanduidingen voor als 
BV (8 uur voormiddag) ofsN (5 
uur namiddag). We noemen dit 
typeA. 
Vanaf 1921 werden de stempels 
uitgevoerd met 24uurs karakters 
en komen aanduidingen voor als 
8 of 17 uur Dit stempel noemen 
we type B. Stempels van het type 
A die bijvoorbeeld ter reparatie 
werden opgezonden, werden on
gevraagd meteen omgebouwd 
naar type B. Ook stempels 
die werden afgekeurd werden 

vervangen door nieuwe stempels 
van het type B [afbeeldingen 7 
enS). 

De 'Open 4stempels' zijn 
op vele honderden kantoren 
gebruikt. Op losse zegels treffen 
we stempels vaak aan in de 
stuiver en dubbeltjesboeken die 
op beurzen te vinden zijn. Ook 
in rondzendingen kunnen we de 
stempels aantreffen. Vaak wordt 
voor de zegels geen hogere prijs 
gevraagd, misschien omdat men 
onbekend is met dit fenomeen. 
Op briefkaarten en brieven zien 
we de stempels met open 4 ook 
geregeld, zij het wel veel minder. 
Van bijna alle stempels is wel 
een catalogus verschenen. Op 
z'n minst kunnen we terugval

len op een lijst van bekende 
plaatsnamen die de stempels 
gebruikten. Helaas geldt dit tot 
dusver met voor de 'Open 4
stempels'. Onlangs is echter een 
begin gemaakt met het inventa
riseren van een aantal verzame
lingen op dit gebied. Helaas zijn 
lang met alle verzamelaars van 
deze stempels bekend. Om ook 
dit stukje filatelistische geschie
denis zo goed mogelijk vast te 
leggen worden deïezers van 
Filatelie verzocht contact met de 
auteur van dit artikel op te willen 
nemen. U kunt er aan bijdragen 
om tot een zo volledig moge
lijke inventarisatie te komen. 
Weliswaar zullen de meeste 
lezers geen gespecialiseerde 
verzameling van deze stempels 

^^/A^^^'-^'"^ 

Rechts 4. In Lobith
Tolkamer uierd een 

tujeereflelig naamstem
pel ̂ ebniilrt Hieruond 
men het blijkbaar toch 

vreemd dat erheen 
datum m het stempel 

stond en stempelde men 
de datum alsnog, met 

een afzonderlijk stempel, 
op de bnef 

A VONK 
WAOtNMAKfJill 
HZFNDOORN 

hebben, maar ze hebben wellicht 
wèl zegels of poststukken in hun 
collectie waarop de stempels 
meteen open 4 te vinden zijn. 
Waarschijnlijk zijn dit er veel 
meer dan in de gespecialiseerde 
verzamelingen voorkomen. 
Meldingen van de aanwezig
heid van deze stempelafdrukken 
zijn erg belangrijk; zonder zulke 
meldingen kan er immers geen 
inventansatie plaatsvinden. 
Na inventarisatie wordteen lijst 
gepubliceerd van de stempels 
die tot dan gezien en gemeld 
zijn. Zend uw meldingen aan: 
HT. Hospers 
De Binnenhorst 10 
7909 CM Hoogeveen 
Telefoon 0528268642 
Email h.hospers@inter.nl.net 

3. Sommige naamstempels ujerden ook als (nood)stempel gebruikt om er poststukken 
mee te stempelen; hier het eenregelige naamstempel 'IJZENDOORN' m grote letters 

iiutA, UjfMif ^(ï*«!ry(f*«»K>v. .** ^«È^ 

a/k., '■iU.. /»«^ ^^^  /*rvi+ • 
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5 In het machmestcmpel Nijmegen merd hetjaartal 1944 weggehaald en stempelde 
men nu zonder jaartal Gebruikt op noodbnefkaart op 24 mei 1945. 

DIENST. 
Departement van Handel, 
Nyverheld en Scheepvaart 
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KRABBENDIJKE. 
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6 Krabbendijke had op 28januan nog geen nieuuiejaarkaraktersgekregen Zoals 
uoorgeschreuen ueruJijderde men dejaarkarokters '1944' en men stempelde vervolgens 
zonder jaartal. Dienstbncf van de 'Distnbutieknng Krabbendijke' naar de 'Brandstqf

Jèncommissie' m Goes. Echte oorlogspost. 
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1 Links. 7 De directeur 
i van het postkantoor 

Weert vroeg zijn 
( hulpkantoren een 
1 opgave te doen volgens 
f de dienstorders 18 en ig 
; (uiegens oorlogsomston
i digheden toegebrachte 
1 schade aan privegoede
j ren van ambtenoren) 
J Kortebalkstempel Weert, 
; stempel nummer 2, 

noodkaralcter met open 
4, stempel type B Zeer 

! vroeg gebruik: al op 
iSjanuan. De directeur 

1 in Maarheeze zond 
j hetzepe kaargc (opgave 
' achterzijde) terug naar 

Weert, 

Lmks: 8. De directeur 
van het hulpkantoor 
Haelen stuurde neQes 
een eigen kaartje 
terug als antwoord, 
met daarop dit 
stempel. Het betreft 
het korteballcstem
pel Haelen (Lb), 
stempel nummert, 
noodkaralrter met 
open 4, stempel 
typeA. Zeer vroeg 
gebruik, al op 22 
januanig45. 597 

mailto:h.hospers@inter.nl.net


SAMENSTELLING: 
WALTERM.A.DEROOIJ 
POSTBUS 1051, 5140 CB WAALWIJK 

HERDRUK CANADEES VUURTORENBOEKJE 
VANWEGE FOUTJE OP DE ZEGEL 

^ ^ ^ ^ ^ 

met de ingebruikneming 
van de Airbus A3 8 o door 
Qantas. Deze Australi-

O R E N Z E L O O S 
N E D E R L A N D 

N E D E R L A N D S E 
ANTILLEN 

EN A R U B A 

^ ® T O 1*°" 
Prestî eboekje nummer 21. 

NEDERUND 

Grenzeloos Nederland 
Het was natuurlijk een 
merlovaardig boelqe, het 
op 8 juli in Nederland ver
schenen prestigeboelqe 
nummer 21 'Grenzeloos 
Nederland'. Hetzelfde 
geldt uiteraard voor het 
velletje: postzegels van 
meerdere landen in één 
velletje. Ik geloof niet dat 
het eerder vertoond is. 
Jawel, tóch: bij het Rem-
brandtboekje uit 2006. 
Dat was echter maar voor 
enkele weken, want al 
snel moest ontkend wor
den dat het om een echte 
Duitse zegel ging. 
Nu is het wel echt. En dat 
de zegel van de Neder
landse Antillen (5 cent) 
en die van Aruba (240 
cent) gratis zijn, doet er 
weinig toe: het zijn fran-
keergeldige postzegels. 
Ik ben dan ook benieuwd 
wat de catalogusmakers 
ermee aanvangen. Alles 
bijeen lijkt dit boekje 
interessanter dan het veel 
opschudding veroorza
kende Rembrandtboelqe. 
Op I oktober volgt nog 
een 'regulier' prestige
boelqe: '100 jaar Neder
landse Mycologische 
Vereniging'. De prijs is 
weer 9.95 euro en de 
inhoud bestaat uit tien 
zegels van 44 cent. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Australië 
Denk^roen, doegroen 
Australië heeft een variant 
op de Nederlandse slogan 
Denk groen, doe groen, die 
te vinden is op het blokje 
met tien 'groene' zegels 
van 44 cent dat begin 

dit jaar verscheen. In 
Australië luidt de slogan 
Living green. Op vier 
zegels worden suggesties 
gedaan met betrekking 
tot waterbesparing, het 
tegengaan van verspil
ling, het verminderen van 
uitlaatgassen en het zui
nig omgaan met energie. 
De vier zegels van 50 cent 
verschenen op 8 juli en 
zijn verkrijgbaar in een 
boelqe van twintig stuks 
èn in een prestigeboelqe 
van $ 10.95. Het boekje 
met twintig zegels is een 
noviteit voor dit land: de 
zegels bevinden zich op 
beide zijden van de folie. 

De uier zegels die ook m het 
prcstî eboelge zitten. 

sehe maatschappij heeft 
maar liefst twintig van 
deze luchtreuzen (die 450 
passagiers kunnen ver
voeren) in bestelling. Op 

Het Australische pnstigehoekje mrt 'groene' zegels. 

Zo'n velletje met zegels 
aan twee zijden bevindt 
zich ook in het prestige
boelqe. 

Luchtvaart 
Een op 5 augustus ver
schenen serie postzegels 
illustreert de rol van het 
vliegtuig in het transport 
van post en het vervoer 
van passagiers sinds het 
begin van de burger
luchtvaart in 1921. De 
uitgifte van de zegels 
- drie van 50 cent en één 
van $ 2.00 - viel samen 

de zegel van 2 dollar staat 
het toestel afgebeeld. 
De andere zijn de Bristol 
Tourer (1921), de Short S.30 
Flying Boat (jaren '30) en 
de Lockheed Super Constel
lation (1947). 
De zegels zijn ook ver
krijgbaar in een $ 10.95 
kostend prestigeboekje. 

Bermuda 
Zonder u;aardeaanduiding 
Bermuda gaat met z'n tijd 
mee en l<wam op i mei 
met vier zegels zonder 
waardeaanduiding: 

lokaal tarief tot 20 gram 
(35 c) , luchtpost tot 10 
gram zone i (70 c) , zone 
2 (85 c.) en zone 3 (ook 
85 c) . De zegels zijn in 
boekjes van tien stuks ver
krijgbaar. Op de zelflde-
vende zegels staan mooie 
plekjes aan de kusten van 
de eilanden afgebeeld. 

Bosnië-Hercegowina 
Medjugorje 
Het bergdorpje Medjugor-
je in het zuiden van de het 
JCroatische Bosnië-Herce
gowina is een populaire 
bedevaartsplaats, nadat 
Maria er sinds 1981 gere
geld verschenen zou zijn. 
In het verleden kwam de 
post al een aantal malen 
met speciale uitgiften. 
Op I juni Icwam er zelfs 
een serie van vijf postze
gels van elk i.oo m uit. 
Twee van zulke series zijn 
verkrijgbaar in een op de
zelfde datum verschenen 
ostzegelboekje. 

Heel pralrtisch: tuiec te gebruiken 
ansichtkaarten vormen de kajt 

van het boekje. 

Canada 
Huis op verkeerde plek 
Het is voor het eerst sinds 
1851 dat Canada Post een 
postzegel gewijzigd heeft 
moeten herdrukken. Op 
zich allemaal niet schok
kend: bij één van de vijf 
permanente postzegels 
met afbeeldingen van 
vuurtorens (27 december 
vorig jaar in een boekje 
verschenen) bleek het 
huis naast de vuurto
ren van Pachena Point 
(Vancouver Island) op de 
verkeerde plaats te zijn 
afgebeeld. De vuurtoren
wachter die er werkzaam 
was geweest, maakte 
er kort na uitgifte de 
plaatselijke pers opmerk
zaam op, waarna een 
senator vond dat er een 
correctie moest komen. 
Die verscheen onlangs 
op 2 juh: het huis links is 
verdwenen en rechts is nu 
alleen een miniem stukje 
van het huis zichtbaar. De 
post heeft als verkla
ring voor de fout dat de 

Links de oorspronkelijke versie, 
rechts de verbeterde. 

foto 'geflopt' was: het 
oorspronkelijke negatief 
werd van achter naar voor 
gebruikt. 
Olympische Spelen 
Omdat het land meer dan 
340 atleten uitzond naar 
de Olympische Spelen, 
vond Canada Post dat 
voldoende reden om een 
boekje met tien zegels van 
52 cent uit te geven. Het 
boekje verscheen op 18 
juh. Op de zegel staat een 
abstracte afbeelding van 
een atleet met een vlag 
hoog boven het hoofd. 

Reddingsuiezen 
Het reddingswezen in Ca
nada bestaat dit jaar hon
derd jaar. De voornaamste 
taak is het terugdringen 
van het aantal verdrin-
kingsgevallen (toch nog 
zo'n vierhonderd per jaar) 
door op veel plaatsen 
nadrukkelijk aanwezig te 
zijn en door uitgebreide 
voorlichting. Op 25 juli 
verscheen een boelqe 
met tien postzegels van 
52 cent (voor binnenland
se brieven). 

De vrouw op de zegel is c'e'n uan de 
meer dan 500.000 leden van de 
reddingsdiensten. Op de achter
grond staan tujee voorbeelden 
van reddingsacties (sprong m 

ujater en beademing), 

Duitsland 
Norcissen 
Op een wat ongebrui
kelijke tijd - het was 
immers nog volop zomer 
- lovamen in Duitsland 
de narcissen uit. In een 
boelqe althans. Het 
verscheen op 7 augustus 
en bevat tien postzegels 
van 90 cent. De narcisze
gel stamt overigens al uit 
2006. Ook toen verscheen 
hij in een boekje met tien 
stuks. Het nu uitgebrach
te boekje heeft echter 
het nieuwe zogenaamde 
plano-formaat: het vel
letje is ongevouwen en 
het boekje meet 9 bij 13 
centimeter. 

Frankrijk 
Circus 
Het is niet zomaar een 



prestigeboekje in Frank
rijk, maar een heel boek
werk met zes velletjes 
met steeds één zegel plus 
een schat aan informatie 
over de geschiedenis van 
het circus. Maar ook een 
veelheid aan illustraties 
en veel gegevens over de 
huidige circus wereld. Het 
boel<werk verscheen op 
23 juni. Prijs: ig.8o euro. 

Boeflbeeldeti 
Nog iets dat meer 
geschikt is voor een 
boekenkast dan voor een 
album: een zogenoemd 
Carnet de Voxjage dat alles 
vertelt over zes beroemde 
historische schepen. 
Schepen van zeevaarders 
op ontdekkingstocht en 
oorlogsschepen in de 
strijd. Ook dit boek bevat 

Ford Model T 
Het eeuwfeest van Henry 
Fords succesauto, de 
Ford Model T, werd door 
Guernsey Post aangegrepen 
om op 31 juh met een zes 
waarden tellende serie 
postzegels op de prop
pen te komen. In diverse 

India, in het zuiden van 
de Golf van Bengalen. 
Het gaat eigenlijk maar 
om twee vlinders: Pach-
hopta Rhodifer en Papilio 
Mayo. Op de vier zegels 
zien we van beide het 
mannetje en het vrouwqe. 
De directeur van de post

Henry Ford was de eerste die automobielen aan een lopende band 
liet ueruaardigen 

Boegbeelden uit de Franse zeeuaartgeschiedenis 

zes velletjes met zegels 
plus 84(1) pagma's tekst 
en illustraties. 

Guernsey 
Abstract Guernsey 
Met een speciale ont-
wikkeltechniek zijn de 
fotografen van de tien 
nieuwe postzegels erin 
geslaagd de kustlijn van 
Guernsey op deze zegels 
een etherisch milky efert 
te bezorgen. Vijf zegels 
hebben een GY-aandui-
ding (34 c , post binnen 
Guernsey) en vijf een 
UK-aanduiding (40 c , 
post naar het Verenigd 
Koninkrijk). Uitgifteda
tum is 9 juni. Ze zijn ook 
in boekjes verkrijgbaar: 
tienmaal GY-tarief en 
tienmaal UK-tarief Ook 
aan grootverbruikers is 
gedacht: ze zijn dit keer 
ook in boekjes van hon
derd stuks verkrijgbaar. 

De beide nieuwe postzegelboekjes 
van Guernsey. 

^PHBB^Ajk 

kleuren en uitvoeringen 
zijn de automobielen op 
de zegels te bewonderen 
zoals een rode Roadster uit 
1912, een legerambulance 
uit igi2 en een Couplet uit 
1917. 
Viermaal de zes zegels 
plus een aantal geïllu
streerde blaadjes vormen 
de inhoud van een op 
dezelfde datum versche
nen prestigeboekje. Prijs 
van het boekje is £ 12.00, 
wat ook precies de waarde 
van de zegels is. 

India 
Vlinders 
Op 2 januari gaf de post 
van India een serie post
zegels uit met afbeeldin
gen van vlinders die voor
komen op de Andaman & 
Nicobar Eilanden. Deze 
eilandgroepen (ze omvat
ten 572 eilanden!) liggen 
ver van het vasteland van 

De kajtjes van de boekjes bcuattcn een ajbeel-
dmg de mannelijke Papilo Mayo. 

dienst van deze eilanden 
besloot de zegels ook in 
boekjes beschikbaar te 
stellen. De vier boekjes 
bevatten elk vier zegels 
van 5.00 R. Het zou gaan 
om slechts enkele hon
derden boekjes. 

Noord-Korea 
Papegaaien 
Communiceren met 
Noord-Korea gaat wat 
moeizaam. Vandaar dat 
ik nu pas vier dit jaar 

plaatjes van paddenstoe
len. De Latijnse namen 
staan erbij. 

Muziekinstrumenten 
Moeilijker is het met de 
muziekinstrumenten op 
de vier zegels (15, 50,120 
en 160 w.) van i juni. Er 
staan geen namen bij en 
het boekje vermeldt (zoals 
vaak) niet meer dan 'op 
de postzegels staan enige 
nationale muziekinstru
menten'. Ik ben voldoen
de muzikaal onderlegd 
om te kunnen zien dat het 
om twee snaar- en twee 
blaasinstrumenten gaat. 

Mineralen 
Vier postzegel (12, 75, 
135 en 155 won) met af
beeldingen van mineralen 
bevinden zich in een op 

5 juli versche
nen boekje. De 
formules staan 
erbij: determi
natie is dus nu 
geen probleem. 
Overigens zij 
nog opgemerkt 
dat de verkoop
prijs steeds 17 
won hoger ligt 
dan de nomi
nale waarde van 
de zegels. Ook 
heeft het land al 

velletjes uit te brengen. 
De laatste soort kost, 
ondanks het feit dat het 
minder arbeidsintensief 
is om ze te produceren, 
steeds het dubbele van 
de boekjes met geperfo
reerde zegels. 

Verenigde Naties 
Klimoatueranderinfl 
De postdienst van de 
Verenigde Naties gaf zijn 
eerste boekje uit in 1995. 
Dat was ter gelegenheid 
van de vijftigste verjaar
dag van de VN. Boekjes 
verschijnen overigens 
altijd in drie versies: Ver
enigde Staten (New York), 
Zwitserland (Geneve) 
en Oostenrijk (V^^enen). 
Sinds 1997 kwamen er 
jaarlijks prestigeboekjes 
met voorbeelden van we
relderfgoederen (China, 
Oostenrijk, Australië, 
enz.). 
Dit jaar wordt een andere 
weg ingeslagen. Op 23 
oktober aanstaande ko
men er zes zegels met het 
thema ' klimaatverande
ringen'. Het Amerikaanse 
boekje bevat vier zegels 
van 42 en 94 cent, het 
Zwitserse zegels van 1.20 
en 1.80 f en het Oosten
rijkse zegels van 0.65 en 
1.15 euro. 

De zegel met een sfalenet is op de uoorzijde ajgebeeld 

jarenlang de gewoonte elk 
boekje met geperforeerde 
èn met ongeperforeerde 

Koreaans postzegelboekjc 

Zwitserland 
Graansoorten 
Op 4 september komt de 
Zwitserse PTT met een 
nieuwe serie permanente 
zegels. De zegels (10,15, 
20 en 50 c ) , die graan
soorten tonen, vervangen 
de zegels met voorbeel
den van Zwitserse design-
artikelen. Het lijkt erop 
dat de zegels dit keer niet 
in boekjes verkrijgbaar 
worden gesteld. Wel in 
zogenaamde Busmessbogen 
van tienmaal vijf zegels. 

verschenen boekjes kan 
melden. Het begon op 5 
februari met vier zegels 
(15, 85,155 en 170 won) 
met kleurige afbeeldingen 
van parkieten en dwerg
papegaaien. 

Paddenstoelen 
Op 5 maart volgde een 
boekje met vier zegels (12, 
50,135 en 155 won) met Kajïdcel uan de boekjes uan de Verenigde Naties 
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POSTEX 2008 : OOK DIT JAAR WEER 
IN DE AMERICAHAL IN APELDOORN 

Ook dit jaar wordt weer 
een editie van Postex 
georganiseerd, zoals 
gebruil<elijlc in de Ame-
ricalial in Apeldoorn. De 
show wordt gehouden op 
de volgende tijden: 
vrijdag 17 oktober: 
van 10-17 uur 
zaterdag 18 oktober: 
van 10-17 uur 
zondag 19 oktober: 
10-16 uur. 
De toegangsprijs is vijf 
euro (met ledenpas 
KNBF: vier euro). 
Tijdens de show is jubi
leumenvelop nummer 8 
te koop. De prijs van een 
envelop, voorzien van een 
postzegel en een afdruk 
van het jubileumstempel 
van Apeldoorn, is 1.50 
euro. De envelop kunt u 
ook per post bestellen. De 
prijs is dan 2.50 euro per 
stuk (inclusief verzend
kosten). Vergeet niet 
om op de overschrijving 
uw adres te vermelden! 
Het rekeningnummer 
dat u kunt gebruiken 
om jubileumenvelop 
nummer 8 te bestellen is 
Postbankrekening 33805 
ten name van de pen
ningmeester van de NVPV 
in Zwammerdam. Graag 
vermelden: Jubileumenuelop 
nummer 8. 
Contactpersoon voor Pos
tex 2008 is Cor Oppelaar 
(e-mail c.oppelaar(3)pIanrt. 
nl). Voor meer informa

tie over Postex 2008 zie 
elders in dit blad. 

Paleis Het Loo 
Van de paleizen van 
het Koninklijk Huis is 
Paleis Het Loo het meest 
bekend. Dit vanwege 
het feit, dat het paleis al 
vanaf 1984 is ingericht als 
museum dat door velen is 
bezocht. 
De achterkleinzoon van 
Willem van Oranje, stad
houder Willem III, kocht 
in 1684 het middeleeuwse 
kasteel Het Oude Loo om 
er een jachtverblijf bij te 
laten bouwen. Van 1686 
tot 1975 was het Paleis de 
zomerresidentie van de 
Nederlandse stadhouders 
en koningen. Het huidige 
paleis werd ontworpen 

door de zeventiende-
eeuwse architect Jacob 
Roman, die later, in 
1689, benoemd werd 
tot koninklijk architect 
van koning-stadhouder 
Willem III. 
Het interieur van het 
paleis is voornamelijk 
ontworpen door Daniël 
Marot, een van de vele 
Hugenoten in ons land, 
die eveneens in dienst 
was van Willem III. 
Bij het paleis, dat om
geven is door prach
tige tuinen, behoort het 
Kroondomein Het Loo, 
een geliefd jachtterrein 
voor de koninklijke fami
lie. De tuin is ingericht als 
een Hollands-classicisti
sche tuin met Franse in
vloeden. De formele tuin, 
afgezet met buxushaagjes 
in val<verdeling, is in de 
stijl van de zeventiende 
eeuwse barok aangelegd. 

Bouen. Palcis Het Loo. Onder: de 
Jubileumenuelop nummer 8 
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Het Loo 
Grenzend aan de grootste 
stad op de Veluwe, 
Apeldoorn, ligt Kroondo
mein Het Loo. Omdat het 
domein zo centraal in ons 
land is gelegen, werd het 
vooral in de zomermaan
den een druk bezochte 
plek voor de leden van het 
koninklijk huis. 
De bekendste bewoonster 
van paleis Het Loo was 
prinses Wilhelmina, die 
hier vanaf haar troons

afstand in 1948 tot haar 
dood verbleef. Hier 
schreef zij haar beroemde 
boek Eenzaam, maar met al
leen. In het kroondomein 
liggen twee buurtschap
pen: Gortel en Niersen. 
Hier lijkt de tijd te hebben 
stilgestaan. De typische 
es- of enknederzettingen 
werden voor het eerst 
omstreeks 1335 vermeld. 
Hier werd de schapen
houderij gecombineerd 
met de akkerbouw. Ten 
noorden van Niersen 
ligt een grote grafheuvel 
en verspreid over het 
kroondomein zijn ook 
nog enkele tientallen 
grafheuvels te vinden. Ze 
dateren uit de laatste drie
duizend jaar voor onze 
jaartelling, van de Nieuwe 
Steentijd tot de Ijzertijd. 
Het Kroondomein Het 
Loo omvat ongeveer 
10.000 hectare bossen, 
heidegebieden en land
bouwgronden. De rijke 
cultuurhistorie, de grote 
biologische diversiteit en 
het landschapschoon zijn 
van grote waarde voor ons 
land en zijn bevolking. 

JUBILEUMENVELOP 
SOESTDUINEN 

Jubileumenvelop num
mer 6, voorzien van de 
jubileumzegel '100 jaar 
NBFV' en met een afdruk 
van het jubileumstempel 
van Soestduinen, is nog 
beperkt verkrijgbaar. De 
envelop is uitsluitend 
nog per post te bestellen. 
De prijs is 2.50 euro per 
stuk (inclusief verzend
kosten). Vergeet niet om 
op de overschrijving uw 
adres te vermelden! Het 
rekeningnummer dat 
u kunt gebruiken om 
jubileumenvelop nummer 
6 te bestellen is Post
bankrekening 3264776, 
ten name van NBFV-Bijz. 
Activiteiten in Utrecht. 

WORKSHOP BBE IN APELDOORN TIJDENS 
POSTEX 2 0 0 8 : GRIJP UW KANS! 

Heeft u de aankondiging 
gelezen in het vorige 
nummer van Filatelie? En 
u heeft best zin om deel te 
nemen aan de workshop 
BBE die tijdens Postex 
2008 in Apeldoorn zal 
worden georganiseerd? 
Maar u hebt zich nog niet 
aangemeld? U weet toch: 

van uitstel komt afstel! 
De workshop vindt plaats 
op zondag 19 oktober om 
10.30 uur. Waar de deel
nemers worden verwacht 
wordt via de omroepin
stallatie in de Americahal 
bekend gemaakt. 
Bent u alsnog geïnteres
seerd? Laat deze kans dan 

niet voorbijgaan! 
De bij de workshop 
behorende brochure BBE 
is op het Bondsbureau 
te verkrijgen voor 5 euro 
(inclusief verzending). 
Het is de bedoehng dat de 
deelnemers aan de work
shop dit boekje, dat ruim 
veertig pagina's beslaat, 
vooraf bestuderen. 
Aanmelding: vóór 12 ok
tober bij het Bondsbureau 

van de KNBF, Postbus 
4034, 3502 HA Utrecht, 
telefoon 030-2894290 (e-
mail bondsbureau@knbJ.nl). 
De opzetjes van uw ver
zameling kunt u sturen 
naar het volgende adres: 
S. Bangma, Boomgaard-
dreef 5, 3243 AC Stad 
aan't Haringvliet (of 
eventueel per e-mail: 
sban5ma@xs4all.ni). 

mailto:bondsbureau@knbJ.nl
mailto:sban5ma@xs4all.ni


' 1 0 JAAR CSE' IS THEMA VAN ENVELOP 
DAG VAN DE POSTZEGEL 2 0 0 8 

Op 17 oktober geeft de 
KNBF op Postex 2008 in 
Apeldoorn (17,18 en 19 
oktober a.s.) weer de en
velop ter gelegenheid van 
de Dag van de Postzegel 
uit. De envelop  num
mer 40  is net als in de 
afgelopen negen jaar ook 
dit keer weer ontworpen 
door Paul Walraven uit 
Amersfoort. Ter gelegen
heid van de Dag van de 
Postzegel wordt op Postex 
2008 ook een bijzonder 
poststempel gebruikt. 

De envelop is op zaterdag 
en zondag verkrijgbaar 
in de speciale 'Dag van 
de Postzegel'stand en 
kost blanco 75 cent. 
Enveloppen die voorzien 
zijn van een postzegel 
en een stempelafdruk 
kosten 1.50 euro per stuk. 
Ook de enveloppen uit 
eerdere jaren zijn  zij het 
in beperkte mate  nog 
verkrijgbaar. 

Wie niet in de gele
genheid is de envelop 

I 2ïi^ van de ^ostzeßtt 2008 
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KNBF 

tijdens Postex 2008 aan 
te schaffen, kan ook nog 
terecht op de speciale 
Dag van de Postzegel in 
Heemstede (15 en 16 no
vember in Sportcentrum 
Groenendaal). Verder kan 
op onderstaande adressen 
de speciale envelop per 
post worden besteld 
(prijs 2.25 euro, inclusief 
verzendkosten): 

Comité Dag van de 
Postzegel Amsterdam 
Haya v. Somerenstraat 50 
1187 RB Amstelveen 
Maak het verschuldigde 
bedrag over op Postbank
rekening 9359986, onder 
vermelding van uw naam 
en adres. 

Comité Dag van de 
Postzegel Rotterdam 
Schuberüaan 224 
3144 BJ Maassluis 
Maak het verschuldigde 
bedrag over op Postbank
rekening 1543700, onder 
vermelding van uw naam 
en adres. 

WELKOM IN DE BONDS
BIBLiOTHEEK IN BAARN! 

De meeste postzegelver
zamelaars zijn lid van de 
plaatselijke bibliotheek. 
Want verzamelaars willen 
veel weten door het lezen 
van boeken en tijdschrif
ten. De plaatselijke biblio
theek is goed voorzien 
van romans en weten
schappelijke werken. 
Er is echter maar één 
bibliotheek in Nederland 
die zich speciaal heeft 
gericht op alle mogelijke 
literatuur over postzegels, 
het verzamelen ervan, en 
alles wat daarbij van be
lang kan zijn. Inderdaad, 
ook heel veel wetenschap
pelijke werken zijn hier 
in te zien en te leen. Dus 

kom eens rondneuzen in 
de Bondsbibliotheek! Het 
team wijst u hierbij graag 
de weg en ook de compu
ter geeft talloze mogelijk
heden tot het vinden van 
wat u zoekt. 

Tijdens het eeuwfeest 
van de Bond en met het 
oog op de feestelijkheden 
rond dit jubileum geven 
alle Bondsdiensten in 
2008 acte de presence. Elke 
maand zal een Bonds
dienst op een woensdag 
 volgens het hieronder 
volgende schema  in de 
Bondsbibliotheek laten 
zien welke activiteiten 
zoal worden verzorgd. 
Deelnemers zijn het 
Audio Visueel Centrum 
(AVC), de Bondskeu

ringsdienst (BKD), de 
Commissie Filatelistische 
Vorming (CFV), 'Verze
keringen via de Bond' 
(Verzekeringen) en uiter
aard de Bondsbibliotheek 
zelf De Bondsbibhotheek 
zorgt voor de koffie. 

17 september: 
Bondskeuringsdienst en 
Verzekeringen; 
8 oktober: 
Bondskeuringsdienst en 
Verzekeringen; 
12 november: 
Audio Visueel Centrum, 
Bondskeuringsdienst, 
Commissie Filatelistische 
Vorming en Verzekerin
gen; 
10 december: 
Bondskeuringsdienst en 
Verzekeringen. 

uan de 
heer P. van Hasselt, geboren m 
1807, kassier te Bergen op Zoom, 
oucrledenin 1895. 

ERELIDMAATSCHAP VOOR PAUL VAN HASSELT ■ 
MAAR WIE IS PAUL VAN HASSELT? 

Op 7 juni 2008 werd Paul 
van Hasselt door de Alge
mene Vergadering van de 
KNBF benoemd tot erelid 
van de Bond. Dit vanwege 
zijn vele verdiensten voor 
de filatelie. Maar wie is 
Paul van Hasselt? 
Hij is geboren in Bergen 
op Zoom op 30 septem
ber 1924. De filatelie 
zat hem al vroeg in het 
bloed. Niet vreemd met 
zo'n voorvader: na de 
beëindiging van de Tien
daagse Veldtocht vond 
tussen België en Neder
land veelvuldig smokkel 
plaats van brieven vanuit 
Antwerpen. Deze brieven 
zijn te herkennen aan het 
dagtekeningstempel van 
de plaats van waaruit ze 
zijn gepost. Bekend is 
Bergen op Zoom, waar de 
heer P. van Hasselt, kassier, 
optrad als correspondent 
voor het doorzenden van 
brieven. Dit vervoer was 
veel sneller en goedkoper 
dan via de 'verplichte' 
weg over Arnhem, Aken 
en Verviers. 
Paul begon al op zijn 
achtste levensjaar te 
verzamelen. Hij werd 
lid van verschillende 
verenigingen, zoals Hol
landia in Amsterdam en 
de Utrechtse Philatelisten 
Vereniging (UPhV). 
Vanaf 1963 was hij be
stuurslid, secretaris en la
ter erelid van de UPhV en 
 van 1968 tot 2000  afge
vaardigde in de Raad van 
Toezicht van de Stichting 
Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 
In 1964 werd hij bestuurs
lid van de Nederlandse 
Bond van Filatelisten
Verenigingen tot 1970 en 
later van 1989 tot 1995. 
Hij werd benoemd tot 

TENTOONSTELLING 
BOFILEX 2 0 0 8 

De tentoonstelling Bojilex 
2008, een samenwer
kingsverband tussen de 
postzegelverenigingen 
van Oosterhout en Breda, 
wordt gehouden van vrij
dagmiddag 26 september 
2008 tot en met zondag
middag 28 september 
2008 in theater De Bussel, 
Torenplein 12 in Ooster
hout. De openingstijden 
van Bojilex 2008 zijn: 
vrijdag 26 september: 
1621 uur; 
zaterdag 27 september: 
1020 uur; 
zondag 28 september: 
1016 uur. 

De catalogus is te koop 
voor 2.50 (met KNBFpas: 
I euro). De toegang tot de 
tentoonstelling is gratis. 
Tijdens het evenement is 
jubileumenvelop nummer 
7 te koop. De prijs van 
deze envelop, voorzien 
van postzegel en met een 

afdruk van het jubileum
stempel van Oosterhout, 
is 1.50 euro. 
De envelop kunt u ook 
per post bestellen. De 
prijs is dan 2.50 euro per 
stuk (inclusief verzend
kosten). Vergeet niet om 
op de overschrijving uw 

adres te vermelden! Het 
banknummer dat u kunt 
gebruiken om jubileum
envelop nummer 7 te 
bestellen is 13.29.26.520, 
ten name van de Stichting 
Bofilex in Breda. Graag 
bij overschrijving vermel
den: Jubileumenuelop. 

SPECIAAL KONINKLIJK 
VELLETJE POSTZEGELS 

Ter gelegenheid van het 
aan de Bond toegekende 
predikaat Koninklijk is 
een speciaal velletje met 
tien postzegels van 44 
cent uitgebracht. 
Het basisontwerp is gelijk 
aan dat van de postzegel 

die TNTPost op 2 januari 
jl. ter gelegenheid van het 
jubileum '100 jaar NBFV' 
uitgaf 
Op de nieuwe zegel zijn 
de letters KNBF en een 
kroontje aangebracht. 
Het ontwerp is van de 
hand van Paul Walraven. 

Zolang de voorraad strekt 

kunnen geïnteresseerden 
een velletje bij het Bonds
bureau bestellen door 
9.50 euro over te maken 
op Postbankrekening 
3638470, ten name van 
Vrienden KNBF te Utrecht 
en onder vermelding van 
Velletje 100 jaar KNBF, als
mede een volledig adres 
voor de toezending. 

Stempel uan P, uan Hasselt 

lid van verdienste van 
de Bond in 1970. Tot 
tweemaal toe ontving hij 
de Bondsherinnerings
medaille, eerst in zilver 
(1967, na Uphilex) en in 
goud(naFilacept88).De 
Wallermedaille werd aan 
Paul toegekend in 1995. 
Paul was ook oprichter en 
voorzitter van de Studie
groep Zwitserland. Deze 
studiegroep werd op 26 
april 1968 in het leven ge
roepen en bestaat dit jaar 
dus veertig jaar. Hij werd 
erelid van de Studiegroep 
Zwitserland in 1988. 
Op de in oktober te hou
den Postex 2008 zal een 
posthistorische verzame
ling Zwitserland van Paul 
te bewonderen zijn. 
Hij was betrokken bij 
de organisatie van vele 
internationale postzegel
tentoonstellingen in Ne
derland, zoals Amphilex I 
en Amphilex II en de 
FEPAtentoonstelhngen 
in 1984,1988 en 1994. Hij 
was verder de ontwerper 
van het kadermateriaal 
van de Stichting Filatelie, 
dat voor het eerst werd 
gebruikt tijdens Uphilex 
ig 66 en daarna voor elke 
postzegeltentoonstelling 
kon worden ingezet, klein 
of groot. 

Paul van Hasselt werd lid 
van de Raad van Advies 
van de Stichting Filatelie 
in 1978 en bestuurshd van 
deze stichting in 1985 als 
secretaris. Deze fijnctie 
bekleedde hij tot i juli 
2008, waarna hij weer 
lid werd van de Raad van 
Advies. 
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FNIP A ntwerpfila 
FNIP 

Internationale Postzegel 
en Muntenbeurs 

13 & 14 sept. 2008 antwerpe)<po 
Jan van RIjswIjcklaan 191 
2020 Antwerpen 

Zaterdag van lOuOO tot 18u00 
Zondag van lOuOO tot 16u00 

Toegangsprijs: € 3.00 

FNIP VZW BOEKENBERGLEI 181-3 BE-2100 DEURNE 
www.fnip.be - info@fnip.be - tel.:+32(0)486 96 22 85 - fax:+32(0)3 233 89 70 

In sannenwerking met FNIP bieden wij onze lezers gratis toegang aan: 
Geef deze bon af aan de ingang voor gratis toegang op zat 13 sept. of op zon 14 sept. 2008 

n a a m : 
a d r e s : 

http://www.fnip.be
mailto:info@fnip.be


Persoonlijk contact staat bij PPC voorop, 
ledere maand versturen wij vele emails 
met onze nieuwsbrief. Hierin houden we 
onze klanten op de hoogte van de nieuwste 
aanbiedingen en speciale acties etc. 
Vraag de nieuwsbrief aan! 
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Bekijk onze kavel 
»rè'i'i'i 'fl'l 'HH^iidi rtijenc0ntrale.nl 

"HET NIEUWE 
POSTZEGELSEIZOEN BEGINT 
WEER. KOM LANGS!" 

DE WEBSITE: 
MET UITZONDERING VAN 
DE DOZEN ZIJN ALLE PARTIJEN 
VOLLEDIG GEFOTOGRAFEERD. 
U KUNT 24 UUR PER DAG 
KIJKEN EN BESTELLEN. 

Wij willen graag postzegels kopen! 
Heeft u besloten om uw verzameling of 
doubletten te verkopen, dan nodigen wij u 
uit om contact met ons op te nemen. 

Waarom zou u aan ons verkopen? 
Omdat wij alles kunnen gebruiken! 
Er gaat bijna geen dag voorbij dat we 
geen kleine of grote partijen inkopen. 
Als u onze verkooplijst bekijkt dan weet 
u dat wij alles verkopen en niet alleen 
het bekende werk zoals Nederland en 
Duitsland. Kortom: de hele 
wereld. 

Wij kopen kleine, maar ook grotere 
partijen van duizenden euro's. 
Als u een verzameling te verkopen 
heeft, kunt u een afspraak maken met 
een van onze ervaren inkopers. 
Voor belangrijke objecten komen wij 
graag bij u langs. Onze inkopers hebben 
allemaal tientallen jaren ervaring in de 
postzegelwereld. 
Dat is een garantie voor u dat wij alle 
postzegels taxeren op hun juiste 
marktwaarde. 

Tel: +31 (0)70 3625263 

Openingstijden: maandag t/m zaterdag 9:00 17:00 uur 

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

INFORMATIEBON 
Naam: Tel: 
Adres: Email: 
Postcode: Interessegebieden: 
Plaats: 

[PJO[S[TJZ|E|GJEiL 
[pJATRJ'friTil'ETiii'r' 
IcTiTiiiTTlRTATLTi' 

Adres: Piet Heinstraat 112, 2518 CM, Den Haag 
Tfil n7n ■■̂ 62fi2ß3 Fax: 070 3625415 Email: admin@postzegelpartiiencentrale.nl 

http://rtijenc0ntrale.nl
http://www.postzegelpartijencentrale.nl
mailto:admin@postzegelpartiiencentrale.nl


HET OPEN TAKJESTEMPEL 
NADER BEKEKEN 

Een raadselachtig Nederlands stempel? - deel 2 (slot) 
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 

LEIDEN 
Het open takjestempel LEIDEN 
werd uitgereikt aan vier hulp
postkantoren, behorende tot het 
ressort van dat kantoor: Lisse, 
Sassenheim, Voorschoten en 
Warmond. Van deze hulpkan
toren, gelegen aan de spoorlijn 
die destijds als 'de Oude Lijn' 
bekend stond (de oudste spoor
lijn van Nederland, aangelegd 
door de Hollandsche IJzeren 
SpoorwegMaatschappij) werd 
Lisse al behandeld. De gegevens 
van Sassenheim, Voorschoten 
en Warmond volgen nu. 

Sassen heim 
Op 15 juli 1868 werden een 
kantoornaamstempel en een 
open takjestempel LEIDEN 
verzonden, bestemd voor het 
hulppostkantoor Sassenheim. 
Op 12 januari 1869 ontving 
het hulpkantoor een stempel 
FRANCO met omranding. 

SASSENHEin 

iS VtUattbt 
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Het hulppostkantoor Sassen
heim werd opgericht op 1 sep
tember 1850. Het station Sas
senheim lag ongeveer negen 
kilometer van Leiden. 

Voorschoten 
Het open takjestempel voor het 
hulppostkantoor Voorschoten 
werd toegezonden op 16 sep
tember 1868. In het stempelboek 
van de Munt komt één afdruk 
voor van het open takjestempel 
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In de vorige aflevering van dit artikel (zie Filatelie van 

juli/augustus jl.) werd een aantal onduidelijkheden over 

met name het open takjestempel 'Dirksland' opgehelderd. 

De auteur rondt zijn artikel nu af met het verstrekken 

van gegevens over de tot dusver nog niet behandelde 

plaatsen waar open takjestempels werden gehanteerd. 

LEIDEN, met de datum 16 au
gustus T868. Waarschijnlijk is dit 
het stempel dat aan Voorschoten 
werd verstrekt. 

Warmond 
Op 20 april 1868 werd het open 
takjestempel LEIDEN verstrekt 
aan het hulppostkantoor War
mond. Een FRANCO stempel 
met omranding werd op 19 
oktober 1869 toegezonden. 

^Me. 

Het station Voorschoten ligt on
geveer vijf kilometer ten zuiden 
van Leiden. 
Tweemaal per dag was er een bo
deloop van het hulppostkantoor 
naar het station. 
Brieven richting Den Haag, dus 
brieven die niet via Leiden wer
den vervoerd, werden voorzien 
van een afdruk van het open 
takjestempel. 

FRANCO! 

\ 

Tweemaal per dag vond een 
bodeloop plaats tussen het 
hulppostkantoor Warmond en 
het spoorwegstation aldaar. Het 
station lag slechts ongeveer een 
kilometer ten noorden van het 
station Leiden. Brieven richting 
Haarlem werden gestempeld 
met het open takjestempel. 

MAASTRICHT 
Het open takjestempel MAAS-
TR/CHTwerd aan drie hulppost
kantoren uitgereikt, behorend tot 
het ressort van het postkantoor 
met dezelfde naam: Eijsden, 
Meerssen en Valkenburg. Deze 
hulpkantoren fungeerden als 
grenskantoren. 

Eijsden 
Het hulppostkantoor Eijsden 
ontving op 27 maart 1868 een 
stempel FRANCO met omran
ding alsmede een stempel AAN-
CETEEKEND. Op 17 september 
volgde het open takjestempel 
MAASTRICHT. De drie stempels 
waren aangevraagd op 26 maart 
1868. Destempels FRANCO 
en AANCETEEKEND konden 
uit voorraad worden geleverd; 
het open takjestempel moest 
worden besteld. 

FRANCO 

B AiSOgl'EEKENDj 

Brief, verzonden aan joh Enschedé en Zonen in Haarlem, met onder meer het open takjestempel 
Leiden (i8 SEP 6g) en het naamstempel Voorschoten 

J^^~~«Öfr jr.: j e ^ . 
\\. J J "̂ «. •<'»♦» 

In het stempelboek van de Munt 
is geen afdruk opgenomen van 
het open takjestempel MAAS
TRICHT. 
Op 19 februari 1874 werd één 
van de vier stempels ONCE
FRANKEERD toegezonden aan 
het hulppostkantoor Eijsden. 
Een nieuw open takjestempel 
MAASTRICHT werd verstrekt op 
31 oktober 1874. Waarschijnlijk 
was het eerste stempel versle
ten. Het tweede stempel werd 



verzonden zonder karakters. 

OmEfBASKEEBD 
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Tussen de tw/ee stempels is 
nauw/elijks verschil te zien qua 
uitvoering: 

K 
1868 

1874 

Meerssen 
Het hulppostkantoor Meers
sen ontving op 11 mei 1871 een 
stempel MNCETEEKEND. 

^NGFTEKKEKli) 

Op 26 mei 1871 werd een open 
takjestempel MAASTRICHT 
toegezonden. 

Jté'^iM.* / / / / 

Volgens Korteweg had het 
hulppostkantoor Meerssen de 
beschikking over een halve cirkel
stempel. Helaas is het deel van 
vóór 1855 van het oude stempel
boek niet meer aanwezig. Ook 
de bladzijde van het stempel
boek met afdrukken uit 1855 
IS met meer compleet, omdat 
een deel is afgeknipt, waardoor 
aan de ene zijde vier en op de 
andere zijde vier afdrukken 

ontbreken. Bij de afdruk van het 
stempel AANCETEEKEND is 
vermeld: 'Ten behoeve van de 
correspondentie met België. Van 
dagtekeningstempel en stempel 
FRANCO was dit kantoor reeds 
voorzien, voor de corresponden
tie met Duitschland.' 

Op 1 december 1873 werd 
een nieuw open takjestempel 
toegezonden, waarschijnlijk ter 
vervanging van het exemplaar 
van 1871. Het stempel werd na
melijk zonder karakters verstrekt. 
Verschillen tussen het eerste en 
tweede stempel zijn klein. De 
ruimte tussen de letters M en T 
met de top van de halve cirkel is 
bij het tweede stempel kleiner. 

fCf. 
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voor in het stempelboek. Op 23 
december 1872 werd een open 
takjestempel MAASTRICHT 
verstrekt. 

»*f 

Ten behoeve van het hulppost
kantoor Smilde werd een open 
takjestempel MEPPE/. verstrekt. 
Het stempel werd toegezonden 
op 16 septemben868. 

é^m. 
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Het hulppostkantoor Smilde 
lag niet in de nabijheid van een 
spoorwegstation, maar bevond 
zich op oe route van de postrit 
Meppel-Assen. Brieven die met 
deze postrit werden meegegeven 
werden richting Assen voorzien 
van een afdruk van het open 
takjestempel, omdat ze het post
kantoor Meppel niet aandeden. 
Smilde ligt slechts twaalf kilome
ter van Assen, maar ongeveer 35 
kilometer van Meppel. Smilde 
behoorde tot het ressort van het 
postkantoor Meppel. Er is een 
afdruk bekend die met blauwe 
stempelinktwerd geplaatst. 

NIJIIIE6EII zie Gennep 

SUIB zie Aardenburg 

ORENBURG 
i'iefkaart 

Aas ^ / , J^e-f 
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Bnef<aart naar Zwolle, i/erzonden op 2 maart i8y6 uit Maastricht (zie het open takjestempel 
geheel linksboven) en in Zwolle op 3 maart i8y6 bezorgd 

Valkenburg 
Ook Valkenburg beschikte, 
aldus Korteweg, overeen halve 
cirkelstempel. Een afdruk van 
dit stempel komt niet (meer) 

WINTERSWIJK 
Het open takjestempel werd aan 
twee hulppostkantoren van het 
postkantoor Winterswijk uitge
reikt; Aalten en Croenio 

Aalten 
Het hulppostkantoor Aal
ten beschikte overeen halve 
cirkelstempel met de benaming 
WINTERSWYK. Op 23 december 
1872 werd een open takjestem
pel toegezonden, waarschijnlijk 
ter vervanging van het halve 
cirkelstempel. 

Het hulppostkantoor Aalten had 
een postverbinding per diligence 
van en naar het spoorwegstation 
Groenlo-Lichtenvoorde (thans 
Lievelde) vanaf 24 juni 1878. 
Verder waren er twee bodelopen, 
één van en naar Dinxperio en 
één van en naarTerborgh. Het 
hulpkantoor lag tien kilometer 
ten zuidwesten van Winterswijk. 

Croenio 
Het hulppostkantoor Croenio 
beschikte over een halve 
cirkelstempel met de benaming 
WINTERSWYK. Op 31 december 
1873 werd een open takjestempel 
toegezonden, waarschijnlijk ter 
vervanging van het halve cirkel
stempel. 

^/*«<^ 'T re 
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Het hulppostkantoor Croenio 
had een bodeloop naar het 
spoonwegstation Groenlo-Lich
tenvoorde (nu Lievelde) vanaf 
24 juni 1878. Verder was er een 
dagelijkse bodeloop naar en 
van Vreden (Duitsland). Het 
hulpkantoor lag 10 kilometer 
ten westen van Winterswijk. Er 
is een stempelafdruk bekend in 
blauwe kleur. 

HWPPOSTKAKTOtBIIIET 
mm 'Ei&EN' BENumw 

MHDEIIBUIlGtSUIIQ 
Het hulppostkantoor Aarden
burg beschikte vanaf 31 juli 1863 
overeen halve cirkelstempel met 
de benaming SLUIS. Helaas is 
de bladzijde in het stempelboek 
gedeeltelijk afgeknipt. Dat het 
stempel bestemd was voor 
Aardenburg is echter duidelijk 
te zien. 

IBM, 
-•—4-^3^ 
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Op 6 juli 1865 werd een FRAN
CO stempel met omranding 
toegezonden ten behoeve van 
het hulppostkantoor Aardenburg 
(ressort postkantoor Sluis). 

|Kli/\XCO] 
mJb' 
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Het open takjestempel SLUIS 
werd verstrekt op 9 december 
1872, ter vervanging van het 
halve cirkelstempel. Twee stem
pels ONCEFRANKEERDwerden 
op 19 februari 1874 toegezonden, 
waarvan er een bestemd was 
voor Aardenburg. 

^^/^Z- CJUUAJ A-»^t 
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Op 29 juli 1875 werd een stempel 
AANCETEEKEND toegezonden. 
Ter vervanging van het open 
takjestempel SLUIS werd op 29 
augustus 1877 een nieuw open 
takjestempel verstrekt. Hier
mee werd de stempeling van 
grensoverschrijdende brieven in 
overeenstemming gebracht met 
de bepalingen van het Algemeen 
Verdrag van 1 juli 1875 (zie deel 
1 van dit artikel). Voor het post-
verkeer met België werd gebruik 
gemaakt van de bodeloop van 
en naar Maldeghem. In de 
stempelafdruk van de Munt is de 
datum 13 juli 1877 opgenomen, 
waarschijnlijk de opleverings
datum van het stempel. 

AAÏJGETEEKEMD 
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DINXPERLO (TERBORGH) 
Het hulpkantoor beschikte over 
een halve cirkelstempel met de 
benaming TERBORCH. Het 
open takjestempel DINXPERLO 
werd op 19 januari 1877 verstrekt 
aan het hulppostkantoor van 
die naam ter vervanging van het 
halve cirkelstempel. 
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Hiermede werd de stempe
ling van grensoverschrijdende 
brieven in overeenstemming 
gebracht met de bepalingen van 
het Algemeen Verdrag van 1 juli 
1875 (z's <̂ 6el 1 van dit artikel). 
Het hulpkantoor behoorde tot 
het ressort van het postkantoor 
Terborgh. 

ßne^e, i^erzonden naar Amsterdam op i6 oktober i88o met het open takjestempel Dtnxperlo 
van diezelfde datum, de brief kwam nog diezelfde dag m de hoofdstad aan 

Het hulppostkantoor had 
bodelopen van en naar Aalten, 
Terborgh en Breedenbroek. Er 
bestond geen rechtstreekse 
postverbinding met Duitsland. 
Brieven, bestemd voor Duits
land en verder moesten worden 
gestempeld met het open 

takjestempel DINXPERLO als zij 
niet via Terborgh gingen, maar 
via Gendringen. Het hulpkantoor 
Gendringen had een bodeloop 
van en naar het spoonA/egstation 
in Emmerich (Duitsland). Het 
postkantoor Terborgh lag ten 
noordwesten van Dinxperio, 
veel verder dan het hulpkantoor 
Gendringen. Er zijn afdrukken 
bekend die met blauwe stempel-
inkt werden afgeslagen. 

GENDRINGEN (TERBORGH) 
Het open takjestempel CEN-
DRINCEN werd eveneens op 
19 januari 1877 verstrekt aan het 
hulppostkantoor van die naam. 
Het hulpkantoor behoorde tot 
het ressort van het postkantoor 
Terborgh. 

^nd^ 
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Het hulpkantoor Gendringen 
had een bodeloop van en 
naar het spoonwegstation in 
Emmerich (Duitsland). Het 
postkantoor Terborgh lag bijna 
zes kilometer ten noorden van 
Gendringen. 

GENNEP (NIJMEGEN) 
Op 26 augustus 1873 werd een 
open takjestempel NIJMECEN 
verstrekt ten behoeve van het 

Postkantoren/hulpkantoren 

HNP-nummer 
OTPHoooi 
OTPH0002 
OTPH0003 
OTPH0004 
OTPH0005 
OTPH0006 
OTPH0007 
OTPH0008 
OTPHooog 
OTPHooio 
OTPHooii 
OTPH0012 
OTPH0013 
OTPH0014 
OTPH0015 
OTPH0016 
OTPH0017 
OTPH0018 
OTPH 0019 
OTPH0020 
OTPH 0021 
OTPH 0022 
OTPH 0023 

Kantoor: 
AARDENBURG (Sluis) 
AMERSFOORT (voor Baam) 
DEMXPERLO (Terborgh) 
DIRKSLAND (Hellevoetsluis) 
GENDRINGEN (Terborgh) 
GENNEP (Veghel) 
HAARLEM (voor Bennebroek) 
HARDERWIJK (voorNunspeet) 
'SHEERENBERG (Zevenaar) 
IJZENDIJKE (Breskens) 
LEIDEN (voor Lisse) 
LEIDEN (voor Sassenheim) 
LEIDEN (voor Voorschoten) 
LEIDEN (voor Warmond) 
IVIAASTRICHT (voor Eijsden) 
IVIAASTRICHT (voorMeerssen) 
MAASTRICHT (voor Valkenburg) 
MEPPEL(voorSmiIde) 
NIJMEGEN (voor Gennep) 
SLUIS (voor Aardenburg) 
SUSTEREN (Roermond) 
WINTERSWIJK (voor Aalten) 
WINTERSWIJK (voor Groenlo) 

*: Gebruikt te Hellevoetsluis voor brieven, aangebrach 

Datum: 
1877-08-29 
1867-01-24 
1877-01-19 
1867-09-12 
1877-01-19 
1877-05-07 
1867-08-08 
1870-01-11 
1875-05-18 
1875-09-01 
1870-01-11 
1868-07-15 
1868-09-16 
1868-04-20 
1868-09-17 
1871-05-26 
1872-12-23 
1868-09-16 
1873-08-26 
1872-12-og 
1877-oi-ig 
1872-12-23 
1872-12-31 

t met de postrit (postboot) 

grenskantoor 1 
spoorwegstation , 
grenskantoor 
postboot naar Hellevoetsluis* 
grenskantoor 
grenskantoor , 
spoorwegstation ** 
spoorwegstation i 
grenskantoor 
grenskantoor 
spoorwegstation 
spoorwegstation 
spoorwegstation ' 
spoorwegstation | 
spoorweg/grenskantoor 
spoorweg/grenskantoor 
spoorweg/grenskantoor j 
kantoor in route postrit 
grenskantoor 
grenskantoor 
spoorweg/grenskantoor 
spoorweg/grenskantoor 
spoorweg/grenskantoor 

Sas van Dirksland-Hellevoetsluis. Het 
betreft brieven afkomstig van de hulpposdcantoren Den Bommel, Goedereede, Melissant, Middelhamis, Nieuwe-Tonge, 
Ooltgensplaat, Oude-Tonge, Sommelsdijk, Stad aan 't 
het ressort van het postlcantoor Dirksland. Afdrukken 
Haringvliet en Stellendam zijn nog niet aangetroffen. 

Haringvliet en Stellendam 
«n het stempel op brieven 

op Goeree-OverflaI<kee, behorende tot 
van Melissant, Oude-Tonge, Stad aan 't 

**: Het stempel werd verstrekt aan Vogelenzang behorende tot het ressort van het posd<antoor Haarlem, voor het | 
hulpposdfantoor Bennebroek. ( 
Nummering volgens het Handboek Nederlandse Poststempels (HNP). De open takjestempels maken deel uit van het , 
hoofdstuk Takjestempels, cd-rom deel 2. 



hulppostkantoor te Gennep. 
Daarbij werden tevens de stem
pels FRANCO met omranding 
en het stempel AANCETEE
KEND toegezonden 

1̂ 
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Het hulppostkantoor Gennep 
lag vlak bij het station aan de 
spoorlijn van Boxtel naar Goch 
in Duitsland. Bij de afdruk is dan 
ook vermeld: 'GennepBGh' 
(GennepBoxtelGoch). 
Op 15 juli 1873 was de spoorlijn 
BoxtelWesel geopend. 
Het hulpkantoor behoorde tot 
het ressort van het postkantoor 
Nijmegen. 
Door een wijziging van de 
ressortgrenzen tussen het 
postkantoor Nijmegen en het 
postkantoor Veghel, werd het 
hulpkantoor Gennep overge
bracht van Nijmegen naar het 
ressort van Veghel. 

GENNEP (VEGHEL) 
Het open takjestempel CENNEP 
werd op 7 mei 1877 via het post
kantoor Veghel verstrekt aan het 
hulppostkantoor. Het stempel 
kwam in de plaats van het open 
takjestempel met de benaming 
NIJMECEN. 
Hiermee werd de stempe
hng van grensoverschrijdende 
brieven in overeenstemming 
gebracht met de bepalingen van 
het Algemeen Verdrag van 1 luli 
1875 (21^ <̂ sel 1 van dit artikel). 

In de afdruk van het stempel 
aangebracht in het stempelboek 
van De Munt is de datum 8 apnl 
1877 opgenomen. 

^Me^ 

derd tot postkantoor. 

'SHEERENBERG (ZEVENAAR) 
Het hulppostkantoor 'sHee
renberg beschikte over twee of 
dne halve cirkelstempels met de 
benaming ZEVENAAR, verstrekt 
opn februan 1856. 

^f% 
Een open takjestempel met 
de benaming 'sHEERENBERC 
werd op 18 mei 1875 naar het 
postkantoor Zevenaar gezonden 
ten behoeve van het gelijkna
mige hulpkantoor, behorende tot 
het ressort van het postkantoor. 
Het stempel verving het halve 
cirkelstempel ZEVENAAR. 
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Het hulppostkantoor lag aan de 
route van de bodeloop Zeddam
Emmench, die tweemaal per dag 
werd onderhouden. 
Alle bneven bestemd voor Duits
land en verder moesten van een 
afdruk van het open takjestem
pel 'sHEERENBERC worden 
voorzien. 
Hiermee werd de stempe
ling van grensoverschrijdende 
bneven in overeenstemming 
gebracht met de bepalingen van 
het Algemeen Verdrag van 1 juli 
1875 (zie deel 1 van dit artikel). 
Het postkantoor Zevenaar lag 19 
kilometer ten noordwesten van 
'sHeerenberg, terwijl Emmerich 
zes kilometer ten zuiden van 
'sHeerenberg lag. 

IJZENDUKE (BRESKENS) 
Op 31 juli 1868 ontving het hulp
postkantoor IJzendijke een halve 
cirkelstempel met de benaming 
BRESKENS. 
Helaas is de bladzijde in het 
stempelboek beschadigd: een 
deel van de bladzijde is afge
knipt. 
Dat het stempel bestemd was 
voor IJzendijke, is echter duide
lijk herkenbaar. 

Met ingang van i juli 1879 werd 
het hulpkantoor Gennep bevor

Eerder, op 6 juli 1865, had het 
hulppostkantooreen FRANCO 
stempel met omranding ontvan
gen (afbeelding volgende kolom, 
bovenaan). 
Op 1 september 1875 werd een 

rKKA.NCO 

open takjestempel met de bena
ming IJZENDIJKE naar het post
kantoor Breskens gezonden, ten 
behoeve van het hulpkantoor. 
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Het stempel diende ter vervan
ging van het halve cirkelstempel 
van T868. 
Hiermede werd de stempe
ling van grensoverschrijdende 
bneven m overeenstemming 
gebracht met de bepalingen van 
het Algemeen Verdrag van 1 luli 
1875 (zie deel 1 van dit artikel). 
Het hulpkantoor had een post
verbinding per diligence van en 
naar Eecloo in België. De rit werd 
tweemaal per dag uitgevoerd. 
Deze rechtstreekse verbinding 
voorkwam de vertraging die zou 
optreden als de omweg via Bres
kens zou worden genomen. 

SUSnREN (ROERMOND) 
Op 6 juli 1865 werd een stempel 
FRANCO met omranding via 
het postkantoor Roermond naar 
het hulppostkantoor Susteren 
gezonden. 

IFRANCO 
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Een stempel ONCEFRAN
KEERD werd verstrekt op 19 
februari 1874 en een stempel 

OmEFRASKEEED 
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AANCETEEKEND alsmede een 
stempel ONTOEREIKEND op 13 
oktober 1874 (zie afbeeldingen 
volgende kolom). 

(AAKGETEKKEJID) 

OHTOEREIKEND 
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In de afdruk van het stempel
boek van de Munt is de datum 
24 februan 1877 opgenomen. 

P^^^ 

Opi9januan 1877 werd een 
open takjestempel toegezonden 
met de benaming SUSTEREN. 
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Het hulppostkantoor Susteren 
had een bodeloop naar het 
spoorwegstation, die twee
maal per dag plaatsvond. Op ^ 
november 1865 was de spoorlijn 
MaastnchtVenio geopend. 
Susteren lag 21 kilometer ten 
noordoosten van Susteren Er 
bestond geen rechtstreekse post
verbinding met Duitsland. 

Tot slot van dit artikel: ik houd 
mij van harte aanbevolen voor 
eventuele aanvullingen en/of 
correcties op dit artikel. 
Reacties kunt u sturen aan de 
redactie van dit blad, die ze aan 
mij zal doorsturen. 

Alle afbeeldingen van poststuk
ken in deze aflevering van het 
artikel over open takjestempels 
komen uit het Museum voor 
Communicatie m Den Haag. 

Belangstellingvoor Nederlandse post

stempels' Dan kunt u niet zonder de 
I cdrom Handboek Nederlondsc Poststem

' pels (ISBN 9080840513), samen

gesteld door de auteur van dit artikel. 
Het schijfje is verkrijgbaar bij de Vak

handel Filatelie en bij Rene HiUesum 
Filatelie in Roosendaal (emailadres: 
hillesum(p)Jïlatelist com) De cdrom be

j strijkt de stempeltypen takje, franco/ 
takje, nommer (punt) en kleinrond 
Deel 2 van deze cdrom verschijnt naar 
verwachting herfst 2008 en behandelt 

, de stempeltypen nummer of punt

stempel, een en tweeletterstempel, 
takjestempel (inclusief franco takje, 
open takje en pseudo takje), proef

stempel Enschede, grootrondstempel, 
reclamestempel gemeenten, drukwer

krolstempel 1912, noodstempel 1945 
en het stempel 'Afgeschreven' De in 
2007 overleden poststukkenspecialist 
Peter Rozema voorzag de stempels 
van een marktprijs. Redactie Filütelic 
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DE OOGST VAN HET 
EERSTE HALFJAAR 2 0 0 8 

Na de Chinese kaarten 
is het nu weer tijd voor 
enkele originele Neder
landse maximumkaarten 
die in de eerste helft van 
dit jaar zijn verschenen 
van de nieuwe uitgiften. 
In januari kwam een 
nieuw basisassortiment 
in drie boekjes aan de ba
lies, om te laten zien hoe 
'groen' we zijn. Met de 
huidige hoge olieprijzen 
was TNTPost zijn tijd dus 
vooruit. Van een auto met 
een stroomdraad erachter 
valt evenwel moeilijk een 
maximumkaart te maken, 
wèl van de oerdege
lijke fiets: [i] toont het 
geslaagde huwelijk van 

de rode herenfiets van de 
priorityzegel met de rode 
damesfiets op de kaart. 
Ook geslaagd is de com
binatie van de postzegel 
met de groene brief met 
de daaromheen rondflad
derende vogels met de 
overeenkomstige kaart 
van Fiep Westendorp [2]. 
Het wordt geperfectio
neerd door het picturale 
stempel met de briefbe-
zorgende vogel van onze 
jubilerende (en inmiddels 
Koninklijke) Bond. 
TNTPost heeft de verza
melaars van Nederland 
uitgenodigd om zich te 
abonneren op een aanvul
lende reeks nostalgie, een 
soort Canon van Nederland 
op postzegel. Gelet op de 
hoge abonnementsprijs 

wordt deze reeks volgens 
de UPU-richtlijnen echter 
geclassificeerd als een 
schadelijke uitgifte. 
Niet kopen dus! De DAF 
van kaart [3] is de enige 
uitzondering, want deze 
postzegel was ter intro
ductie van de reeks tegen 
de nominale waarde 
algemeen verkrijgbaar. 
De kaart is daarmee een 
authentieke, toegestane 
maximumkaart volgens 
de FlP-richtlijnen. De 
tweede auto van kaart 
[4] is behangen met 
vergeet-me-nietjes, zoals 
op de verschenen Oude-
renzegels. Ook hier een 
harmonische combinatie 
met het elliptische pictu
rale stempel, waarin deze 
bloemen verwerkt zijn. 
Het stempel is het eerste 
stempel dat TNTPost 
speciaal het verschijnen, 
op voordracht van de jubi
lerende Vereniflinfl voor Kin
derpostzegels en JVlaximaJïlie. 
De bedoeling is om zowel 

picturaal als thematisch 
gezien een betere over
eenstemming te krijgen 
met nieuwe uitgiften. 
Hulde aan TNTPost voor 
dit geweldige gebaar. In 
het najaar volgt naar ver
luidt nóg zo'n stempel, te 
gebruiken bij de nieuwe 
Kinderpostzegels. Bij de 
drie Beurspostzegels op 
de tentoonstelling in Den 
Bosch was dit beleid ook 
al merkbaar: daar werden 
drie goed passende stem
pels gebruikt. Ook hier 
weer complimenten voor 
TNTPost. 

De serie 'Mooi Neder
land' leek op zijn eind te 
lopen, getuige de ontwer
pen van dit jaar, maar gaat 
door. Vorig jaar waren 
de blolqes geslaagder en 
de stadsgezichten beter 
herkenbaar. Nu moeten 
we het helaas met veel wit 
en te veel met profielen 
doen. Op [5] is het profiel 
van de Waterpoort van 

Sneek nog duidelijk 
herkenbaar en het Skütsje 
op [6] behoeft nauwelijks 
toelichting. Bij de uitgifte 
gewijd aan Amersfoort is 
de toren van de O.L.V.-
Kerk [7] nog wel bekend, 
maar wie zou het profiel 
van Araersfoorts be
roemdste kunstenaar Piet 
Mondriaan herkend heb
ben op de postzegel [8]? 
Hetzelfde geldt voor de 
postzegel van Heusden. 
De havenmolens vormen 
een bekend stadgezicht 
[9], maar ook hier geldt: 
wie kent de godgeleerde 
Voetius [10]? Hoewel, 
filatelisten zouden hem 
moeten kennen van 
een eerdere uitgifte, uit 
1936, van de jubilerende 
Utrechtse universiteit. 
Niettemin zijn grotere en 
beter herkenbare zegels 
in zo'n serie meer op zijn 
plaats. 

Volgende keer: de eerste 
Nederlands maximafilist. 
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Opgaven voor deze rubriek 
in het novembernummer 
2008 (verschijnt begin 
november 2008) moeten 
uiterlijk op i oirtober 2008 in 
het bezit zijn van de redactie 
van 'Filatelie', Achtergracht 
71,1381BL Weesp of per e-
mail (philatelie(ä)tip.nl). 

Voor opnamen onder het 
kopje 'Ruildagen' moet u de 
volgende gegevens vermel
den: datum, plaats, locatie, 
adres locatie, openingstijden 
en een telefoonnummer voor 
nadere informatie. Er wordt 
slechts één telefoonnum
mer vermeld. Emailadressen 
of adressen van websites 
worden niet opgenomen. 
Onvolledige opgaven van 
evenementen kunnen helaas 
niet verwerkt worden. 
Veilingen worden slechts 
vermeld als ze ten overstaan 
van een deurwaarder of no
taris worden gehouden. 

Hoewel deze agenda met 
veel zorg wordt samenge
steld, kan de redactie niet 
garanderen dat de genoemde 
evenementen ook op de 
aan haar opgegeven data en 
tijdstippen doorgang vin
den. De redactie aanvaardt 
geen aansprakelijkheid 
voor eventuele fouten in de 
evenementsgegevens. 

Niet alle evenementen zijn 
gratis toegankelijk. Verder is 
het mogelijk dat postze
gels slechts een onderdeel 
vormen van het materiaal dat 
op de hieronder vermelde 
beurzen wordt aangeboden. 
Wij adviseren u daarom 
met klem om - en dat geldt 
dan vooral bij het bezoeken 
van ver van uw woonplaats 
verwijderde evenementen 
- eerst even met de organisa
toren te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANrFESTATIES 

18 tot en met 21 september: 
Wenen (Oostenrijk). WIPA 
08, wereldtentoonstelling 
georganiseerd door het 
Verband Oesterreichischer Phila-
telistenucreinc. Austria Center 
Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 

„ I. Openingstijden: op 18/9 
=> van 10 tot 19 uur, op 19/g van 
^ 9 tot 19 uur, op 2o/g van 9 tot 
^ 18 uur en op 21/9 van 9 tot 15 
^ uur. Landscommissaris voor 

Nederland: drs. H. Buiten
kamp, Van Beresteijnstraat 
26a, 9641 AB Veendam, 
telefoon 0598-636165. 
25 tot en met 28 september: 
Marche-en-Famenne (Bel
gië). Luxphila 2008, nationale 
wedstrijdtentoonstelling en 
nationale jeugdtentoonstel-
ling met competitie Junex 
2008. Halles d'exposition 
WEX, rue des Deux Provinces 
I. Inlichtingen: Francis 
Kinard, rue du Calvaire 17, 
B-6791 Guerlange, telefoon 
+32-63388308. 
26, 27 en 28 september: 
Oosterhout (NB). Bojilex 
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-
telie. De Vliegende Hollander 
organiseert tijdens de ten
toonstelling de 47ste Daa uan 
de Aerojïlatelie (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 (ceespijpcrs(3) 
casema.nl) of D.G.M. Touw, 
telefoon 076-5418419 of 
per e-mail ((i3mtouu)@hctnet. 
nl).26, 27 en 28 september: 
Oosterhout (NB). 47ste Dag 
van de Aerojilatelic, 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 28/9 van 10 tot 16 
uur. Inlichtingen: Secretaris 
De Vliegende Hollander, De 
Kolk 13, 3931WN Wouden
berg. Zie ook de website 
van De Vliegende Hollander 
(u)U)u;.dc-uliegende-hollandcr. 
com). 

17,18 en ig oktober: 
Apeldoorn. Postex 2008, 
nationaal postzegelevene
ment georganiseerd door de 
Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars. 
Americahaï, 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 (IÜUJU). 
nupv.nl). 
24, 25 en 26 oktober: 
Sindelfingen (Duitsland). 
Bilaterale tentoonstelling Duits-
land-Spanjf (Rong 1). Mahden-

talstraße. Nadere informatie 
ontbreekt. Informatie: Wal
ter 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, Sportparklaan 
16. Handel aanwezig, 
jeugdboek en andere evene
menten. Openingstijden: op 
zaterdag 15 november van 10 
tot 17 uur en op zondag 16 
november van 10 tot 16 uur. 
Informatie: I. van der Bijl, 
telefoon 020-4974024 of per 
e-mail (janudbyl@xs4all.nl). 
Speciale website: hccm-
stede2008.blogspot.com. 
16 november: 
Maastricht. 42ste Limburgse 
Filatelistendag. Basisschool De 
Letterdoes, Old Hickoryplein 
100. 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. lanssen, 
Christinastraat25, 6267 
AS Cadier en Keer, telefoon 
043-4071499 of per e-mail 
(bert-janssen@hctnet.nl). 
12,13 en 14 december: 
Veendam. Veendamphila 5, 
tentoonstelling georgani
seerd door de FV Veendam 
en Omstreken. Sorghvliethal. 
Categorieën i, 2, eenkader (i 
of 2), promotieklasse, open 
klasse, literatuur. Openings
tijden: op 12/12 van 18.30 tot 
22 uur, op 13/12 van 10 tot 
17 uur en op 14/12 van 10 tot 
16 uur. Aanmelden is niet 
meer mogelijk. Inlichtingen: 
Henk Buitenkamp, Van 
Beresteijnstraat 26a, 9641 
AB Veendam, telefoon 0598-
636165. 

20og 

6,7 en 8 februari 200g: 
Lichtenvoorde-Zieuwent 
(gemeente Oost Gelre). 
Achterhoek 2009, tentoonstel
ling ter gelegenheid van 
het 25-jarig bestaan van de 
Tentoonstellingscommis
sie 'Achterhoek'. Sourcy 
Center, Zegendijk 3a. Ca. 450 
kaders. Inzendingen in de 
klassen 2 en 3 en verder in de 
klassen jeugd, propaganda, 
eenkader en tweekader. 
Jeugdactiviteiten, ruilbeurs. 
Openingstijden onbekend. 
Informatie: W. Wassink, 
telefoon 0315-241540, email 
j.u;assinl(i@chcllo.nl. 
5,6 en 7 maart 2009: 
München (Duitsland). 
Alpen-Adria-Ausstellung 
München 200g. MOC Center, 
Lilienthalallee 40. Nadere 
gegevens ontbreken. In
formatie: Wolfgang Rüder, 
Wintersteinstraße 7, 8og33 
München (Duitsland) of per 
e-mail (ausstellungsleiter@ 
alpen-adria-ausstellung.eu). 
18, ig en 20 september: 
Soest. Rhein Ruhr Posta 'og. 
Stadthalle, Dasselwall i. 
Informatie: Franz-Josef 

Lindauer, Thomästraße 5g, 
Soest (Duitsland). 

27 tot en met 31 oktober: 
Johannesburg (Zuid-Afrika). 
Joburg 2010, internationale 
postzegeltentoonstelling 
annex 23'" Asian International 
Stamp Exhibition. Hall 1 van 
het Sandton Convention 
Centre. Ca. 1.500 kaders, 
Erehof, expositie van mate
riaal uit de archieven van de 
Zuid-Afrikaanse posterijen, 
ca. 100 handelarenstands. 
Informatie: P.O. Box 412505, 
Craighall, 20024 (Zuid-
Afrika), e-mail in/o@joburg-
2oiostampshou;.co.2a of op 
uJU)U).joburg20iostampshou). 
co.za). 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

13 september: 
Bergambacht. De Vogel-
vrienden, Dijklaan 57,13-16. 
Telefoon oi72-2i623g. 
Bilthoven. Filatelistische 
contactgroep Oost Europa, 't 
Vogelnest bij Zuiderkapel, 
Boslaan i, 10-16.. Telefoon 
0346-572593 (na ig uur). 
Dronten. Open Hof, Co-
pernicuslaan (ingang t.o. 
busstation), 13.30-16.30. 
Telefoon 0321-314305. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-5304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van 
Gisteren, Beemsterstraat4, 
10-16. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Hoogkarspel. Verenigings
gebouw (achter RK kerk), 
12.30-16.30. Telefoon 0228-
5822g8. 
Leusden. De Til, Hamers-
veldseweg30,13-16.30. 
Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,12-16. Telefoon 
010-5916747. 
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, g.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. 
ig september: 
Leiden, 't Spoortje, Bern-
hardkade 10,19-21.30. 
Telefoon 071-5611719. 
20 september: 
Aalsmeer. Parochiehuis, Ger-
berastraat, g.30-15. Telefoon 
0297-343885-
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 3gga, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-5304354. 
Markelo. De Haverkamp, 10-
16. Telefoon 0547-363000. 
Woerden. Al-Barid, Jlatelis-
tische contactgroep Islamitische 
Wereld. Excelsior, Singel 45a, 
g.30-15. Telefoon 0348-
418770. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,13-16.30. Tele
foon 033-2863510. 
21 september: 
Huissen. De Brink, Brink 8, 

10-15. Telefoon 026-327ig79. 
Kerkrade-Holz. Catharina-
hoes, Lambertistraat 12,10-
13. Telefoon 045-5415088. 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161,10-12.30. 
Telefoon 0224-298416. 
Veghel. De Golfstroom, Van 
Diemenstraat ia, 9.30-12.30. 
Telefoon 0413-367786. 
22 september: 
Nijmegen. De Klokketo-
ren, Burg. Slotemaker de 
Bruïneweg, 19-22. Telefoon 
024-3974654. 
27 september: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 3,10-16. Tele
foon 023-5653780. 
Brielle. Zalencentrum, 
Langestraat76,12.30-15.30. 
Telefoon 0181-415640. 
Capelle a/d IJssel. Trefterp, 
Marsdiep i, 10-17. Telefoon 
010-4508474. 
Deventer. Wijk- en Zalen
centrum, J. van Vlotenlaan 
85,10-16. Telefoon 0570-
6525g6. 
Enkhuizen. WC IJsselzand, 
Anjerstraat i, 13-17. Telefoon 
0228-513450. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 3gga, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-5304354. 
Reeuwijk. De Brug, Dunant-
laan i, 10-16. Telefoon 0172-
216239. 
Roermond. Tegelarijveld, 
Schepen van Hertefeltstraat 
26a, 13-16. Telefoon 0475-
3211179. 
Veenendaal.CSG, Indu
strielaan 16,10-16. Telefoon 
0318-554156. 
Veenendaal. Filatelistische 
moticfgroep Papier & Druk 
Nederland. AC-restaurant 
Bloemheuvel (aan de A12), 
10-13. Telefoon 0164-250851. 
Waddinxveen. Anne Frank-
centrum, Jan van Bijnenpad 
I, 9.30-16. Telefoon 06-
5326057g. 
Welberg (Steenbergen). De 
Vaert, Kap. Kockstraat 54, 9-
13. Telefoon 0167-563887. 
Zwolle. Jubal, Geert Groot
estraat 1,10-16. Telefoon 
038-4216493. 
28 september: 
Alkmaar. Sporthal Noord, 
Arubastraat 6, 9-12. Telefoon 
0227-542286. 
Capelle a/d IJssel. Trefterp, 
Marsdiep i, 10-17. Telefoon 
010-4508474. 
Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstraat46a, 10-16. 
Telefoon 020-6942002. 
Lichtenvoorde. De Swite, 
Hendrik Leemreizestraat 
2,10-16.30. Telefoon 0544-
375707-
Nieuwegein. HetVeerhuis, 
Nijemonde 2,10-16. Telefoon 
030-6o63g44. 
Wijk bij Duurstede. 
Vikinghal, Karolingerweg 
234,11-15.30. Telefoon 06-
22650760. 
I oktober: 
Noordwijk-Binnen. De 
Wieken, Wassenaarsestraat 
5,13.30-17. Telefoon 071-
36i4ig8. 
4 oktober: 
Gouda. Het Anker, Em-
mastraat4g, 10-16.00. 
Telefoon 0182-528770. 
Groningen (Selwerd). Patri
monium, ingang Berkenlaan, 
10-16. Telefoon 050-534gi3i. 
Heeze. De Brug, Ginderover 
2,12-17. 
Hendrik Ido Ambacht. 
Sandido, Reeweg 7g, 12-16. 
Telefoon 078-6814441. 

http://casema.nl
mailto:janudbyl@xs4all.nl
http://stede2008.blogspot.com
http://planet.nl
mailto:bert-janssen@hctnet.nl
mailto:i@chcllo.nl


Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304354. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43, 1015. Telefoon 
0529432746. 
Nunspeet. De Wheme, Ds. 
de Bouterlaan 5,13.1516. 
Telefoon 0341256163. 
Onderdijk. De Onderdijk, 
Sportlaan lo, 1016. Telefoon 
0228586204. 
Oosterhout. De Bunthoef, 
Bloemhof 2,1316. Telefoon 
0162432738. 
Uithoorn. Wijksteunpunt, 
Bilderdijkhof 1,1015. Tele
foon 0297525556. 
Waalwijk. Ouwe Toren, 
Loeffstraat 107, 915. Tele
foon 0416561593. 
Wapenveld. SIC, Nachte
gaalweg 48, 1317. Telefoon 
0384479883. 
Welberg (Steenbergen). De 
Vaert, Kap. Kockstraat 54, 9
13. Telefoon 0167563887. 
5 oktober: 
Rotterdam. Golden Tulip 
Airport Hotel, Vliegveldweg 
59,1016. Telefoon 030
6063944. 
Weert. Groenewoud, 
Kesselstraat 14,1015. 
Telefoon 0495533492. 
II oktober: 
Bergambacht. De Vogel
vrienden, Dijklaan 57,1316. 
Telefoon 0172216239. 
Dronten. Open Hof, Co
pernicuslaan (ingang t.o. 
busstation), 13.3016.30. 
Telefoon 0321314305. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 39ga, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van 

Gisteren, Beemsterstraat 4, 
1016. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Hoogkarspel. Verenigings
gebouw (achter RK kerk), 
12.3016.30. Telefoon 0228
582298. 
Leusden. De Til, Hamers
veldseweg3o, 1316.30. 
Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,1216. Telefoon 
0105916747. 
Utrecht. Internationale Verza
melmarkt. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, g.3017. Telefoon 
0317614760. 

POSTZEGEIVEILINGEN 

21 september: 
Roosendaal. Poststukken en 
Post̂ eschicdenis. Sheraton & 
Peel, Postbus 170,4700 AD 
Roosendaal, telefoon 0165
527130 (email hilIcsunKó) 
^iatelist.com), website www. 
Jiiatelist.com, 
21 september: 
Roosendaal. Filateiistische lite
ratuur, Boekenland, Postbus 
170, 4700 AD Roosendaal, 
telefoon 0165527130 (email 
hillesum@jilatelist.com), web
site u;u)u;.jilatelist.com 
21 september: 
Roosendaal. Hillesum Special: 
postzegels plus deel 3 collectie 
Fons Simons (Bontkraagze
gels, stempels en poststuk
ken) en deel 3 nalatenschap 
Peter Rozema. René Hillesum 
Filatelie, Postbus 170,4700 
AD Roosendaal, telefoon 
0165527130 (email hil
lesum(ó)filatelist.com), website 
u;u;u;.jilatelist.com. 

30 september/i oktober: 
Zwolle. De Voorstraat, Voor
straat 23, 8011 MK Zwolle, 
telefoon 0384211045 (email 
ueilinghuis@dcuoorstraat.nI), 
website wuiui.deuoorstraat.nl. 
3 en 4 oktober: 
Malmö (Zweden). Postiljo
nen, P.O. Box 537, SE20125 
Malmö (Zweden), email 
stampauctions@postiljonen.se, 
website wujuj.postiljonen.com 

NIEUWE POSTZEGEl
EMISSIES 2008 

Nederland 

I oktober: 
Honderd jaar Nederlandse 
Mycologische Vereniging; 
postzegelvelletje met tien 
verschillende postzegels van 
44 cent (paddenstoelen). 
i oktober: 
Prestigeboekjc Honderd jaar 
Nederlandse Mijcologische Vereni
ging, prijs 9.95 euro. 
I oktober: 
Kabouters: vijfverschillende 
postzegels in een vel met tien 
postzegels van 75 cent. 
4 november: 
Kinderpostzegels 2008: postze
gelvelletje met zes verschil
lende postzegels van 44+22 
cent. 
18 november: 
Decemberzegcls 2008: tien ver
schillende postzegels in een 
velletje met in totaal twintig 
postzegels van 29 cent. 
18 november: 
Persoonlijke decemberzegcls 
2008: postzegelvelletje met 
tien postzegels van 29 cent. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 8082 
2518 AD 's Gravenhage 
Telefoon: 0703307500 
Infolijn: 0703307575 
Fax: 0703608926 
Internet: www.muscom.nl 
Openingstijden: dinsdag t/m 
vrijdag van 1017 uur, zater
dag, zondag en feestdagen 
1217 uur. Het museum is 
gesloten op maandagen en 
verder op tweede paasdag, 
tweede pinksterdag, Konin
ginnedag, 25 december en i 
januari. 

Toegangsprijzen: volwas
senen 7.50 euro, 65plussers 
6 euro (identiteitsbewijs 
verplicht). Kinderen tot 3 
jaar gratis, 4 t/m 12jarigen 
4 euro. CJP 5 euro, Museum
kaart gratis. Andere kortin
gen: zie www.muscom.nl 

Studiezaal 
Eenmaal per maand, meestal 
op vrijdag, is er gelegenheid 
om origineel materiaal uit 
het depot van de postwaar
den te bestuderen. De eerst
volgende datum waarop u 
voor onderzoek terecht kunt 
is vrijdag 10 oktober. 

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

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

BONDSBiBUOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar! 
Voor internetgebruikers 
is de Bondsbibliotheek in 
Baarn niet meer gebonden 
aan de openingstijden (elke 
woensdag van 10 tot 17 uur 
en elke eerste zaterdag van 
de maand van 10 tot 12 uur). 
Via de website van de KNBF 
(uju)U).knbJ.nl) en het aanklik
ken van de Bibliotheekzegel 
bereikt u de informatie 
die betrekking heeft op de 
prachtige collectie die in 
Baarn bewaard en ontslo
ten wordt. U vindt er een 
overzicht van de lopende 
tijdschriftenabonnementen, 
ziet welke boeken er nieuw 
aangeschaft zijn en kunt er 
nagaan op welke wijze deze 
boeken te leen zijn. Aan een 
overzicht van de (oudere) 
tijdschriften wordt hard 
gewerkt. 
Als u wilt weten of een be
paald boek of tijdschrift aan
wezig is, dan kunt u dit met 
behulp van een elektronisch 
informatieaanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per email. Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze emailen 
(bibliotheek@knbf.or3). 

WILT U IETS KOPEN OF VERKOPEN? PLAATS 
EEN KLEINE ANNONCE IN FILATEUE! 

Alle abonnees  of ze dit blad 
nu via een aangesloten ver
eniging ontvangen, dan wel 
individueel op ons blad zijn 
geabonneerd  kunnen voor
delig in Filatelie adverteren. 
Voor maar tien euro kunt 
u een kleine annonce laten 

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

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

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

schrijven. Stuur het duidelijk 
ingevulde formulier naar: 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 
1349 CG AlmereHout 
Vergeet vooral niet uw 
handtekening te plaatsen! 
Onvolledig ingevulde, niet 
ondertekende of onleesbare 
formulieren worden niet in 
behandeling genomen. 

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KLEINE ANNONCE 

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

AnENTIEI 

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

o AANGEBODEN 

o GEVRAAGD 

o DIVERSEN 

lil 
I 
I il 

iini 
nil 

inlMtaii 
10.00 euro 

13.50 euro 

17.00 euro 

20.50 euto 

Z4.00 euro 

27.50 euro 

31.00 euro 

Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan Bureau de Troye in Almere
Hout tot het afschrijven van het verschuldigde bedrag van 

Naam: zijn/haar eigen bankof gironummer. 

Straat en nummer: 

PC+Plaats: 
(handtekening) 

Telefoon: 
Alleen volledig ingevulde, duidelijk geschieven bonnen 

Giro/banknummer: met een ondertekende machtiging worden in behandeling 
genomen. Sluitingstermijn: minimaal vier weken voor het 

Ten name van: verschijnen van'Filatelie'. 

■lil 

http://Jiiatelist.com
mailto:hillesum@jilatelist.com
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mailto:stampauctions@postiljonen.se
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mailto:elens@muscom.nl
mailto:huduccn@muscom.nl
mailto:bibliotheek@knbf.or3
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GUNNEBOAUTOMATEN ZORGEN 
VOOR lEUKE VERRASSINGEN 
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Automaatstrokensene TNT00102. 

Barcodezejjel met bruin TNTPostIô o 
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Nu ook bij het Kruidvat 
Ik laat u eerst de Gunneboauto
maat bij Jan Linders (in Arnhem, 
Cuyk en Heerlerheide) zien (zie 
de foto hierboven). 

Na de plaatsing van de aCon
automaten met de nummers 
TNTooioo, TNTooioi en 
TNT00103 bi] de Super de Boer 
supermarkten, werden op 18 
juli 2008 twee aConautomaten 
TNT 00102 en 00104 ̂ ^ Kruiduat
vestigingen in Hoofddorp en 
Veenendaal in gebruik genomen. 
Op 17 juli werden de automa
ten al geplaatst, maar er waren 
problemen met de herkenning 
van de weegschaal (unknown) Op 
vrijdagmiddag 18 juli liepen de 
automaten als een zonnet)e. 
De automaten accepteren geen 

contant geld, alleen pin of 
chipkaart. 
De voorgeprogrammeerde waar
den zijn 0.05, o.10, 0.44, priority 
0.75, 0.88 en priority 0.92 euro. 
Het prioritylogo is wat kleiner 
dan bij de ProPostal 2000; het 
past goed op de witte balk en het 
bedekt de fosforescerende Lbalk 
op de voordruk niet. 

In Hoofddorp was de automaat 
TNT00102 (lees: de proefauto
maat van TNTPost) geplaatst met 
als verrassing de Itwitantietek
sten Testmachine TNT Post, Prinses 
Beatnxlaan 23, 2595 AK Den Haag 
en Openingstijden: [...] zaterdag 
gesloten. 

Een tweede verrassing was het 
gebruik van barcodepapier met 
bruin logo (net als het geval was 
in Heemstede, in 2006). 
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Verbeterde kiuitantie Hoofddorp 

De barcodezegels passen in de 
aConserie van Super de Boer: num
mer 3SPPWA10+ voor stroken 
naar een antwoordnummer; ze 
worden (met enige vertraging) 
centraal door de server verwerkt, 
zoals blijkt uit het nu volgende 
scenario: ik koop mssen 17.50 en 
18.10 uur bij Kruidvat in Veenen
daal de antwoordnummerstroken 
3538 tot 3544; op weg naar huis 
doe ik Kruiduat Hoofddorp aan 
en koop om 19.32 uur antwoord
nummerstrook 3535 en om 19.33 
uur 3546. In die tussenUggende 
minuut zijn de Veenendaalaan
kopen dus verwerkt. 
De 'fout' van de verkeerde kwi
tantietekst en het bruine TNT
Postlogo werd op zaterdag 19 
juli 2008 hersteld; zie het oranje 
logo op de blanco barcodestrook 
en de bon met de juiste locatie en 
openingstijden. 

In de Kruidufltvestiging in de 
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KuJitantie en ucrzendbcuJijs TNT00102. Proefstroken ('Void') TNT00104 
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Barcodezeäel Veenendaal (TNT00104). 

•- »(NM ̂ riit\ Rixm D 
Puu«* M 

BTW-nr OOVltM '̂BO 
Bo«nf MO 
iutomw«. T̂ 4TD01(M 
'^«-«rf^<J 18,^100« 

Pr<MlKt 

Totaal beoahJ 
BTW 19% 

Sr4int.t en im r « « 

' M 

900 
%ao 

*Q 

18,00 
(3'00 

)®S post 

STW I M n , 
V < 0.00 

€ 0.00 
€ 000 

KuJitontie Veenendaal (TNT00104) 

Passage in Veenendaal hebben 
de automaatstroken nummer 
TNT00104. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Costa Rica 
Sinds februari 2008 wordt in de 
Epelsa-machines in Costa Rica 
papier gebruikt met de afbeel
ding van een ossenkar. De serie 
bestaat uit de waarden 115,155, 
165 en 180 colones. 

««»»«115 

Denemarken 
Na een éénjarige succesvolle 
testperiode ging de Deense post 
in 2007 ertoe over 'frankeerze-
gels' uit de aCon-automaten op 
te nemen als vast product in het 
assortiment. Jaarlijks worden 
stroken met nieuwe motieven 
uitgegeven. 
Op 27 augustus jl. verschenen 
nieuwe automaatstroken voor de 
aCon-automaten met afbeel
dingen van Deense bruggen: de 
Munkholm-brug, de Far0-brug, 
de brug over de Kleine Belt en de 
Koningin-Alexandrinebrug. De 
serie bestaat uit de waarden 5.00, 
5.50, 7.75 en 8.75 k. 

t 2Spi lB*t«»iJ l ia JW.«'«»< 

Faeröer 
Op I oktober worden op Faeröer 
aCon-automaten in gebruik 
genomen. 

Frankrijk 
Tijdens de Voorjaarssalon op 
4, 5 en 6 april 2008 in Lyon wa 
ren vier IER-Lisa-2 automaten 
geplaatst, voorzien van speciaal 
papier met het thema '200 jaar 
bestaan van de pop Guignol' 
(ontworpen door de tandarts 
Laurent Mourguet). De serie be
stond uit de waarden: 0.50 EUR, 

0.55 EUR Lettre prioritaire en 0.65 
EUR prioritaire. 

In Parijs werd van 14 tot en met 
22 juni 2008 het 8iste Filatelis
tencongres gehouden. Er waren 
zes Crouzet-Lisa-i automaten 
geplaatst, voorzien van drie 
verschillende motieven per twee 
automaten: 
- Federation Frangaise des Asso
ciations Philatélique, Paris 2008; 
- Le Salon du Timbre et de l'Ecrit, 
Paris 2008; 
- Circustent met clown en tijger. 

ftSlMWIf9M^MStXitSM>tXtmmMbmEl 

De serie bestond uit de waarden 
0.50 EUR, E 0.50 EUR, P 0.65 
EUR en Lettre 0.88 EUR. Al op 12 
juni 2008 waren de automaten 
in gebruik, tijdens de ontvangst 
voor genode gasten en journalis
ten. De automaatstroken konden 
ook worden afgestempeld 
worden met de datum 13-6-2008. 
Wat is dan nog de betekenis van 
een 'officiële' eerste dag? 

Ierland 
Na de afsluiting van de periode 
van de Frama-, Klüssendorf- en 
Amiel-automaten uit 1990 pakt 
de An Post de draad weer op. Op 
21 juli 2008 zijn Wincor Nixdorf 
ProPostal 2000-automaten ge
plaatst bij GPO Dublin en Dublm-
Airport, als self-seruicekiosk. 
Er zijn nog vier ProPostal 2000-
automaten gepland; afhankelijk 
van het succes wil An Post deze 
machines nationiuide inzetten. De 
automaatstroken op zelfklevend 
papier laten binnenlandse water
wegen zien, gefotografeerd door 
Walter Pfeiffer: de rivier Barrow, 
de rivier Erne, de rivier Shannon 
en The Grand Canal. 
De waarde wordt recht gedrukt, 
met de voorkeurswaarden: 0.55, 
0.82, 0.95 en 1.50 euro; betaling 
kan geschieden door middel van 
contant geld, bankbiljetten en 
betaalkaarten. Aan de bovenkant 
staat bijvoorbeeld A23O: de A 
staat voor jaar i (2008) het geval 
230 voor de dag van het jaar (21 
juH). Aan de onderkant staat 
02500001: het getal 0250 verwijst 
naar de filatelistische dienst in 
Dublin, de overige cijfers geven 
het identificatienummer van de 
machinemachine weer. 

Israël 
Tijdens de wereldpostzegelten-
toonstellingTel AviD 2008 (14 

tot en met 21 mei 2008) was een 
speciale Amiel-automaatstrook 
verkrijgbaar met de afbeelding 
van de oude stad van Yafo. Uit de 
tentoonstellingsautomaat waren 
automaatstroken met auto-
maatnummer 060 verkrijgbaar, 
ter herinnering aan het feit dat 
zestig jaar geleden de staat Israël 
werd gesticht. De filatelistische 

xnw \ 

dienst levert automaatstroken 
met nummer ooi. De serie omvat 
de waarden 0.55, 2.80, 4.40 en 
4.60 NIS. Sinds 14 mei 2008 
worden alle automaatstroken in 
zwart bedrukt; het violette kleur-
lint wordt niet meer gebruikt. 

Macau 
Op 31 augustus 2008 verscheen 
in Macau (China) een nieuwe 
uitgifte voor de Nagler-automaat. 

Oostenrijk 
In het postkantoor Gmunden 
werd op 29 april 2008 een Sielaff-
automaat met UEFA20o8-papier 
en de bedrukking SALZKAMMER-
GUT geplaatst. 

Tijdens de postzegeltentoonstel
ling in Gmunden (6, 7 en 8 juni 
2008) werd deze SielafF-automaat 
gevuld met WIPA 2008-papier 
met stadsgezichten van Wenen 
en de opdruk GMUNDEN 2008. 

De twee Sielaff automaten in 
Wenen (bij het hoofdpost
kantoor en de PhilaShop) zijn 
vanaf 30 juni 2008 voorzien van 
WIPA 2008-papier en de opdruk 
18-21.9.2008. 

Portugal 
De Portugese automaten (Amiel, 
Crouzet, NewVision en SMD) 
zijn op 30 mei 2008 voorzien 
van nieuw papier met afbeeldin
gen van brandweerhelmen. De 
bedrukking wordt nu in zwart 
aangebracht, niet meer in violet. 

Taiwan 
Alle Nagler- en VarioSyst-auto-
maten zijn verwijderd in Taiwan, 
waardoor automaatstroken 
zonder automaatnummer en met 
de nummers ooi tot en met 075 
niet meer verkrijgbaar zijn. 
Op 3 september 2007 werden de 
eerste 15 Innovision-automaten 
(van Taiwanees fabrikaat) met 
de automaatnummers 076 tot 
en met 090 in gebruik geno
men. Van 3 september 2007 
tot 7 maart 2008 werd meestal 
'zwarte beer'-papier gebruikt, 
met opdruk in zwart. Maar ook 
'kraanvogel'-papier (automa
ten 077 en 087, in zwart) en 
Rocupex 2005-papier (automaat 
087, in zwart) en Rocupex 2007-
papier (automaten 078 en 07g, in 
groen) komen voor. 
Op 24 november 2007 waren op 

Taiwan- met en zonder uoorloopnul. 

de automaatstrokententoonstel-
ling in Sanchong-Taipei twee In
novision-automaten (078 en 079) 
in bedrijf; ze leverden automaat
stroken met groene bedrukking 
op 'zwarte beer'-papier af 

Van 28 december 2007 tot en 
met 2 januari 2008 was in het 
SOGO-warenhuis in Jonghli een 
postzegeltentoonstelling met 
Innovision-automaat 083 met 
violet lint geplaatst. 

Op de 2iste Azië-postzegelten-
toonstelling, Taipei 2008 (7 t/m 
II maart jl.) waren 15 Innovision-
automaten met de nummers gi 
tot en met 105 (zonder voorlop-
nul) in bedrijf met zwart, violet 
of rood lint en nieuw papier met 
afbeelding van Tung-bloesem. 

Ook de postkantoren met de 
Innovision-automaten 076 t/m 
090 (metvoorlopnul) ontvingen 
een rol van dit nieuwe papier; de 
bedrukking werd uitgevoerd met 
zwart lint. De automaten 081 en 
084 gebruikten ook groen lint. 

Vaticaan 
Op 6 maart 2008 verscheen een 
nieuwe Frama-automaatstrook 
met de afbeelding van de Colon
nades rond het Sint Pietersplein. 
De automaatstroken hebben om 
de 5 zegels een rugnummer. 
De filatelistische dienst levert 
een 'nep'-automaatstrook met 
voorgedrukte waarde 00.85; de 
echte automaatstroken hebben 
een zwakke bedrukking met veel 
dunnere cijfers. De serie bestaat 
uit de waarden 00.60, 00.65, 
00.85 en 01.40 euro. 
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Veel van de boeken die 
in deze rubriek worden 
besproken zijn bedoeld 
voor de wat meer ge
vorderde verzamelaars. 
Dat wil niet zeggen dat 
publicaties die zich op 
beginnende filatelisten 
richten minder belangrijk 
zijn: er komen op dat 
gebied alleen niet zoveel 
titels uit die de moeite van 
het vermelden waard zijn. 
Gelukkig kunnen we nu 
ook eens een publicatie 
uit die categorie voor het 
voetlicht halen: Postze
gels & Postzegels verza
melen. De titel vat aardig 
samen wat in dit kloeke 
boek te vinden valt en de 
ondertitel ziet er veelbelo
vend uit; Hét (jeillustreerde 
naslagwerk voor 3000 van de 
mooiste postzegels ter wereld 
en een projessionele îds uoor 
het starten en opbouiuen van 
een geweldige verzameling. 
Het gaat om een vertaling 
van James Mackay's World 
Encyclopaedia o/Stamps and 
Stamp Collecting uit 2005. 
Jammer dat niet een 
vertaler is gezocht die ook 
iets van filatelie afweet, 
want nu zitten er soms 
onbedoeld humoristische 
vertaalfouten in (zo werd 
mmt stamps vertaald met 
'gave postzegels' en wor
den onafgeweekte zegels 
aangeduid als 'zegels in 
ruwe staat'). Wie daar 
overheen weet te stappen 
heefi: aan Postzegels & 
Postzegels verzamelen 
echter een heel mooi 
'kijkboek', want qua 
vormgeving en druktech
niek mag het er wezen. 
Mackay begint met de 
vertellen wat postzegels 
nu precies zijn, waar ze 
vandaan komen, hoe de 
eerste gegomde ('zelfkle
vende', maakt de vertaler 
ervan, wat verwarrend 
is omdat zelfklevende 
zegels een categorie an 
sich zijn) zegel tot stand 
kwam en welke soorten 
postzegels er zoal zijn. 
Dan vertelt hij hoe je met 
een postzegelverzame
ling kunt beginnen: welk 
gereedschap je daar

voor nodig hebt, hoe je 
postzegels opbergt, welke 
verzamelgebieden er zijn, 
enzovoort. De oorsprong 
van het postzegels verza
melen komt ter sprake, de 
georganiseerde filatelie 
wordt belicht, aspecten 
van het tentoonstelling 
worden besproken en 
er is aandacht voor het 
kopen en verkopen van 
postzegels en de rol van 
het internet. 

Het leeuwendeel van het 
boek gaat over postzegels 
uit de gehele wereld. Per 
land worden mooie, in
teressante en bijzondere 
postzegels getoond, met 
voor elk land een korte 
karakteristiek van wat er 
filatelistisch gezien aan te 
beleven valt. 
'Postzegels & Postzegels uer-
zamelen' door James Mackay, 
256pp.,geill (kleur),/ormaat 
23.5x5c 5 cm UitäEgeuen door 
Veltman Uitgevers, Utrecht 
Verkrijgbaar bij RW Memhardt, 
Piet Hemstraat 55, 2518 CH Dm 
Haag, telefoon 070-5652227 
(c-mail. inJo@collectura com). 
Prijs. 24 50 euro 

Of de aanbieding over de 
gehele wereld geldt weten 
we niet, maar bij ons 
exemplaar van Stanley 
Gibbons' Great Britain 
Concise Stamp Catalogue 
2008 zat een gratis boekje 
dat de titel Great Britain 
Numbers Issued 1840-
1910. Onze veronderstel-
hng dat het slechts de 
zegels zou beschrijven 
die in de genoemde 
periode verschenen, was 
onjuist: met numbers 
issued wordt in dit geval 
de oplage van de bewuste 
zegels bedoeld. Rikky 
Hyde, die dit interessante 
boekje samenstelde, licht 
in een ten geleide toe dat 
hij - aanvankelijk uitslui
tend voor eigen gebruik 
- een fervent verzamelaar 
van oplagecijfers is. Die 
aantallen kunnen van pas 
komen om te bepalen hoe 
zeldzaam bepaalde zegels 
zijn en wat dit betekent 
voor de prijsbepaling; de 

auteur geeft daarvan een 
overtuigend rekenvoor
beeld. Rikky beklaagt zich 
erover dat er in Engeland 
na 1910 nogal slordig is 
boekgehouden waar het 
de oplagecijfers betreft; 
het verklaart waarom zijn 
publicatie slechts zeven
tigjaar bestrijkt. 
De Concise zelf is als van
ouds heel overzichtelijk 
en kleurig. Een prima 
metgezel voor iedereen 
die Groot-Brittannië 
verzamelt, ook als hij of 
zij voor meer dan alleen 
de 'hoofdnummers' 
belangstelling heeft. 
'Great Britain Concise Stamp 
Catalogue 2008' en 'Great 
Britain Numbers Issued 1840 
to 1910', resp 588 en 58 pp , 
geill. (kleur),JormaatA5 
Uitgegeucn door Stanley Gibbons 
Publications Ringwood/Londen 
Verkrijgbaar bij de Vakhandel 
Filatelie. Prijs- 47 40 euro 

Een uiterst curieus, maar 
bijzonder amusant en bij 
vlagen fascinerend boekje 
is Passie en Tragedie 
- bekentenissen van een 
filatelist. In deze publi
catie, geschreven door 
Eduard Lerner, beschrijft 
de auteur zijn bevlogen 
relatie met postzegels. 
Punt̂ aue postzegels, dat 
wel. Volgens Lerner zijn 
er namelijk slechts twee 
soorten filatelisten: de 
ene gaat van het stand
punt uit dat een postzegel 
een postzegel is, onge
acht zijn staat, terwijl 
de andere het predicaat 
'postzegel' uitsluitend 
wenst te verlenen aan ze
gels die in perfecte staat 
verkeren. Lerner bracht 
in zijn leven een enorme 
collectie Nederland bijeen 
en hij schrijft daar - hoe 
kan het anciers met zo'n 
boektitel - gepassioneerd 
over. In het boek holt hij 
van anekdote naar anek
dote, maar hij doet dat zó 
enthousiast en geïnspi
reerd dat vrijwel iedereen 
die van postzegels houdt, 
geboeid zal raken en het 
boekje slechts met tegen
zin terzijde zal leggen. 

'Passie en Tragedie - Bekente
nissen van een Jilatelist' door 
Eduard Lcrner; 2 24pp.,geill. 
(kleur),/ormaatA5. Uitgegeuen 
door Lerner Medical Technology, 
Amsterdam Verkrijgbaar bij P.W. 
Meinhardt, Piet Hemstraat 56, 
2518 CH Den Haag, telefoon 
070-5652227 (e-mail. in/o@ 
collectura com) Prijs: 24.50 
euro 

Vroeger werden ze vaak 
weggegooid omdat ze 
'beschadigd' waren, 
nu worden ze fanatiek 
verzameld: Perfins. En die 
omslag is terecht: zegels 
met een firmaperforatie 
(perforated initials) heb
ben de verzamelaar veel 
te bieden. Een onlangs 
verschenen boekwerk 
van de Franse vereniging 
van Perfin-verzamelaars, 
de Association Nationale 
des collertionneurs de 
Timbres Perforés, maakt 
dat wel duidelijk. Het 
boek, Timbres Perforés 
de France, toe aan zijn 
derde editie, dankt zijn 
bestaan in zekere zin aan 
het pionierswerk van de 
Franse kolonel Lebland, 
die vanaf 1963 in het 
postzegelblad Le Monde 
des Philatelistes overzichten 
van Franse zegels met 
firmaperforaties publi
ceerde. Toch duurde het 
nog tot 1976 voordat in 
Frankrijk een vereniging 
voor verzamelaars van 
Perfins (de hiervoor al 
genoemde Ancoper) werd 
opgericht. 
De vorige editie van 
Timbres Perforés de France 
verscheen in iggo, zodat 
het tijd werd weer eens 
een bijgewerkte versie te 
publiceren. Compleet is 
het erin geboden over
zicht nog steeds niet, zo 
geven de samenstellers 
toe, maar er is in de af
gelopen achttien jaar wel 
weer heel veel toegevoegd 
aan wat er in de tweede 
editie al te vinden was. 
De auteurs begin
nen hun boek met een 
historisch overzicht van 
de introductie en de 
verdere ontwikkeling 
van firmaperforaties. 
De gebruikte perforeer-
machines komen ter 
sprake en verzuimen ook 
niet een vrij uitgebreide 
instructie geven voor het 
gebruik van dit handboek 
annex catalogus. Plezierig 
voor diegenen die met 
de Franse taal worstelen; 
van het voorwerk van het 
boek wordt ook een sa
menvatting in het Engels 
gegeven. 

Het bijna driehonderd 
pagina's omvattende 

catalogusdeel begint met 
een alfabetisch gesorteerd 
overzicht van bekende 
Perfins; dat loopt van de 
'A' van Arnaud Gaidan et 
Cie tot en met de 'Z&Co' 
van Zuber & Cie. Uiter
aard zijn er meer Perfins 
dan alleen die met een of 
meer letters; er worden 
stippellijntjes, driehoek
jes, sterretjes, cijfers, 
kruisjes en tal van ander 
vormen getoond. Handig: 
de afbeeldingen van de 
Perfins worden zowel 
normaal (beeldzijde van 
de zegels) als gespie
geld (achterzijde van de 
zegels) getoond, op ware 
grootte. 

De notatie is vrij uitge
breid; er wordt een uniek 
nummer aan elke Perfin 
toegekend (de zogenoem
de nume'rotation Ancoper) 
en van de Perfins wordt 
de hoogte in millimeters 
verstrekt, alsmede het 
aantal perforatiegaten 
waaruit ieder element 
(letter, cijfer, figuurtje) 
van de Perfin bestaat. 
De naam van het bedrijf 
dat de Perfins gebruikte 
wordt vrij uitvoerig ver
meld en verder wordt de 
ran^e van zegels waarbin
nen de Perfins kunnen 
voorkomen aangegeven, 
metYvertnummers. Ook 
worden de vroegst en 
laatst bekende gebruiks-
data opgegeven. Prijzen 
geeft het catalogusdeel 
niet, wel wordt er schalen 
van I tot 9 (losse zegels) 
en A tot en met F (zegels 
op stuk) gebruikt, waarbij 
I, c.q. A 'algemeen voor
komend' is en 9, c.q. F 
'uiterst zeldzaam'. 
'Timbres Perforés de France' 
door R Dedeckcr, M. Herbert, 
R Janoten G Leger, 562 pp , 
geill (kleur),/ormaat 21 5x50.5 
cm (gebonden) Uitgegeucn 
door de Association Nationale 
des collectionneurs de Timbres 
Perforés, Compiègne/Versaillcs 
Verkrijgbaar bij PW Memhardt, 
Piet Hemstraat 56, 2518 CH Den 
Haag, telefoon 070-5652227 
(e-mail- inJo(g)col!ectura.com) 
Prijs. 72 euro. 
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POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
RIJSSENSESTRAAT 203B 
7441 AD NIJVERDAL 
TELEFOON 0548-655855 
FAX nr. 0548-655088 
EMAIL info@leopardi.nl VEILING -157 

19 en 20 september 2008. 
in onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal. 

• KIJKDAGEN: maandag 15 september t/m donderdag 18 september 
van 10.00 tot 16.00 uur. Vrijdag 19 september van 10.00 tot 19.00 uur. 
Zaterdag 20 september van 8.30 tot 12.30 uur. 

• VEILING: vrijdag 19 september vanaf 17.00 uur, de zgn. 
'kleine kavels'. Zaterdag 20 september vanaf 13.30 uur de 
verzamelingen, partijen en dozen. 

• Vraag de GRATIS CATALOGUS! 
• Veiling 158 wordt gehouden op 14 en 15 november 2008 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 
W.V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 

"Compact" BESTE KOOP! 

MEER OPBERGEN TEGEN EEN ZEER LAGE PRIJS! 
Postzegelmapjes-, Max.-, Brief-, Ansichtkaarten of EDB-albums 
incl. 20 bladen, alle eventueel tweezijdig te gebruiken, keuze 
uit meerdere kwaliteiten en kleuren 
van €21,50 lot €27,50 

Aanvullende bladen 
Nr. 7872 (EDB's) 

per 10 stuks €-5,30 
Nr. 7873 (Ans.k 

per 10 stuks € 5,75 
Nr. 7874 (PZM's 

per 10 stuks €5,75 

Voor meer 
"Compact" 
mogelijkheden en 
g0ftj& beschermcassettes informeer 
a f i r b bij uw vakhandelaar of vraag de folder aan bij: 
SAFE NEDERLAND / M. van Mastrigt 
Botersloot 62&64, 3011 HJ Rotterdam, Tel. 010-414 30 77«Fax 010-414 94 99 

Portvrije toezending handel € 75,- netto 
excl. BTW, voor particulieren geldt €25,-incl. BTW 

Zaterdag 27 september 2008 
Ruilbeurs voor Postzegels, munten en 
ansichtkaarten. Deze beurs wordt georgani
seerd door N.V.P.V. afd. Alphen aan den Rijn, 
Bodegraven en Boskoop en de Vereniging 
van Postzegel Verzamelaars uit Gouda. 
Op deze dag is ook Veilinghuis Leopardi 
aanwezig voor taxatie. 

Er is een demonstratie postzegelborduurpatronen maken per 
computer. Ook is er iemand aanwezig met doosjes/schilderijtjes 
etc. die bewerkt zijn met postzegels. 

Locatie: "Anne Frankcentrum" Jan van Bijnenpad 1 Waddinxveen 
Aanvang 9.30 uur - 16.00 uur 
Inl. Dick Verwoerd 06-53260579 P.C.C, de Koning 0182-615136 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

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

Postzegelhandel 
Lodewijk 

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

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

mailto:info@leopardi.nl


DOE EENS EEN GOOI 
Een avond bij Vnder de Loupe' in Noordwijk 

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

Wat doet een normaal mens op 
een dag met zomerse tempe
raturen in Noordwijk aan Zee? 
U zou als eerste een postzegel
vereniging gaan bezoeken? Laat 
u nakijken. Ik in elk geval niet 
Maar ja, de plaatselijke Onder de 
Loupe had zich in een moment 
van onbezonnenheid opgegeven. 
Mooi dat ik wel wat eerder van 
huis vertrek. 

Na een paar uurtjes genieten op 
een terras en van de plaatselijke 
alcoholica, ruk ik mij uiteindelijk 
los uit de strandstoel en wandel 
in een uitstekend humeur naar 
het Buurthuis. Een somber aan
doend afbraakpandje, midden in 
de winkelstraat. Edoch, niets kan 
mij vanavond deren. Enigszins 
rozig, ben ik vastbesloten om 
deze keer uitgesproken positief 
te zijn - en een knappe vereni
ging die me daarvan afhoudt. 
En zie, geluk kun je afdwingen, 
want ik ontwaar een op de deur 
geplakt papier met de medede
ling dat de postzegelvereniging 
vanavond in een wijkcentrum 
bijeenkomt, ietsje verderop. 
Een mooi modern pand, lichte 
ruime zaal met gezellige zitjes. 
En een goed gevulde bar Tot 
mijn genoegen zie ik een breed 
assortiment likeuren staan. Dit 
gaat een fantastische avond 
worden. Heel wat beter dan de 
gebruikelijke U-opstelling in het 
pijpenlazaaltje, zoals ik later 
noor Hierin Noordwijk weten 
ze hoe ze bezoekers moeten 
ontvangen! Zelfs de zaai is voor 
me aangepast. De voorzitter die 
meteen spontaan een handje 
komt geven, een tafelgenoot 
die me regelmatig drankjes 
aanbiedt, gemoedelijk gebabbel 
alom, tafels vol met een einde
loze hoeveelheid veilingkavels, 
een verrekt aardige sfeer: moet ik 
nog meer vertellen? 

Nee, gek is het niet dat som
mige aanwezigen uit omliggende 
plaatsen komen. 

Vanavond wordt de nieuwe zaal 
voor het eerst getest; de rest 
van het jaar moet men zich nog 
behelpen in de oude duistere 
ruimte. Het is alleen te merken 
aan de microfoon, die nog met 
ingesteld is op de wijziging. De 
ongelukkige bij wie ifc zomaar 
aan tafel ben komen zitten, 
vertelt dat hij al levenslang lid is, 
maar dat dit slechts de tweede 
keer in tien jaar is dat hij de 
avond bezoekt. Vanwege de 
opstelling 'Zeppelinpost' die van
avond te zien is. Hij is specialist. 
Zegt hij. En bijzonder vriendelijk. 
Na elk biertje neemt dat alleen 
nog maar toe. Die vriendelijk
heid, bedoel ik. Terwijl we wat 
keuvelen leest de secretaris de 
notulen voor. Gelukkig werkt de 
versterking van het geluid niet zo 
goed. Wel is het jammer dat de 

secretaris meent dit met enige 
stemverheffing te moeten com
penseren. Ondertussen spiek 
ik in het programmablad. Zo 
direct komt er een 'Doe eens een 
gooi'-puzzel. Intrigerend. Zou 
dat gebeuren met een bal, ge
richt op met postzegels gevulde 
blikken? Of met bierglazen? Dat 
ze daarom de oude zaal moeten 
verlaten? Omdat na jaren puz
zelen de boel op instorten is ko
men te staan? Als de secretaris 
alle binnengekomen reclamefol
ders en blaadjes van omliggende 
verenigingen heeft gemeld, gaat 
het gebeuren. De microfoon 
wordt aan ene Harrie gegeven. 
Hij begint met de mededeling 
dat het 'maar heel eventjes kort' 
is. Groot is mijn teleurstelling als 
het om een ordinaire quiz blijkt 
te gaan. Er staan vijf vragen op 
een papier dat elke aanwezige 
ontvangt. Over Vuurland. Met 
multiple choice-antMoorden. 
Ik bedwing de neiging om het 

f(' 4 

formulier tot een prop te from
melen en deze door de zaal te 
gooien. Wie zou toch die titel 
bedacht hebben? Wellicht is ze 
ontstaan na een historische ge
beurtenis. Een winnaar in 1916, 
die ooit zwaar teleurgesteld was 
in het prijzengeld, en daarom... 
dat zou natuurlijk kunnen. Nie
mand die het weet. Ze houden 
hier trouwens toch wel van 
aparte namen, want de dialezing 
heet in het programma een 
videopresentatie. Jammer, een 
minpuntje. Want laten we eerlijk 
zijn: wie doe je nu een plezier 
met een lezing over de Pre-Co-
lumbiaanse culturen van Peru en 
Bolivia? Al moet gezegd, het feit 
dat het bewegende beelden zijn 
(deels geleend van het Duitse 
ZDF en andere tv-stations) met 
wat er tussendoor gemonteerde 
postzegels, is in elk geval pret
tiger dan de gebruikelijke stac
cato dia's. Wat wel hetzelfde is 
gebleven, is de irritante grafstem 
van de voorlezer, al staat deze nu 
dan ook op een dvd'tje. De zaal 
zit geboeid te kijken. Maar wat 
moet je anders met de gordijnen 
dicht en het licht uit? Nou ja, ik 
weet wel wat, maar dat liever niet 
in verenigingsverband. 

Ik gooi er nog maar een glas te
genaan en vraag me af wanneer 
er nu eens iemand zal opstaan 
die een dialezing maakt - of voor 
mijn parteen viaeopresentatie 
- waarin hij niet laat zien hoeveel 
hij van een onderwerp weet, 
maar vooral de passie van het 
verzamelen probeert te vangen. 
Dus geen kennisoverdracht, 
maar plezier. Wat je allemaal 
voor je verzameling hebt moeten 
doen, waar je geweest bent, wat 
je onverwacht nebt ontdekt, wie 
je hebt ontmoet. Kortom, wat 
meer over de verzamelaar dan 
over het onderwerp. Zou dat 
anderen niet eerder op ideeën 
brengen dan een beschouwing 
over culturele Peruaanse en 
Boliviaanse postzegels in een 
omhulsel van natuurbeelden? 
Dat kun je tenslotte ook op de tv 
zien. Zonder postzegels, maar 
de inhoud en het onderwerp 
blijft hetzelfde, ja mensen, dat 
krijg je ervan met zo'n program
maonderdeel. Dan ga ik zitten 
nadenken. Volgende verenigin
gen zijn gewaarschuwd. 

Na de lezing volgt het traditio
nele inkakmoment. Dus is er een 
pauze ingelast. De zeppelinka-
ders worden bekeken en ook de 
i54(!) veilingkavels. Meer dan de 



Beoordeling 'Onder de Loupe' 

Bezocht op 13 mei 2008 
Aantal leden: 90 
Aantal aanwezigen; ruim 40 

Positief: 
• Spontane leden 
• Prachtveiling 
• 'Gratis' mooie avond uit 
• Strand is vlakbij 

Negatief: 
• Weinig postzegels \/an leden 
• Iets te veel puzzels 
• Er wordt meer gegooi beloofd dan 

waargemaakt 

helft daarvan bestaat uit partijtjes 
en insteekboeken. Dat belooft 
nog wel even te gaan duren. Er is 
dan ook niemand die weg gaat. 
De avond is nog jong en de tap 
vol. De leden hebben er zin in. 
Zelfs op zo'n zomeravond, waar 
een magere opkomst me niet 
verwonderd zou hebben. Waar
om komen ze eigenlijk.:* Voor de 
videopresentaties. Die worden 
toch gewaardeerd. En voor de 
veiling. Dat snap ik dan weer 
wel, want vrijwel niemand 
heeft zelf postzegels 
meegeno
men. Er is 
bi)na niets 
te ruilen of 
kopen. Ze 
moeten het 
dus van de 
veiling hebben. 
En voor de leut, 
daarom komen 
de meesten. 
En datsnap ik 
helemaal. Vooral 
die tafel helemaal 
achteraan. Daar zitten 
mannen die daar zijn 

gaan zitten, omdat 'wij zitten 
hier, omdat dat zootje daar zit. 
Als dat zootje hier zou zitten, 
zouden wij daar zitten.' Heerlijke 
mensen, Jie Noordwijkers. 

Inmiddels is het al half tien en 
we zijn nog lang niet aan de 
gigaveilingtoe. Beetje 
tempo graag, 
voorzitter, we 
willen 

Waardering: 
Accommodatie 
Programma 
Postzegelgehalte 
Sfeer 
Kom ik nog e&ns terug? 

bhhhh 
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wel om 12 uur thuis zijn. Hoewel, 
waarom eigenlijk? Ach, doe ook 
maar rustig aan. Mijn buurman 

aat zijn Zeppelins rusten en 
bestudeert zijn inmiddels al 
weer lege glas. We krijgen 
nu eerst de uitslag van de 
Cooipuzzel. Er zijn diverse 
postzegelprijzen. Daarna 
nog een puzzel uit het 
maandblad. Weer tal van 
prijzen. Nog een puzzel 
die mij ontgaan was en 
daarna een verloting 
met ontelbare prij
zen. Als uiteindelijk 
iedereen een stuk 
of acht prijzen 
heeft bemach
tigd en er dus 
toch op elke 
tafel postze
gels liggen. 

komt de veiling. Het merendeel 
wordt verkocht. Ik snap ineens 
het woord postzegelvereniging. 
Dat is een vereniging waar je niet 
met je postzegels naar toe gaat, 
maar waar je met postzegels 
vandaan komt. En willen we dat 
als verzamelaar niet allemaal? 

Onder de Loupe: een verrekt 
leuke vereniging. Moet u beslist 
eens gaan bezoeken. Als u bij
voorbeeld in Noordwijk woont. 
Of Katwijk. Oegstgeest. Voor
schoten. Scheveningen. Kerkrade 
voor mijn part. 
Maar wacht tot januari, als ze 
in hun nieuwe pandje zitten. En 
wees voorzichtig als u binnen
komt. Misschien gaan ze toch 
gooien. 
Benieuwd wat we volgende 
maand weer zullen meemaken. 

OOK ZO DAPPER? 

Kan uw vereniging tegen een 
stootje? Is uw club net zo dap
per als de 'Onder de Loupe' in 
Noordwijk? Kunt u het oor
deel van Mr. X, onze kritische 
rapporteur, probleemloos 
aan? 
Zo ja: meld u aan! Clubbe
stuurders worden uitgeno
digd contact op te nemen met 
Filatelie, Achtergracht 71, 
1381 BL Weesp. U ontvangt 
dan een deelnameformulier. 
U kunt ook mailen: het adres 
is philatelie@tip.nl 

mailto:philatelie@tip.nl


EEN INTAQ GEBLEVEN BUNDEL UIT 
NEDERLANDS NIEUWGUINEA 

In een tijd dat postzegelvellen 
zijn afgeschaft en de consument 
alleen in vaste hoeveelheden 
postzegels in hangmapjes, 
velletjes en rolzegeldoosjes 
kan kopen, is een onuitgepakte 
bundel met vijftig postzegelvel
len boven water gekomen. Het 
gaat om een gewikkelde eenheid 
van in totaal vijfduizend zegels; 
een echte postale mummie van 
minimaal 45 en maximaal 60 

ill 

Aßjeelding 1  De postzegelbundel met in totaal vijfduizend zegels van i cent van 
Nederlands NieuwCuinea. 

DOOR NICO DE WEIJER, RIJSWIJK 

Als een postale mummie met een leeftijd die ergens 

tussen de vijfenveertig en zestig jaor moet liggen  zo 

omschrijft de auteur van de nu volgende bijdrage een 

opmerkelijke vondst: een nog onuitgepakte bundei 

Paradijsvogelzegels van Nederlands NieuwGuinea. Het 

inspireerde hem tot een interessante reconstructie. 

riode afkomstig is. De bundel is 
wellicht overgebleven is toen ook 
deze waarde van een UNTEAop
druk werd voorzien. 

De bestelling van postzegels 
voor Nederlands NieuwCuinea 
Bij het hoofdbestuur van de 
PTT van Nederlands Nieuw
Guinea in Hollandia was een 
speciale ambtenaar aangewezen 
ais 'Beheerder Post en Zegel
waarden', de zogenoemde BPZ. 
Hij was verantwoordelijk voor 
de ontvangst, de bewaring en de 
verspreiding van de postzegels 
over de postkantoren. Er wordt 
hier ook gesproken over zegel
waarden omdat aan de PTTlo
ketten ook plak en loonzegels te 
koop waren. De beheerder van 
de Post en Zegelwaarden was 
de heerT. Anthonijsz; hij is hier 
rechts op afieelding 2 te zien. 
De door de Haarlemse firma 
joh. Enschedé en Zonen ge
drukte postzegels werden voor 
de reis naar NieuwGuinea 
verpakt in blikken dozen, die 
werden dichtgesoldeerd. Aan de 
buitenkant van die blikken werd 
vermeld wat er aan zegelwaar
den in was verpakt. Deze blikken 
werden in het gebouw van het 
Hoofdbestuur van de PTT in 
Hollandia geopend ('openge
soldeerd'). De heer Anthonijsz 

opende deze blikken altijd in het 
bijzijn van een tweede ambte
naar. Nadat de inhoud van de 
blikken was gecontroleerd, werd 
vervolgens elke bundel geteld, 
overeenkomstig de instructies 
die op de banderol stonden 
vermeld. Daarna pas werd de 
banderol verbroken. 

Beschrijving van de bundel 
De bundel bestaat uit tien ka
ternen van vijf vellen postzegels 
van elk honderd zegels. Deze 
vijf vel in elk katern zijn tezamen 
dubbelgevouwen. Tussen de 
twee helften van het onderste vel 
in een katern, waarvan de gomla
gen elkaar anders zouden raken, 
is een enkel velletje pergamijn 
gelegd, ter grootte van een half 
zegelvel. De tien katernen zijn 
om een bundel te vormen op 
elkaar gelegd, met de vouwzijde 
van alle vellen naar onderen 
gericht. 
Door banderollen om de bundel 
aan te brengen werd een verze
geld geheel gecreëerd; zie ook 
de afbeelding van de achterzijde 
van de bundel op de pagina 
hiernaast. 
Als de zending niet klopte 
dan moest een procesverbaal 
worden opgemaakt. Dit is echter 
in Nederlands NieuwGuinea 
nooit voorgekomen. Meteen 
als de telling was afgerond, 
werden de gomlagen van de 
postzegelvellen getalkt om het 
aan elkaar kleven van de vellen te 
voorkomen. Dit was in het voch
tige tropische klimaat beslist 
noodzakelijk. Het talken van de 
postzegelvellen voldeed goed; 
de PTT van NieuwCuinea heeft 
in ieder geval nooit besloten om 
ongegomde postzegelvellen in 
Nederland te bestellen. 
Het hoofdbestuur van de PTT 

Afbeelding 2  De beheerder van de Post en Zegelwaarden in het oude gebouw van het 
hoofdbestuur van PTTNC. 

jaar oud [aßoeeldingi). 
Het gaat om een verpak
kingseenheid uit een bestelde 
zending postzegels die van de 
postzegelfabrikant naar de post
administratievan Nederlands 
NieuwGuinea werd gezonden. 
De bundel bestaat uit zegels 
van ^ cent met de paradijsvogel 
(NVPHnummer 25), die vanaf i 
september 1958 tot aan het einde 
van de Nederlandse periode en 
in de UNTEA*periode (NVPH
nummer UNTEA i) in gebruik is 
geweest. In de laatstgenoemde 
periode was de zegefuiteraard 

voorzien van de bekende opdruk 
UNTEA. 
Toch is het een raadsel waarom 
deze bundel nog in deze vorm 
bestaat en in particuliere handen 
terecht is gekomen. Misschien 
heeft de filatelistische dienst 
deze bundel aan een postzegel
groothandelaar geleverd. Maar 
wat moest die handelaar nu met 
zo'n bundel van een enkele zegel 
uit een serie van vijf terwijl voor 
de gehele bundel toch 50 gulden 
moest worden betaald. Een meer 
waarschijnlijke verklaring is dat 
deze bundel uit de UNTEApe

^ ^ ^ ^ ■ ■ 1 SOVEL 
^*""sr,r.sS?irsrK''—" 

Afbeelding j De tel<st o; . ' ai instructie om de inhoud eerst aan de 
'punten van de bundel' te tellen en pas daarna de banderol te verbreken. 

Afbeelding 4  Onderaanzicht van de tien katernen die samen de postzegelbundel 
vormen; elke katern bestaat uit vijf postzegelvellen. 



Afoeeldmg 5  Op deze detailopname zijn de katernen van vijf goed te zien. 

steld. De bestelling waarvoor aan 
de drukker het postzegelpapier 
werd geleverd, nad het knipteken 
14. Zo valt uit de geschiedenis
kaart na te gaan welke bestelling 
hiervan toepassing is. De bestel
ling was voor 8.000 vel van 
honderd zegels. Op 2 december 
werden 6.818 gave postzegelvel
len aan de Dienst Zegelwaarden 
geleverd. 

Hoe ging het verder? 
De postzegels werden als 'goe
deren' beheerd. Pas op het mo
ment dat de postzegels aan de 
loketten werden verstekt, werden 
ze als geldswaardige papieren 
aangemerkt. De verkooploketten 
van de postkantoren kregen een 
voorschot in geld en moesten 

Ajbeelding 6  De verzegeling van de bundel aan de achterzijde (met een pseudolakzegel en twee postzegelrandstrookjesj. 

op Nederlands NieuwGuinea 
was aanvankelijk gehuisvest in 
oude barakken van het Ameri
kaanse leger die na de Tweede 
Wereld Oorlog waren verlaten. 
Zoals op afieelding 2 te zien is, 
staan op de achtergrond van de 
foto twee grote stalen kasten. 
In deze stalen kasten werden 
de postzegelvellen opgeborgen. 
Vanuit de barakken werden de 
postzegels over de postinrichtin
gen in Nederlands NieuwCui
nea verspreid. Pas in 1960, na de 
verhuizing naar de nieuwbouw, 

kreeg de heer Anthonijsz de 
bescnikking over opbergkluizen. 

Datering van de bundel 
De vellen in de bundel zijn 
voorzien van het plaatnummer 
1. De perforatie van de velrand 
aan de bovenzijde van het vel is 
doorlopend. In de ondervelrand 
is een knipteken geplaatst. 
Uit de geschiedeniskaart van 
deze zegel bliikt dat de oplage 
waaruit deze bundel voortkwam 
op3 november!960 bij joh. 
Enschedé in Haarlem werd be

MEER WETEN DANKZIJ DE STUDIEGROEP ZUIDWEST PACIFIC 

Heeft U belangstelling voor 
de postgeschiedenis van de 
(voormalige) Nederlandse 
gebieden in de Oost en de 
West? Neem dan contact op 
met de studiegroep ZuidWest 
Pacific, Postbus 1206, 2280 CE 
Rijswijk. 
U kunt ook emailen: het adres 
is j.dijkstra50(a)chello.nl 
De studiegroep ZuidWest 
Pacific onderhoudt ook een 

website: www.studiegroep
zwp.nl; hierop is interessante 
filatelisdsche informatie te ] 
vinden, met aandacht voor 
de diverse studieobjecten van 1 
de groep (vierkantstempels, 
grootrondstempels, korte , 
balkstempels, kortebalkmet 
uurstempels, haltestempels, 
Republiek Suriname, lange
balkstempels NederlandsIn
dië en Republiek Indonesia. 

hiervan volgens een specificatie 
postzegel en zegelwaarden 
'kopen' bij de kantoorchef of bij 
de comptabel ambtenaar. Dage
lijks werd voor het einde van de 
dagdienst door de loketambte
naar aanvulling van zijn voorraad 
aangevraagd bij de kantoorchef 
Het geldbedrag dat met deze 
aanvulling was gemoeid, werd 
uit de kas van de loketdagver
kopen aan de kantoorhouder of 
aan de comptabele ambtenaar 
betaald. Die betaling werd in de 
kas van het kantoor gestort en 
in het kasboek verantwoord als 
'opbrengst post en zegelwaar
den'. Het PTTkantoor vroeg 

per kwartaal aanvulling aan 
van de post en zegelwaarden 
bij de Beheerder van Post en 
Zegelwaarden in Hollandia. Bij 
de berekening van de aanvraag 
hield men in het algemeen 
tweemaal het verbruik in het 
afgelopen kwartaal aan, minus 
de nog aanwezige voorraad, met 
uiteraard een afronding. 
Beschadigde of uit de circulatie 
genomen postzegelwaarden 
werden teruggezonden naar de 
Beheerder Post en Zegelwaar
den te Hollandia en bij proces
verbaal in het bijzijn van een 
tweede ambtenaar vernietigd. 
Op kleinere kantoren werd, als 
het om kleine hoeveelheden 
ging, op dezelfde wijze gehan
deld. 

1 <> 1 t> «1 l> i 1 • a <• >> • ) 
«) 

a 
Ajbeelding 6  Ponsgat (knipteken) num

mer 74 van de bundel. 

Voor mij was het de eerste keer 
dat ik een dergelijke complete en 
ongeopende bundel tegenkwam. 
Als u ook van het bestaan van 
zo'n dergelijke bundel met ze
gels uit de Overzeese Gebieden 
op de hoogte bent, dan hoor ik 
dat graag; een briefje of mailtje 
naar de redactie is voldoende! 

*: UNTEA = Ur\ited Nations 
Temporary Executive Autliority 

Bronnen: 
De posterijen in vogelvlucht 
19501962 door E.A. Mehlbaum 
(voormalig Hoofd PTT van Ne
derlands NieuwGuinea). 
Geschiedeniskaarten van de 
zegelwaarden van Nederlands 
NieuwGuinea. 

Aanbevolen literatuur: 
Handboek Plaat & Etsingsnum
mers; Studiegroep Velrandbij
zonderheden. 
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Afoeelding yOpde laatste regel staat de bestelling waarvan het aangeleverde 
postzegelpapier het knipteken nummer 14 kreeg 

http://www.studiegroep
http://zwp.nl
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lofuoor StampPassion... 

BUITENUUil»! BUWEN 

Eine der ganz Groszen 
Met de uitspraak Eme 
der ganze Groszen begint 
Mare Knifïka in Deut
sche Briefmarken-Revue 
van juni jl. zijn artikel 
Briefnarken machten grosze 
Presse. Het gaat om zijn 
beoordeling van het 
postzegelevenement 
StampPassion 2008 (Den 
Bosch, II, 12 en 13 april 
jl.). Kenmerkend voor het 
succes waren, volgens 
hem, de professiona
liteit en de bijzondere 
liefde voor het detail. Als 
bijzonder positief werden 
ervaren de Junior Plaza en 
het daar geboden pro
gramma, de demonstratie 
van de werking door de 
firma Enschede van een 
historische perforeerma-
chine en de aanwezig
heid van een keur aan 
vertegenwoordigende 
organisaties uit de wereld 
van de filatelie. Duitse 
bezoekers spraken zich 
desgevraagd in positieve 
zin uit. Velen verklaarden 
aanwezig te zullen zijn bij 
de eerstvolgende Postex 
(Apeldoorn, 17,18 en 19 
oktober aanstaande). 
Tenslotte was er veel lof 
voor de nauwe betrek
kingen tussen de NVPH 
en haar Duitse tegen
pool: de APHV. 'Onze' 
NVPH speelde in 1949 
een belangrijke rol bij 
de heroprichting van 
de APHV. Met name de 
aanwezigheid destijds 
van het echtpaar Rietveld 
was van groot belang, in 
het bijzonder die van me
vrouw Meta Rietveld, die 
zelf van Joodse afkomst 
was en diverse familie
leden had verloren in de 
concentratiekampen. 
Ruim zestig jaar later was 
dat nog steeds een reden 
om dankbaar te zijn. 

De NVPH ontving ook 
veel dank voor haar 
buitengewone inbreng 
in de Europese hande-
larenbond ESDA en de 
internationale handela-
renfederatie IFSDA. De 
bewering dat de filatelie 
langzaam ter ziele gaat 
werd, volgens Knifl3ca, in 
Den Bosch in ieder geval 
gelogenstraft. Een mooie 
opsteker voor allen die 
StampPassion tot een suc
ces hebben gemaakt! 

Dat waren tijden 
Het zevende internatio
naal geografencongres, 
dat van 27 september tot 
en met 5 oktober 1899 in 
Berlijn werd gehouden, 
was om meer dan één 
reden uitzonderlijk. Voor 
Hans Paikert aanleiding 
om de gebeurtenis nog 
eens uitvoerig te belich
ten, onder de kop Der VII. 
Internationale Geograp
hen-Kongress (Deutsche 
Briefmarken-Revue, 
juni 2008). Bijna 1.700 
deelnemers uit 27 landen 
verzamelden zich destijds 
in het gloednieuwe, 
in neorenaissance stijl 
opgetrokken Pruisisch 
Huis van Afgevaardig
den. Voorzitter was prof 
Ferdinand Freiherr von 
Richthofen, zelf gere
nommeerd onderzoeker. 
Onder de aanwezigen 
bevond zich onder ande
ren de Noorse poolon-
derzoeker en zooloog 
prof Fridtjof Nansen, de 
nestor van de Russische 
geografen P.P. von Semjo-
now, officieren en weten
schappers van de Eerste 
Duitse Diepzee-expeditie 
(31-7-1898 t/m 1-5-1899). 
Ook de zojuist aangewe
zen leden van de Eerste 
Duitse Zuidpool-expeditie 
(die onder leiding stond 
van de 33-jarige prof 
E.D. von Drygalski), prins 
Albert I van Monaco (in 
april 1899 grondlegger 
van het Oceanografisch 
Museum van Monaco en 
tevens erkend expeditie
leider) waren present. 
Beschermheer was prins 
Albrecht van Pruisen. De 
tachtigjarige Rijkskanse-
her, Fürst zu Hohenlohe, 
en diverse ministers 
gaven acte de presence bij 
de diverse voordrachten. 
Alles ademde pais en 
vree. Zo was het Duitse 
poolonderzoeksschip 

Valdima, een voormalig 
schip van de Hamburg-
Amerika Lijn, in Engeland 
omgebouwd. Beide lan
den kwamen overeen een 
gezamenlijke Zuidpool
expeditie uit te rusten. 
De Valdiuia had onderweg 
268 plaatsen aangedaan, 
waaronder Padang, aan 
de westkust van Sumatra. 
De bemanning verzond 
vandaar diverse expe-
ditiekaarten. Na afloop 
assisteerden zeventig in
ternationale wetenschap
pers bij het evalueren van 
het verzamelde materiaal. 
Het Congres besloot 
eveneens de handen 
ineen te slaan om te 
komen tot één kaart met 
daarop de diepte van de 
oceanen. Deze kaart staat 
nu bekend als de General 
Bathymetric Chart o/the 
Oceans (GEBCO). De com
missie kwam in 1903 te 
Wiesbaden bijeen onder 
leiding van prins Albert I 
en begon toen met zijn 
baanbrekend werk. U 

kunt de GEBCO bewon
deren op een onlangs 
door Monaco uitgegeven 
dubbelzegel, een waar 
meesterwerk. 
De Russische oceaangeo-
graaf admiraal S. Maka-
row deed uitvoerig verslag 
van de (mislukte) po
gingen de Noordpool te 
bereiken met de ijsbreker 
Jermak. De tribunes waren 
tot de laatste plaats bezet, 
toen Fridtjof Nansen het 
woord nam. Nansen was 
dichter bij de Noordpool 
geweest dan enig mens 
ooit tevoren. Onderweg 
ontdekte hij onder andere 
de plotselinge overgang 
van diepten vanaf ca 150 
meter, kort bij de kust 
van de Nieuw-Siberische 
Eilanden, naar zo'n 
3.850 meter en verder 
dat de temperatuur op de 
zeebodem -1° C bedroeg. 
Toen hij sprak moest hij 
nog 38 jaar worden. Bij 
de afsluitende ontvangst 
met diner klom Nansen 
op een stoel en riep hij 
de aanwezigen op de 
natuur (door onderzoek) 
te veroveren, in plaats van 
mensen. Ook werd be
sloten twee permanente 
internationale commis
sies te vormen, voor het 

onderzoek naar aardbe
vingen, het verrichten van 
seismologisch onderzoek 
en het observeren en 
melden van drijfijs in de 
noordelijke zeeén. 
Ik ben wat langer blijven 
stilstaan bij dit congres, 
omdat vrijwel alle perso
nen en zaken hierboven 
genoemd zijn terug te 
vinden op postzegels 
en/of poststukken. Deze 
pioniers verdienen de 
aandacht, in de eerste 
plaats van degenen die 
over deze onderwerpen 
exposeren. Exposanten 
vallen te vaak meteen met 
de deur in huis. 
Helaas werd de eufo
rie van de deelnemers 
enkele jaren later wreed 
verstoord door een reeks 
gewapende conflicten en 
oorlogen. 

Beroemdste poolschip 
Nu we het toch over 
Fridtjof Nansen hebben, 
put ik uit een andere 
bron om stil te staan bij 
Nansens expeditieschip, 
de From ('Voorwaarts'), 
namelijk een artikel van 
Dietrich Ecklebe in de 
Deutsche Briefmar
ken-Zeitung (nummer 
10/2008), getiteld Die 
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Lmksboucn fletuiflc van de eerste 
Zuidpooicxpeditie tf Padang 

Daarnaast. Roald Amundsen op 
een Hongaarse postzegel 

Midden links het portret uan 
FridtjoJNansen op een Russische 
postzegel; rechts zien uje johansen 
en de honden, op weg naar de 
Noordpool (1895) 

Daarnaast de Russische ijsbreker 
'Jermak' 

Links een prachtig jilatelistisch 
tujeeluik van Monaco, geuJijd 
aan de General Bathymetric 
Chart o/the Oteam (GEBCO) 
Hctujoord 'bathymetric' betekent 
'dicpzeemrting'. 



Het Belgische expeditieschip 'Bellica' o.g.v. Adrien de Gerlache (189g). 

Reisen der FRAM. Zijn ver
haal is een bijdrage in het 
kader van het Internatio
nale Pooljaar 2007-2008. 
Veel landen hebben in 
het kader van dat jaar 
wetenschappers opdracht 
gegeven onderzoek te 
doen, onder andere 
naar aanwijzingen voor 
klimaatveranderingen, 
het versneld smelten van 
het poolijs en het leven en 
de cultuur van Arctische 
volken. 
In de tijd van Nansen 
stond poolonderzoek nog 
in de kinderschoenen. 
Soms verdwenen com
plete expedities zonder 
een spoor achter te laten. 
Nansen (1861-1930) 
ondernam drie poolexpe
dities. Bij de eerste (1893-
1896) wilde hij bewijzen 
dat een schip dat zich zou 
laten vastvriezen voor de 
kust van Oost-Siberië, 
door de drift van het ijs 
vanzelfbij de Noordpool 
zou komen. Het punt van 
vastvriezen bleek later iets 
te zuidelijk te zijn geko
zen. De tocht eindigde op 
85° 57' Noorderbreedte. 
De Fram was door zijn 
bijzondere vorm niet door 
het ijs verbrijzeld, maar 
omhooggestuwd. Nansen 
keerde terug en ging op 
14 maart 1895 weer met 
Hjalmar Johansen, op 
drie houten sleden, rich
ting Noordpool. Enorme 
ijsmassa's verhinderden 
dat zij hun doel bereik
ten. Ze overwinterden op 
Franz Josef Land in een 
ijshut. 
De Fram was inmiddels 
onder gezag van kapitein 
Otto Sverdrup (1854-
1930) verder gedreven 
en kwam na 1.055 dagen 
weer in open zee terecht. 
Eenmaal weer thuis werd 
het schip aangepast en 
op 24 juni 1898 vertrok 
het opnieuw, nu met het 
doel de noordoostkust 
van Groenland in kaart 
te brengen. Deze tweede 
reis, onder leiding van 

Sverdrup, duurde van 
1898 tot 1902. Nadat 
men vastgevroren was 
in het ijs, ging men er 
in hondensleden op uit 
om de opdracht uit te 
voeren. Nansen liet later 
een deel van het werk over 
aan Sverdrup. Er werden 
18.000 kilometers afge
legd; men sliep ongeveer 
700 nachten in tenten bij 
zeer lage temperaturen 
en er werd een gebied van 
20.000 vierkante kilo
meter in kaart gebracht. 
De expeditie leverde een 
schat aan voorwerpen op 
(fossielen, steenmon-
sters, diertjes, plankton) 
en in 1919 verschenen 
daarover drie boekdelen. 
Daarna 'leende' Roald 
Amundsen de Fram voor 
een Zuidpoolexpeditie 
(1910-1912). Tevoren 
had hij de reis meege
maakt met het Belgische 
expeditieschip Bel̂ ico 
en daarmee overwinterd 
op Antarctica. Op 14 
december 1911 bereikte 
Amundsen als eerste 
mens de Zuidpool. De En
gelsman Robert F. Scott 
en zijn metgezellen ar
riveerden er op 17 januari 
1912, een maand te laat 
dus. Gedesillusioneerd 
aanvaardden ze de terug
weg, die ze echter niet 
overleefden. Amundsen 
overleed in 1928, tijdens 
een reddingsactie van 
het Italiaanse luchtschip 
Italm; hij verdween spoor
loos. Nadat de Fram in 
1914 van een derde pool-
tocht was teruggekeerd, 
werd het schip vanaf 1929 
omgebouwd tot museum. 
Het is nu een nationaal 
monument, te vinden op 
het museumschiereiland 
Bygd0y in Oslo. 

Geheimen van het leven 
De vragen 'waar komen 
we vandaan' en 'waar 
gaan we heen' zijn van 
alle tijden. Het antwoord 
op de eerste vraag werd 
in 1953 grotendeels 

gegeven, zo meldt Roger 
Griffiths in zijn artikel The 
race to the double helix and 
beyond (American Phila
telist, juni 2008). Hij gunt 
ons in zijn bijdrage een 
uitgebreide blik achter de 
schermen in de zoektocht 
naar de geheimen van het 
leven. In 1953 stonden 
drie onderzoeksteams op 
het punt de structuur van 
het DNA (in het Engels: 
Desoxyribo Nucleic And) te 
ontdekken en wereldkun
dig te maken. DNA is een 
chemische stof die wordt 
aangemaakt in de kern 
van iedere lichaamscel en 
die onder andere drager is 
van de genetische instruc
ties om levende organis
men voort te brengen en 
erfelijke informatie bevat. 
Bij de speurtocht naar het 
DNA speelden factoren 
als originaliteit, het voort
bouwen op andermans 
ideeën, bedrijfsspionage, 
het opzettelijk laten lek
ken van informatie en 
een grote dosis geluk een 
grote rol. Bij het gebruik 
van al beschikbare infor
matie speelde vooral die 
van Rosalinde Franklin 
een doorslaggevende rol. 
Haar bevindingen werden 
- zonder haar voorkennis 
of instemming - op 17 
maart 1953 gelekt. Zij had 
als eerste de symmetrie 
en de consistente struc-

De code van het Icucn gekraakt. 

Zijn we nu wA qfgccn Jamilie' 

Het klonen uan dieren Recht is 
het schaap Dolly ajgebeeld. 

tuur van het DNA onder 
woorden gebracht en 
vervolgens de mogelijke 
structuur van het DNA-
molecuul, de zogenaam
de dubbele strengen (de 
'wenteltrap'ofDNA-helix) 
beschreven. Zij overleed 
op 38-jarige leeftijd in 
1958 en kreeg nimmer 
de erkenning die haar 
toel<wam; zelfs een 
postzegel kon er blijkbaar 
niet af 
Op 15 april 1953 werden 
de diverse bevindingen 
over de structuur van 
het DNA wereldkundig 
gemaakt in iets meer dan 
900 woorden. Het leverde 
de drie geleerden (Crick, 
Watson en Wilkins) in 
1962 een gedeelde Nobel
prijs op. 
Nieuwe ontwikkelingen 
bleven niet uit, zoals het 
klonen van dieren (denk 
aan het schaap Dolly), de 
bestrijding van kanker, 
het oplossen van misda
den en het modificeren 
van gewassen (onder 
andere om hongersnood 
in de toekomst uit te 
bannen). Behalve dat hij 
een duidelijk en inzichte
lijk verhaal presenteert, 
toont de schrijver ons alle 
bekende, op de ontdek
king en toepassing ervan 
betrekking hebbende 
postzegels en hun ont-

, dekkers of voorlopers. 
G.A. GEERTS 
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Philips bommenwerper 
j Na de Tweede WereMoor-

log, in oktober 1945, zat 
I de veertienjarige Philip 
ï in een militair kamp in 

Bandoeng, Nederlands-
Indië. De rest van zijn 
familie woonde in Kamp 
Tjideng in Batavia. Philip 
probeerde uiteraard naar 
Batavia te reizen, maar 
dit mislukte: vaak was 
het te onveilig en soms 
liep hij tegen allerlei 
bureaucratische rege-

' lingen op, waardoor het 
hem onmogelijk werd 
gemaakt bij zijn familie 
te komen. Hij verzon iets 
anders. Hij mocht helpen 
bij het laden en lossen 
van vliegtuigen op het 
vliegveld Andir. Tijdens 
het laden van bagage in 
een bommenwerper die 
naar Batavia zou vliegen, 
slaagde hij erin zich te 
verstoppen in dit toestel. 
Als verstekeling arriveer
de hij in Batavia, waar hij 
direct verenigd werd met 
zijn familie. 
Dit verhaal van Philip Le
vert staat opgetekend in 

De Aero-Philatelist, het 
blad van De Vliegende Hol
lander. Het blad (be)landt 
met de regelmaat van de 
dienstregeling Amster-
dam-Londen elke maand 
op mijn bureau. Philips 
verhaal heeft eigenlijk 
niets te maken met 
luchtpost, maar is toch 
heel interessant voor hen 
die naoorlogse luchtpost 
uit Nederlands-Indië 
verzamelen. 
Fervente luchtposthisto-
rici komen prima aan hun 
trekken bij het lezen van 
de langlopende artikelen
reeksen van Jan Hintzen 
en Hans E. Aitink. Jan is 
bijna toe aan de hon
derdste aflevering van 
zijn Luchtpostgeschiedenis; 
Hans heeft bijna vijftig 
artikelen geschreven over 
luchtpost onder invloed 
van oorlogsomstandig
heden. Doordat beide 
heren zo minutieus te 
werk gaan, slagen ze 
erin telkens weer nieuwe 
aspecten over hun on
derwerp te ontdekken en 
door te geven. 

K(l)eurig blad uit de NOP 
Hoewel we al veel bladen 
hebben gelezen, duiken 
er toch telkens nieuwe op. 
Zo viel plotseling NOP-
Philatelie (postzegelver
eniging Emmeloord) op 
ons bureau. NOP staat ui
teraard voor Noord Oost 
Polder. Het gaat om een 
echtverenigingsblad, met 
een agenda voor de vol
gende bijeenkomst, met 
een veilinglijst en korte 
filatelistische artikelen, 
die op eenvoudige wijze 
de leden in aanraking 
brengen met onze prach
tige hobby. Wat in het oog 
springt, is de aandacht 
voor de jeugd. In andere 
bladen missen we dat 
soms. Jeugdleden mogen 
om de beurt hun favoriete 
postzegel tonen en daar
over vertellen. Zo laat Britt 
Holmmogens haar 'num
mer i' zien, een Koreaans 
paard; Hedzer Adema toont 
een prachtige hondenze
gel. Het blad is keurig in 
kleur uitgevoerd. Jammer 
is dat de hoofdredac
teur mij vertelde, dat hij 
overweegt te stoppen met 
zijn werkzaamheden. 
Hij moet teveel dingen 
alleen doen. Ik hoop dat 
dit stukje hem overhaalt 
om door te gaan met zijn 
gewaardeerde werk. 

SRV-man en Tupperware 
In Fila Ede (De Globe 
afdeling Ede) trof ik een 
artikel aan over nieuwe 
uitgiften van TNTPost 
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hen blik m de wagen van de man van de SRV  pure nostalgie 

voor de komende jaren. 
Het blijkt dat er een reeks 
van niet minder dan 75 
postzegels uitkomt die 
belangrijke momenten 
uit de jaren vijftig, zestig 
en zeventig van de vorige 
eeuw belicht. Ik moest 
onmiddellijk denken 
aan maanlandingen, de 
komst van gastarbeiders, 
enzovoort. Deze gebeur
tenissen zullen waar
schijnlijk ook wel worden 
herdacht, maar in Fila 
Ede werden heel andere 
zaken genoemd; ze laten 
zien waarin een klein 
land groot kan zijn. De 
eerste zegel in de reeks 
toont het DAF'je uit 1958. 
Later zullen verschijnen 
'De Beatles in Nederland', 
'Swiebertje op de tv', de 
SRVman, een Tupper
wareparty en de verloren 
WKvoetbalfinale tegen 
WestDuitsland. Ken
nelijk allemaal gebeurt
enissen die bepalend zijn 
voor de beeldvorming uit 
genoemde periode. 

Gedicht van Wolkers 
Met plezier lezen we 
telkens weer Druk 
Doende (filatelistische 
motiefgroep Papier en 
DrukNederland). Veel 
informatie troffen we 
aan over stripfiguren op 
postzegels. Aandacht 
wordt ook gevraagd voor 
een van de zegels uit het 
blokje Weken van de Kaart 
(september 2007). Hierop 
trof Hero Wit een gedicht 
aan van Jan Wolkers. Ik 
geef het u door; 
De zee schuimt 
Als een dekmantel 
Van blinkend haar. 
Een lieflijke gestalte 
Die niet is te omarmen 
Een parel die zijn schulp 
uerlaat. 
Een hersenschim, op blote 
voeten 
Uit dê eemoillccrde zee 
Als kabbelende sneeuu), 
We kauwen het zonlicht 
Met huid en haar 
Tot de westenwind 
Het droombeeld wegvaagt 
In een uloed uan bleke rozen. 

De zee, de ruimte en het 
licht, en De geboorte uan 
Venus van de Italiaanse 
schilder Botticelli inspi
reerden de kunstenaar 
tot het schrijven van het 
gedicht op deze bijzon
dere zegel. 

Op een brief geplakt 
Het Ontstaan van de 
postzegel is de titel van 
enkele artikelen die Wim 
Timmermans aan het 
schrijven is voor Onder 
de Loupe genomen 
(Postzegelvereniging 
Haarlemmermeer). Al ver 
voor 1840, het geboorte
jaar van de Engelse Penny 
Black, werden al pogin
gen ondernomen om 
een bewijsje in te voeren 
dat op een brief geplakt 
aangaf dat er was betaald 
voor het vervoer van het 
desbetreffende poststuk. 
Zo gaf de Franse koning 
Lodewijk XIV in 1653 de 
opdracht om in Parijs les 
petites postes te organise
ren, teneinde de post van 
de ene Parijse wijk naar 
de andere te vervoeren en 
bezorgen. Op de hoek van 
de voornaamste Parijse 
straten werd daartoe een 
brievenbus opgehangen. 
Voordatje een briefin 
deze bussen deed, moest 
je er een papiertje opplak
ken met de vermelding 
billet de port paye'. Het 
briefport bedroeg toen i 
duit. Genoemd papiertje 
kan worden gezien als 
een voorloper van de 
postzegel. Timmermans 

meldt nog dat de brieven
bussen driemaal per dag 
werden gelicht. In 1692 
hingen er zes brieven
bussen in Parijs, in 1780 
was dit aantal opgelopen 
tot meer dan 500. Wim 
haalt de gegevens voor 
zijn artikelenreeks van 
internet en geeft daarvan 
zijn eigen bewerking. 
Prima idee. 

Verbrokkelend leem 
In Grenzenloos (VN/VE
filatelie) lazen we een 
artikel van Ab Merkx over 
twee opmerkelijke Franse 
Unescozegels uit 2007. 
De ene belicht een be
dreigd cultuurfenomeen 
in Marokko, de ander is 
gewijd aan het bedreigde 
koalabeertje. 
De stad AitBenHad
dou, in het zuiden van 
Marokko is gebouwd in 
de achttiende eeuw. Het is 
een karakteristieke plaats, 
die geregeld wordt ge
bruikt als filmdecor, zoals 
voor de film Cleopatra. 

joenen, nu zijn er slechts 
een kleine honderddui
zend. Het koalabeertje 
is dan ook geplaatst op 
de lijst van beschermde 
diersoorten. 

Zo veilt u succesvol 
Bij veel verenigingen is 
het fenomeen 'veiling' 
een belangrijk onderwerp 
van gesprek. In som
mige plaatsen wordt 
bijna niets verkocht, maar 
ergens anders loopt het 
als een trein en wordt de 
verenigingskas behoor
lijk gespekt. Uit ervaring 
weet ik dat de veilingen 
bij de afdeling Alkmaar 
van de NVPV behoren 
tot de goed lopende. In 
Kaaspost, het blad van 
de vereniging, geeft Jan 
Greven, veilingsamenstel
ler en kavelbeheerder, 
waardevolle tips voor een 
succesvolle veiling. De 
veilingmeester speelt een 
cruciale rol. Hij heeft het 
eerste woord, het laatste 
woord en het hoogste 

TPGPost zijn eerste pres
tigeboekje uit. Een soort 
postzegelboekje met be
staande postzegels (vaak 
in andere tanding) en een 
uitgebreide informatieve 
tekst. Er werd destijds 
beloofd dat er jaarlijks 
maximaal vier van deze 
boekjes zouden worden 
uitgegeven. Ik vond het 
een prachtig idee, van
wege de goede teksten, de 
interessante postzegels 
en de betrekkelijk kleine 
omvang van de jaarlijkse 
emissie. Ik gaf beginnen
de verzamelaars zelfs de 
raad om met dit overzich
telijke verzamelgebied te 
starten. 
Wat gebeurde er echter? 
Na korte tijd verschenen 
er plotseling allerlei 
prestigeboekjes buiten 
het quotum van die vier 
toegezegde om. Zeer 
verwarrend. 
In Bulletin (vereniging 
Postaumaat) schrijft Wal
ter de Rooij over de ont
wikkelingen begin 2008. 

Verbrokkelend merelder̂ oed enjilmdccor de i8deecuu)se stad AitBcnHaddou in het zuiden uon Marokko 

Helaas is dit Duizend
enéénnachtplaatsje 
gedoemd te verdwijnen. 
Het is namelijk gebouwd 
met de traditionele bouw
materialen van die tijd en 
die regio, te weten leem. 
Dit materiaal houdt het 
slechts tweehonderd jaar 
vol en verbrokkelt daarna. 
De Unesco beijvert zich 
om het plaatsje te res
taureren en zo voor het 
nageslacht te bewaren. 
Het koalabeertje doet met 
zijn MickeyMouseach
tige oren en zijn wollige 
vacht denken aan een 
speelgoedbeertje. Maar 
het beestje is een droevig 
lot beschoren: als het niet 
wordt beschermd zal het 
uitsterven. Honderd jaar 
geleden waren er nog mil

^/V. 
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Brief vervoerd door de 'petites postes', helaas zonder Billet de port T/a^é. 

woord. Als hij spreekt 
moeten anderen zwijgen. 
Hij doet zijn best om voor 
alle partijen de veiling 
tot een succes te maken. 
Andere factoren die een 
rol spelen zijn: hoe sterk 
is de wens om te verko
pen/kopen; hoe worden 
de kavels gepresenteerd; 
hoeveel aandacht is 
besteed aan de kwali
teit en de kwantiteit. 
Gestreefd moet worden 
naar niet teveel kavels van 
hetzelfde niveau en soort. 
De inzetprijs mag niet te 
hoog zijn. De ervaring 
leert dat in Alkmaar voor 
Nederland van na 1941 
geen belangstelling be
staat; voor eerstedagen
veloppen geldt hetzelfde. 
Roltanding en portzegels 
doen het daarentegen 
weer goed en ook grote 
en kleine collecties van 
Nederland in insteekboe
ken en op albumbladen 
worden goed verkocht. 
De veihngsamensteller 
is gek op lege schoenen
dozen (niet te groot), 
kistjes en sigarendozen. 
Neem die dus voor hem 
mee. Waardevolle tips 
voor andere verenigingen 
 bedankt, Alkmaarders! 

Over prestigeboekjes 
In 2003 gaf (toen nog) 

Op 2 januari verscheen 
het boekje Meer vogAs, m 
UU) tuin. In het boekje 
staan korte portretten van 
negen tuinvogels en tips 
om ze te verlokken in uw 
tuin te komen. Maar het 
boekje behoort niet tot de 
vier geplande voor 2008: 
het is zomaar een losse 
flodder van (inmiddels) 
TNTPost. Dat het ook 
letterlijk een losse flodder 
was, bleek toen duide
lijk werd dat de boekjes 
slecht gelijmd waren en 
de bladen loslieten. TNT
Post haalde de nog niet 
verkochte exemplaren 
snel weg bij de loketten 
en liet ze voorzien van een 
groene stikdraad. Gespe
cialiseerde verzamelaars 
zijn nu op jacht naar 
merels, boomklevers, 
koolmezen enzovoort 
zonder draad... 
Op I april verscheen weer 
een extra prestigeboekje, 
getiteld 101 Dalmatiers, 
deze keer compleet met 
een dvd. 
Walter meldt ook nog 
de verschijning van echte 
prestigeboekjes: Passie 
voor Postzegels en Mooi 
Nederland. Hij noemt dit 
reguliere prestigeboekjes. 
Wat een verwarrende 
toestand, vindt u niet? 

DAAN KOELEWDN 



P.W.Meinhafdt 
idt 'I ■il « j « r > «»ryiimelnar 

Piet Heinstraat 3 6 • 2 5 1 8 CH Den Haaü 

: dinsdag t/m vrijdag 10.0017.00 • zaterdag 10.0014.00 
Telefoon 070 365 22 27 Fax 070 365 18 85 
Email info@collectura.com 
Postgiro 125 J4.14 FortisBank 80.70.90.077 
Orders + € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling. Bij facturering werke
lijke verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

Nieuwe Michelcataloai 
Overzee deel 1.2 MIddenAmerlka 2008/2009 59,00 
Catalogus Duitsland 2008/2009, in kleur 36,00 
Europa deel 1 MiddenEuropa 2008, in kleur 48,00 
Europa deel 2 ZuidwestEuropa 2008, in kleur 48,00 
Europa deel 3 ZuidEuropa 2008, in kleur 48,00 
Europa deel 4 ZuidoostEuropa 2008/2009, in kleur 48,00 
Europa deel 5 NoordEuropa 2008/2009, in kleur 48,00 
Europa deel 6 WestEuropa 2008/2009, in kleur 48,00 
Europa deel 7 OostEuropa 2008/2009, in kleur 48,00 
Cat. postwaardestukken West & OostEuropa tot 1960 68,00 

Catalogus Duitsland 2007/2008, in kleur 16,90 
Catalogus Brieven Duitsland 2005/2006 23,90 
Europa deel 1 t/m 7 2007/2008, in kleur per deel 29,90 
Europa 7 delen compleet 2007/2008, in kleur 169,90 
Catalogus Overzee deel 1 NoordAmerika 2004 32,00 
Catalogus Overzee deel 2 Caribsche Eilanden 2004/2005 32,00 
Catalogus Overzee deel 4 Noord & OostAfrika 2002 25,00 
Catalogus Overzee deel 5 WestAfrika 2002 25,00 
Catalogus Overzee deel 6 Zuidelijk & CentraalAfrika 2002 25,00 
Catalogus Overzee deel 8 Zuid & Zuidoost/\2ië 2003 25,00 
Catalogus Overzee deel 10 Midden Oosten 2004 25,00 
Wereldcatalogus Automaatzegels 2004, in kleur 23,90 
Speciale catalogus GrootBrittannië 2004 24,90 

V r a a g g r a t i s d e priisiijst cata log i a a n ! 

NVPH "''^^'Hand <—:>! 
met Overzeese Rijksdelen. Dit jaar met gratis blauwdruk no. 6 24,90 

NVPH DVD Nederland & Gebieden 2009 24,90 

ct.Wo»^'>r.f.f><i'>l« ^!<>W'̂ •l•^r>H onna 

Book4U catalogus Nederlandse Stadspostzegels 2009 18,95 

Fiscale zegels NederlandsIndië 
Dal Nippon spec. cat. fiscale zegels Jap. Bezetting N.Indië 2008 65,00 
Dal Nippon spec. cat. Japanse Bez. NederlandsIndië 2001, in kleur 35,00 
Dai Nippon spec. cat. Weense Drukken Indonesia ed. 2003, in kleur 35,00 
Dai Nippon spec. cat. Repoeblik Indonesia 19451949, 2005, kleur 35,00 
Bultemian handboek langstempels NederlandsIndië, ed. 2004, kleur27,50 
Bulterman spec. cat. Postwaardestukken N.Indië 19421949 65,00 

Nieuwe Yvertcataioqi 
Catalogus Frankrijk 2009, in kleur 21,90 
Catalogus Monaco, Andorra, DOMTOM, Europa CEPT 2009, kleur 21,90 
Catalogus Overzee deel 5 Landen LN 2008, In kleur 33,00 

KPC Korea & ZuidKorea 2008 32,50 

DBz. jaaraDonnement 
Het toonaangevende Duitse filatelistisch tijdschrift 
Jaarabonnement 26 nummers {2wekelijks) 
Nu tijdelijk met waardebon t.w v. 15,00 

1 
80,00 

i ; 

Nieuwe cataioai 
SBK catalogus Zwitsertand & Liechtenstein 2009, In kleur 19,90 
Zumstein catalogus Zwitseriand & Liechtenstein 2009, in kleur 23,00 
ANK speciale catalogus Oostenrijk & Gebieden 2009, in kleur 39,90 
Sassone speciale catalogus Italië 2009, in kleur 26,90 
Sassone speciale catalogus Italiaanse Gebieden 2009, in kleur 19,90 
Sassone spec. cat. San Marino, Vaticaan & SMOM 2009, kleur19,90 
Edifil catalogus Spanje 2009, in kleur 16,90 
Edifil catalogus Spanje & Gebieden 2009, in kleur 36,50 
AFA catalogus Denemarekn/Faeröer/Groenland 2009, kleur 39,90 
Lape speciale catalogus Finland & Aland 2008, in kleur 49,90 
RHM speciale catalogus Brazilië 18432007 85,00 

Importa, 10 stroken per biz. 

steekboeken zwart 
Importa, 10 stroken per bIz. 

Edelweiss 8 (16 bIz.) 
3 stuks 
Edelweiss 16 (32 bIz.) 
3 stuks 
Edelweiss 24 (48 bIz.) 
3 stuks 
Edelweiss 32 (64 bIz.) 
3 stuks 

6.10 ■ 
14,90 ■ 
9,25 ■ 

20,90 H 
13,95 H 
33,90 ■ 
17,95 ■ 
43,90 fl 

Climax 8 (16 bIz.) 
3 stuks 
Climax 16 (32 bIz.) 
3 stuks 
Climax 24 (48 bIz.) 
3 stuks 
Climax 32 (64 bIz.) 
3 stuks 

7,60 
17,50 
12,55 
31,00 
17,65 
43,50 
22,10 
56,00 

Catalogi OostEuropa 
Gibbons speciale catalogus Rusland & Gebieden 18652007, kleur 66,40 
Pofis speciale cat. Tsjechoslowaklje 19181939 ed. 2007, in kleur 32,50 
Pofis speciale cat. Tsjechoslowaklje 19451992 ed. 2006, in kleur 32,50 
Philatelia Hungarica speciale catalogus Hongarije 2008, in kleur 45,00 

SASCC spec. cat. ZuidAfrika 2008/09 

.t Dr'iH-^.^ma o f^^n>nn^r^\'i^',l*l^ 

49,50 

SG speciale catalogus GrootBrittannië Concise 2008, in kleur 47,40 
SG speciale cat. GrootBrittannië & Commonwealth 18401970 132,90 
SG spec. cat. Elizabeth II Machinzegels deel 1 2008 (deel 2 volgt) 66,40 
SG speciale catalogus leriand 2008, in kleur 24,60 
SG speciale catalogus FalklandEilanden 2008, in kleur 23,75 
JB catalogus Malta 2008, in kleur 27,50 

32,50 KPC Korea & ZuidKorea 2008 

Cataioai Ruimtevaar! 
Lolllnl wereldcatalogus Ruimtevaart op zegels 2008 21e editie, kleur 49,00 
Lollini wereldcatalogus UFOPhilatelie 2007, inklusief CDROM 12,00 
Lollini wereldcatalogus Ruimtevaartbrieven 1998, in kleur 47,65 
Lollini wereldcatalogus Ruimtevaartbrieven 19982004, in kleur 30,00 

Nieuw: Digitale Papierdiktemeter 
Nauwkeungheid 0,01 mm 119,00 

www.collectura.com G0iieGGura.com4fir 

mailto:info@collectura.com
http://www.collectura.com


H.W. VAN DER VLIST AIEP 
ASSENDELFT 

AFLEVERING 6 0 -
INTERNERiNGSZEGELS 

Over de Nederlandse 
interneringszegels is al 
veel geschreven en gepu
bliceerd. Veel informatie 
is te vinden in het artikel 
dat K.E. König in 1951 het 
Nederlandsch iVIaandblad 
voor Philatelie publi
ceerde. Deze publicatie 
werd in 1952, herzien en 
van aanvullende infor
matie voorzien, opnieuw 
uitgegeven bij het eerste 
lustrum van de Stichting 
Philatelistenkring Am
sterdam (SPA). 
Het merendeel van de 
auteurs dat later over dit 
onderwerp publiceerde, 
heeft maar weinig aanvul
lingen kunnen geven. 
Waarom de eerste zegel 
(groen, zonder waar
deaanduiding) moest 

worden uitgegeven 
en hoe de zegel werd 
vervaardigd en gebruikt 
is in het SPA-boekje terug 
te vinden. Ook over de 
voorgenomen uitgifte van 
een tweede zegel (bruin/ 
beige, eveneens zonder 
waardeaanduiding), de 
manier waarop die werd 
gedrukt en het uiteinde
lijk afzien van het gebruik 
ervan wordt ook in dat 
boelqe beschreven. 

Druktechniek 
De interneringszegels 
zijn gedrukt in steendruk 
(vlakdruk), een druktech
niek die na veel studie 
herkend kan worden. 
Van alle zogenoemde 
herdrukken, nadrukken, 
facsimile's en dergelijke, 
die in offset (ook een 
vlakdruktechniek) of in 
boekdruk (hoogdruk) 

werden vervaardigd, is de 
druktechniek eveneens 
herkenbaar. Het voert in 
het beknopte bestek van 
deze rubriek echter te ver 
om op de wijze van her
kenning van deze druk
technieken in te gaan. 

Het origineel herkennen 
Omdat er bij de druktech
niek van de echte zegels 
vocht nodig was (simpel 
gezegd voor het afstoten 
van het 'vette' deel van de 
inkt van het drukbeeld), 
zijn de afdrukken van 
zowel de groene als de 
bruine/beige zegel niet 
altijd gelijk van kleur. Er 
komen daardoor veel
vuldig kleurafwijkingen 
voor. 
De originele groene 
zegel (afbeelding 1) heeft 
een paar kenmerken 
die bij het merendeel 

van de vervalsingen niet 
voorkomen. De lanspunt 
die de 'maagd' in haar 
rechterhand houdt, loopt 
door boven de G van AUG 
en is scherp (ofbeeidma 2). 
De eerste twee lijntjes in 
de krulvorm onder 1914 
zijn gelijkmatig (afbeel
ding 3) en niet abrupt naar 
beneden getekend, zoals 
bij de vervalsingen het 
geval is. De twee schuine 
lijntjes vanuit de rozet, 
linksonder, zijn gelijkma
tig (afbeelding 4). 
We weten dat een Neder
landse officier meerdere 
enveloppen met zegels 
beplakte, ermee langs 
postkantoren ging en ze 
daar liet afstempelen. Veel 
originele zegels kwamen 
later in handen van han
delaren en verzamelaars; 
die waren nooit afge
stempeld, wat sommigen 

ertoe inspireerde ze los 
of op enveloppen te laten 
afstempelen. Ook 'terug-
datering'(antidatering) 
komtvoor (ajbeeldmg 5). 
Dit soort materiaal wordt 
soms aangeboden op 
veilingen en op eBay. 

Vervalsingen van de 
groene zegel 
Omdat de groene inter
neringszegel lange tijd 
niet opgenomen werd 
in de catalogus (officieel 
werd gezegd dat het een 
'etiket' was), wilden veel 
verzamelaars de zegel niet 
in hun verzameling heb
ben. Toen de zegel toch in 
de catalogi werd vermeld, 
bleek dat er maar weinig 
zegels beschikbaar waren: 
het vervalsen begon. 

Er zijn verschillende 
vervalsingen bekend. De 
oudst bekende is gedrukt 
in boekdruk (hoogdruk) 
en is geperforeerd met 
lijntanding 10̂ /4 (ajbeel-
dmg 6). De zegel vertoont 
een gat in de belijning 
onder de letters RI van 

Boven afbeelding 2 - Uituer^rotin^ 
van de lanspunt op de originele 

ze^el Onder afbeelding 5 - Uituer-
groting van de krul onder '1914' 

Afbeelding 1-De originele groene 
internermgsze^el (archiefRPV) 

Links ajbeeldm^ 4 - Een uit-
uer^rotm^ van de rozet met 
lijntjes 

Rechts* afbeelding 5 - Origineel 
met stempel met teruggedraaid 
datumbiok f 11JI15 ), de ze^el 

was opgenoemde datum nog 
met uit^e^euen 

Geheel rechts ajbeeldm^ 6 -
Vervalsing (boekdruk/hoog

druk) mrt iijntandm^ 10^/4 

ppp| 
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Links ajbeeldma 7 - Uituer^ro-
tin^ uan het^atin debehjnm^ 

onder de letters 'RI' 

Linksonder ajbeeldin^ 8 - üit-
uer^rotin^ uan de stompe punt 

uan de lans 

Hieronder ajbeeldm^ g - Uit-
vergroting van de verkeerde krul 

onder 'X914' 

Links ajbeeldm^ 10 -
Uituer^rotm^ uan de 
gelijkmatige lijntjes 

Rechts ajbeeldin^ 11 -
Compleet ongetand 

uelletje met zes zegels 

0-

IM 

U i 
1— 

624 H 
Linies afbeelding 12 -
Hoekzegel uan een 
ongetande vervalsing 

RecKts ajbecldma 13 -
Vervalste zegel met 

het ueruolste stempel 
Legerplaats bij Zeist 

23 VII17 2-N' (archie/ 
RPhV) 

Links ajbeelding 14 -
Vervalste zegel met 
het vervalste stempel 
Legerplaats bij Zeist 

, 2 2 X 1 8 7 ' 

Afbeelding 13-Verval-
5(^ i sing met breuk midden 

3 in de bovenrand en een 
ïwh««ii« extra kleurpunt 



KONINKRIJK (zie ajbeel
img 7), de lans heefteen 
korte stompe punt (qf
bceldina 8), de krul onder 
1914 is verkeerd (afbeelding 
g) en er zijn gelijkmatige 
lijntjes bij de rozet (afbeel
ding 10). Deze vervalsing 
werd gedrukt in velletjes 
van zes zegels, op enigs
zins dun grauwig gegomd 
papier (ajbeeldin ên 11 
en 12) met weinig witma
ker in de papiermassa. 
Deze vervalsingen werden 
in de jaren zestig in grote 
hoeveelheden (onder 
andere op en in de buurt 
van de Amsterdamse 
postzegelmarkt) te koop 
aangeboden. Een van de 
verkopers werd indertijd 
aangeklaagd voor deze en 
andere vervalsingen en 
vervolgens veroordeeld. 
De bewuste vervalsingen 
zijn soms ook voorzien 
van valse afstempelingen 
(ajbeeldm ên 13 en 14). 

Een andere vervalsing 
werd gedrukt in offset 
(vlakdruk) en geperfo
reerd met lijntanding ii'/2 

Bouen ofbEeldinfl i 5  Uituer

^rotin^ van de breuk en de extra 
kleurpunt bouen 'RN' 

(ajbeelding 15). Bij deze 
vervalsing is de lanspunt 
niet kort en de krul onder 
1914 onjuist. Er is een 
breuk midden boven, met 
een kleurpunt linksboven 
tussen de letters R en N 
(ajbeeldm^ 16) en in plaats 
van twee lijntjes bij de ro
zet zien we één lijntje en 
een punt (ajbeeldin^ 17). 
De zegel is aan de beeld
zijde ook nog enigszins 
bruinig gemaakt om de 
indruk te wekken dat het 
om de oorspronkelijke 
papierkleur gaat. 

De volgende vervalsing 
is enigszins met de 
vorige vergelijkbaar: ze 
is op een kaart geplakt 
(ajbeeldin^ 18) en ont
waard met een vervalst 
stempel Legerplaats bij 
Zeist i8.m.17.10iiV 
(typenraderstempel, type 
lange balk met Romeinse 
cijfers; zie ajbeeldmg 19). 
Ook van deze verval
sing zijn kleine velletjes 
gemaakt, nu met vier 
zegels (ajbeelditifl 20). Of 
deze vervalsing eigenlijk 

tot de hierna besproken 
categorie behoort, valt 
niet te achterhalen (het 
velletje bevindt zich in het 
archief van de RPhV). 

In de jaren '80 werd op 
de middenpagina's van 
het maandblad Philatelie 
een advertentie geplaatst 
waarin facsimile's van 
postzegels van Neder
land, NederlandsIndië 
en Suriname te koop 
werden aangeboden. De 
advertentie had natuurlijk 
nooit geplaatst mogen 
worden en het bestuur 
van de stichting die het 
blad uitgeeft bood dan 
ook in het volgende num
mer excuses hiervoor aan. 
Al het materiaal uit deze 
annonce (dat gedrukt was 
in offset, vrijwel steeds 
was gerasterd en soms op 
de achterzijde het woord 
FACSIMILE vermeldde) 
kan niet anders wor
den omschreven dan 
als vervalsingen. In de 
advertentie werden ook 
vervalste internerings
zegels aangeboden (ajteel

Links afbeelding 17 
Uituer^rotintj van het 
enkele lijntie en de punt 
bij de rozet 

i 'Iftr"^^ ' f'*r^w^ 
iwl i l 

din^ 21), geperforeerd 
met lijntanding 10% en 
sommige voorzien van 
een met hand gestempeld 
merkje Facsimile (ajbeeldma 
22). Ook bij deze verval
sing is de bovenrand in 
het midden gebroken 
(ajbeeldinfl 23) en hebben 
de letters G, P en N van het 
woord INTERNERINGS
KAMPEN beschadigingen 
die overeenkomen met de 
vervalsing van afbeel
ding 15. 

Het voor de hier be
schreven vervalsingen 
gebruikte papier heeft 
een grotere hoeveelheid 
witmaker. Dat is vooral 
onder ultraviolet licht te 
zien bij de vervalsingen 
die bruinig gemaakt zijn, 
voorzien van vervalste 
afstempeüng Harderwijk 
(ajbeeldinfl 24 en 25) en 
Legerplaats bij Zeist met 
de onmogelijke datum 
16 XII 765 (ajbeeldingen 
25, 27 en 28). Terwijl 
ik dit schrijf worden de 
laatstgenoemde vervalsin
gen op eBay aangeboden 

Links ajbeeldin^ 18 
Een op een kaart 
geplakte uerualsm^ ouer 
een ander stempel 

('luxe zonder plakker'), 
samen met de bruin/beige 
zegel, voor prijzen tussen 
de 10 en 12.50 euro. In 
blokken van vier zijn ze 
voor 40 ä 50 euro te koop 
en gestempeld voor tus
sen de 12.50 en 50 euro. 
Behalve deze vervalsingen 
worden ook nog andere 
aangeboden, soms onge
tand, waarbij de verkoper 
dan de opmerking plaatst 
'officiële facsimile's'. 
Voor alle duidelijkheid: 
er zijn geen facsimile's 
gedrukt, laat staan 'of
ficiële' facsimile's. 

Mijn dank gaat uit naar 
Jaap Rodenburg, die mij 
indertijd de gelegenheid 
bood foto's te maken van 
de vervalsingen in het be
zit van de Rotterdamsche 
Philatelisten Vereemging 
(RPhV); zie de ajbeeldingen 
1,13 en 20). 

In een volgend artikel zal 
ik de bruin/beige waarde 
bespreken, inclusief de 
vervalsingen die ervan 
gemaakt werden. 

Rechts ajbeeldin^ ig 
 Uituer^rotinij van 

het uerualste stempel 
Legerplaats bij Zeist 

18 m 17 10iiV 

Lmks afbeelding 20 

Compleet^etand 
uelletje met uier zegels 
(archief RPhV) 

P W W W W W W P V P W I 

* 

111111 ^ « ^ w ^ ^ ^ 

tmfd 

k^k^l^>^É«aMMtaMh««*i 

Geheel links afbeelding 21  Vervalsing 
op papier met ueel luitmaker, lijn

tanding ïoVi 

Links Afbeelding 22  Het op de achter

zijde gestempelde merkje Facsimile' 

Geheel links afbeelding 24 

Verualste zegel met het ucr

Lalste stempel Harderwijk 

Links ajbcelding 25 Achter 
zijde van afbeelding 24, het 
papier is bruinig gemaaict 

Onder, lmks afbeelding 2 6  Verualste zegel met het vervalste stempel 
'Legerplaats bij Zeist 16X11765'(SIC) Onder, rechts afbeelding 2 7 

Achterzijde van afbeelding 26 het papier is bruinig gemaaict 
»»'»I» » » ■ » » » H I T T ^ ^ 

i ib«^MA«a< 

Boven afbeelding 23  Uit

vergroting van de breuk m het 
midden van de bovenrand 

Onder ofbeeldmg 28Verval

sing met het vervalste stempel 
'Legerplaats bij Zeist iSXlI 7S5' 

(blauu!) 



1 ARMENIË 

SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DE RIJN 

In deze rubriek worden zegels 
vermeld van landen die  voor 

, zover datvalt na te gaanzijn 
) aangesloten bij de Wereldpost
'' unie (UPU). In enkele gevallen 

worden ook nietUPUIanden 
vermeld, bijvoorbeeld als hun 
uitgiften als normale emissies 
in de algemeen gebruikte post
zegelcatalogi (zoals Michel en 
Yvert) worden vermeld. 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
is de zegel (of de omschrij
ving ervan) nog met door de 
samenstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

EUROPA 

ALDERNEY 
i46'o8. Vijfentwintig jaar 
postzegels Alderney. 
34,40,48,51,53,74 p.; 
£ 5.. Vlag Alderney en resp. 
oude haven, 'Breal<water', 
weg naar fort Clonque, golf
baan, 'hanging rocks', fort 
Clonque; heraldische leeuw. 

ANDORRA FRANS 
236'o8. Nationale bloem 
Andorra. 
€ 0.55 (met geur). Narcissus 
poeticus. 

236'o8. Olympische Spelen 
in Peking 2008. 
Velletje met viermaal € 0.55. 
Pictogrammen van kanoen, 
atletiek, zwemmen, judo. 

n 
0 raMcmf uMDtwu 0 

77'o8. Vall d'Incles. 
€ 2.80. Besneeuwde heUing 
met huis. 

i6'o8. Unicef*. 
70430 d. op aanhangsel. 
Beeldmerk Unicef en kinder
tekening met zon en gezin. 

BOSNIÉHERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
i7'o8. Evolutietheorie 
honderdvijftig jaar. 
1.50 KM. Portret Charles 
Darwin (18091882) en 
vogelkoppen. 

77'o8. Flora. 
0.50,1.50, 2., 5.KM. 
Resp. Gentiana asclepiadea, 
Galathus nivalis, Vilola odo
rata, Centaurea cyanus. 

i67'o8. Olympische Spelen, 
Peking 2008. 
0.70, 2.10 KM.; blok 
3.10 KM. Kaartje Bosnië
Herzegovina en resp. 
nationaal stadion in Peking 
en hoogspringer, nationaal 
zwemcentrum en zwemmer; 
meisje, op rand evenwichts
balk en turners met ringen, 
brug, paard en vloer. 

BULGARIJE 
2i7'o8. Natuurpark 
Strandzha. 
Velletje met 0.60,1.50 L. 
(doorlopend beeld). Resp. 
Canis aureus, Aquila po
marina; op rand park met 
bergen, schildpad, bloem, 
paddestoel. 

307'o8. Twintig jaar 
diplomatieke betrekkingen 
met Europese Economische 
Gemeenschap. 
I. L. Pen vulpen. 

CYPRUS 
2io'o8. Cyprus door de 
eeuwen. 
Velletje met achtmaal € 0.43. 
Archaïsche periode (750
480 v.C): munt, bootje, 
klassieke periode (480310 
v.C): standbeeld generaal 
Kimonas uit Athene, hel
lenistische periode (31030 
n.C): koningsgraven, munt, 
Romeinse tijd (30324 n.C): 
apostel Paulus, beeld keizer 
Septimus Severus, vroegby
zantijnse periode (324841 
n.C): keizer en geestelijken. 

DENEMARKEN 
278'o8. Grote Denen, II. 
5., 5.50, 6.50,10. kr. 
Portret en kenmerkend 
voorwerp van resp. Halfdan 
Rasmussen (1952002, 
dichter en schrijver), Erik 
Balling (19242005, tv en 
filmproducent), Bodil Kjer 
(19172003, actrice), Niels
Henning Orsted Pedersen 
(19462005, bassist). 

• . f
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278'o8. Kunst. 
5.50, 7.75 kr. Foto's van resp. 
Viggo Rivad (wenteltrap en 
beeld). Krass Clement (hand 
en schaduw). 

DAIMMARK 7.75 
^aA*^fc^>*^fc^* ■■■■■■■■■ ■ 

DUITSLAND 
78'o8. Tweehonderdste ge
boortedag Hermann SchuTze
Delitzsch (18081883). 
€ 0.90. Tekst handtekening 
en portret van economisch 
hervormer en politicus. 

78'o8. Opleidingsschip 
Gorch Fock vijftig jaar. 
€ 0.55. Driemaster van de 
Duitse marine. 

P W V W W W * 
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78'o8. Honderdvijfentwin
tigste geboortedag Joachim 
Ringelnatz (Hans Bötticher, 
18831934). 
€ 0.85. Gedicht 'De postze
gel' en portret in knipwerk 
van schrijver en cabaretier. 

« w « w « « « « « w w ^ v n r * w w 
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ESTLAND 
88'o8. Olympische Spelen, 
Peking 2008. 
9. kr. (€ 0.58) in velletje 
van tien. Beeldmerk spelen 
en beeld discuswerper van 
Myron, op rand vel namen 
adeten uit Estland die goud 
wonnen bij olympische 
zomerspelen. 

w>^p«««^pv«^^ww 

9.00 €0.58 ; 

FAERÖER 
273'o8. Noordse mytholo
gie, mythische plaatsen. 
Velletje met tweemaal 
7.50 kr. Vrouw op Alvheyg
gur (elvenheuvel) bij Haldars
vik, man bij Klovningasteinur 
{gespleten kei) in Leirvik. 

FINLAND 
59'o8. Honderdste 
geboortedag Mika Waltari 
(19081979). 
Velletje met tweemaal € 0.80. 
Portret schrijver, boekomslag 
met kat 'Komisario Palmun 
erehdys'. 

59'o8. Honden. 
Zesmaal iKI. in boekje. 
Zes verschillende honden: 
Finse spitz, ruwharige collie, 
boxer, Finse hond. Cavalier 
King Charles spaniel. Jack 
Russell terriër. 

FRANKRIJK 
77'o8. Richelieu (Indre et 
Loire). 
€ 0.55. Standbeeld kardinaal 
de Richelieu (15851642) en 
poort. 

77'o8. Toulon (Var). 
€ 0.55. Beeld en blik op stad. 

287'o8. Olympische Spe
len, Peking 2008. 
Viermaal € 0.55 in velletje 
van tien. Wielrennen en 
paardrijden, hardlopen en 
tennis, zwemmen en roeien, 
judo en schermen; op rand 
olympische ringen en Chi
nees gebouw. 

3i7'o8. Top van de Mediter
rane Unie in Parijs. 
€ 0.55. Olijfboom. 



GROOTBRITTANNIË 
igg'oS. Vijftig jaar fran
keerzegels voor Schotland, 
Wales en NoordIerland. 
Velletje met negenmaal 
I"; tussenveld. Dezelfde 
afbeeldingen als in 1958 met 
nieuwe waarde, Yvert 315, 
318, 321, 316, 319, 322, 317, 
320, 323; compositie van 
heraldieke planten en getal 
'50'. 

i4io'o8. Vrouwen die zich 
onderscheidden. 
i", 48, 50, 56, 72, 81 p. 
Portretten van resp. Millicent 
Garrett Fawcett (18471929; 
president National Union of 
Women's Suffrage Societies 
(NUWSS) voorvechtster 
vrouwenkiesrecht), Elizabeth 
Garrett Anderson (18361917; 
eerste Britse vrouwelijke arts 
(1865), eerste vrouwelijke 
gekozen burgenmeester in 
Verenigd Koninkrijk (1908)), 
Marie Stopes (18801958; 
pionier gezinsplanning, 
eerste kliniek 1921), Eleanor 
Rathbone (18721946; streed 
tegen lage lonen en arbeids
omstandigheden, volgde 
Millicent op bij NUWSS, in 
192g verkozen in 'House of 
Commons'), Claudia Jones 
(19151964; strijder voor 
mensenrechten, stichter Net
ting Hill Carnival), Barbara 
Castle (19102002; politica, 
minister voor arbeidszaken 
en productie, wet gelijke 
beloning). 

GUERNSEY 
g6'o8. Guernsey. 
Vijfmaal GY, vijfmaal UK. 
Foto's kust Guernsey (bij 
UK: één met bootje, één met 
vuurtoren). 

HONGARIJE 
io7'o8. Philavillage, III. 
Tweemaal 100 Ft. Banket
bakkerswinkel, politie op 
zebrapad. 

IEREAND 
87'o8. Gefilmd in Ierland. 
€0.55 , 0.55,0.82, 0.82. 
Filmbeelden van resp. 'Cre 
na Cille', 'Kings', 'Garage', 
'The wind that shakes the 
barley'. 

i57'o8. Olympische Spelen, 
Peking 2008. 
€ 0.55, 0.82. Resp. roeier, 
kogelstoter. Ook velletje met 
beide zegels, op rand olympi
sche ringen en fakkel. 
'*•««■■«■«■■ 

ITALIË 
77'o8. Serie 'Italiaanse 
sport'. Olympische Spelen 
Peking. 
€ 0.60, 0.85. Olympische 
ringen en vorm aardewer
ken schaal met Griekse en 
bloemenrand en resp. fak
kelloper en wereldkaart met 
aanduiding Athene, Griekse 
en oosterse sporters. 

ig7'o8. Honderdste 
geboortedag Tommaso 
Landolfi (19081979). 
€ 0.60. Portret schrijver, 
boek, brief pen en inktpot. 

247'o8. Serie 'toerisme'. 
Viermaal € 0.60. 'Drei Zin
nen' in Dolomieten, burcht 
en toren in Introdacqua, 
haven Casamicciola Terme 
en berg Epomeo op eiland Is
chia, carnavalsfiguur en kerk 
in Maimoiada (Sardinië). 

267'o8. Serie 'gemaakt in 
Italië', saffraan uit Aquila. 
€ 0.60. Schaaltje saffraan en 
bloemen saffraancrocus. 

'«fl.SOittltt 

KOSOVO 
i7i'o8. Vijfhonderdveertig
ste geboortedag Skanderbeg. 
€ 2.. Monument militaire 
leider. 
73'o8. Dag van de leraar. 
€ 0.70,1.. Resp. leerlingen 
met brieven, tekst. 
ig3'o8. Onafhankelijk
heidsdag. 
€ 0.20, 0.70; blok € 0.70. 
Symbolisch ontwerp met om
trek kaart en vingerafdruk. 

2i4'o8. Dag van de aarde. 
€ 0.30,0.50, 0.70,1.. Resp. 
wereldbol met Europa en 
Afrika, bomen, boom en 
gebarsten aarde, man plant 
boom. 
85'o8. Europa 2008, brie
ven schrijven. 
€ 0.70,1.. Resp. brief met 
papier en inkt, brief gevou
wen als vliegtuig. 

KROATIË 
85'o8. Verplichte toeslagze
gel Rode Kruis (8i5mei). 
1.15 kn. Kinderen met vlag
getje Rode Kruis. 
ii7'o8. Commerciële zegel: 
Western Union (geldtrans
acties). 
3.50 kn. Twee wereldbollen, 
op aanhangsel derde wereld
bol en 'Western Union'. 

LETLAND 
88'o8. Olympische Spelen, 
Peking 2008. 
0.63 Lvl. Balspeler. 

LIECHTENSTEIN 
ig'o8. Vorstenhuis Liech
tenstein vierhonderd jaar. 
Blok 5. F. Karel I van Liech
tenstein (15691627, wordt 
in 1608 in vorstenstand 
verheven) naar schilderij van 
anonieme kunstenaar. 

MONACO 
i8g'o8. Orde van St.Char
les honderdvijftig jaar. 
€ 1.50. Insigne. 

i8g'o8. WIPA* 2008. 
€ 0.65. Paleis Schönbrunn in 
Wenen. 
^ ■ « ^ ^ ^ ^ ^ W V ^ ^ V ^ ^ V V ^ i W 

ig'o8. Honderdste sterfdag 
Wilhelm Busch {i832igo8). 
Velletje met achtmaal 1.30 F. 
Pentekeningen van stripfi
guren, resp. Max en Moritz, 
leraar Lämpel, kleermaker 
Bock, weduwe Bolte, raaf 
Hans Huckebein, vrome 
Helene, aap Fipps, dichter 
Balduin Bählamm; op rand 
handtekening en getekend 
portret Busch. 

i8g'o8. Munten. 
€ 0.50, 0.55, 0.72, 1.25, 1.64, 
1.70. Beide zijden munt van 
resp. 'franc germinal', oude 
Lodewijkllfrank, oude 
Rainier Illfrank, nieuwe 
Rainier Illfrank, euro's 
199g, euro 2006. 

; 1,2S€ MONACO 

igg'o8. Kerst. 
€ 0.55. Slee vol speelgoed 
met muts kerstman op 
wereldbol. 

LITOUWEN 
i27'o8. Transatlantische 
vlucht Steponas Darius en 
Stasys Girenas vijfenzeventig 
jaar geleden. 
2.90 Lt. Twee piloten en 
vliegtuigje. 

o skrvdïiui 

267'o8. Olympische Spe
len, Peking 2008. 
2.15, 2.45 Lt. Beeldmerk 
spelen en resp. marathon
loopsters, zeilboten uit Laser 
Radialklasse. 

MONTENEGRO 
i67'o8. Schip 'Jadran' 
vijfenzeventig jaar. 
€ 0.50. Driemaster en haven. 

OEKRAÏNE 
ii7'o8. Klooster Myhailiv
slcii negenhonderd jaar. 
Blok 3.33 Hr. Klooster met 
gouden daken, op rand twee 
engelen. 

Afbecldinfl volgmie pagina 
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88'o8. Locomotieven. 
Viermaal i. Hr. Vier verschil
lende diesellocomotieven. 
59'o8. Gezamenlijke uit
gifte met Azerbeidzjan. 
2.47, 3.33 Hr. Tweemaal ver
schillend sieraad, tussenveld 
met vlaggen Azerbeidzjan en 
Oekraïne. 

OOSTENRIJK 
58'o8. Honderdste sterfdag 
Josef Maria Olbrich (1867
1908), architect. 
€ 0.65. Houten brievenbus 
ontworpen door Olbrich in 
vorm kop. 

88'o8. Venus van Wil
lendorf honderd jaar geleden 
gevonden. 
Blok € 3.75 (met lenticulair 
effect). Beeldje (11 cm) uit 
Paleolithicum gevonden in 
Willendorf 

POLEN 
206'o8. Postzegelten
toonstelling EFIRO 2008 in 
Boekarest. 
Blok 3. Zl. Gebouw Roe
meens Athenaeum komt uit 
envelop, op rand vulpen en 
rest envelop. 

2i6'o8. Mariaheiligdom
men, MariaterSneeuwkerk 
op berg Igliczna. 
1.35 Zl. Beeld Maria met 
Kind. 
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PORTUGAL 
26'o8. Recht van kinderen 
op onderwijs. 
€ 0.30,0.45, 0.61, 0.75; blok 
€ 2.95. Tekeningen, resp. 
moeder brengt zoontje naar 
school, juf bij bord en twee 
kinderen achter groot boek, 
kinderen met boeken en 
letters, vader en moeder en 
dochter met boek; jongen 
omarmt 4 en penselen, op 
rand mensen met potloden 
en kwasten. 

.i?5'+5Ai€o,3o 

ROEMENIË 
i57'o8. Dag van de postze
gel, zeventigste sterfdag ko
ningin Marie van Roemenië 
(18751938). 
I., 3. L. Twee verschillende 
portretten. Ook velletje met 
beide zegels, op rand kroon 
en handtekening. 

SERVIË 
55'o8. Europa 2008, brie
ven schrijven. 
46., 50. Ndin. Brief met 
zegels uit 1866 en resp. gan
zenveer, briefopener. 

SLOVENIË 
85'o8. Verplichte toeslagze
gel Rode Kruis. (815 mei). 
Tweemaal € o.10. Jongetje 
met zwemband, meisje met 
zwemvleugels. 

SPANJE 
29'o8. Vuurtorens. 
Velletje met zesmaal € 0.60. 
Vuurtorens, resp. Torredem
barra in Tarragon, Irta in 
Castellon, Pechiguera in Lan
zarote, Silleiro in Pontevedra, 
Barbaria in Formentera, 
Punta Orchilla in El Hierro. 

89'o8. Spaanse schilders. 
€ 0.31, 0.43. Zelfportret van 
resp. Antonio Maria Esquivel 
y Suarez de Urbina (1806
1857), Dario de Regoyos 
(18571913). 

igg'oS. Spaanse tennisfede
ratie honderd jaar. 
€ 0.31. Beeldmerk RFET 
(Real Federacion Espanola 
deTenis). 

Espana 

RFET 

ZWITSERLAND 
237'o8. Dienstzegel UPU*, 
congres UPU in Geneve. 
130 c. Internationaal confe
rentieoord Geneve. 

HELVETIA 

49'o8. Frankeerzegels, 
graan. 
10,15, 20, 50 c. Aren en 
graankorrel van resp. tarwe, 
gerst, rogge, haver. 

49'o8. Frankeerzegels, 
traditioneel fruit. 
500C. Peer'Catillac'. 

49'o8. Serie 'Zwitserland 
zoals gezien door buiten
landse kunstenaars', Italië. 
85,100,130,180 c. Ontwor
pen door Laura Mangiavac
chi (1975), resp. gatenkaas, 
tablet chocolade, klok, 
uitgebreid Zwitsers mes. 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ w 

Helvetia ' D 

49'o8. Oude Rijnbrug tus
sen Stein (Zwitserland) en 
Bad Säckingen (Duitsland), 
gezamenlijke uitgifte met 
Duitsland. 

100 c. Overdekte houten 
brug, op achtergrond kerk. 

49'o8. Serie 'zegel ontwor
pen door bekende Zwitser', 
filmmaker Fredi M. Murer 
(1940). 
100 c. Filmbeeldje: man met 
trompet en vrouw met boek 
als hoofd. 
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BUITEN EUROPA 

ALGERIJE 
i5i2'o7. Tweehonderdste 
geboortedag emir Abdelka
der (18071883). 
Velletje met 15., 15., 
38. Dh. Drie verschillende 
portretten. 

i6'o8. Kinderen en nieuwe 
technologieën. 
15. Dh. Kind met ballonnen. 
86'o8. Nationaal museum 
schone kunsten, Baya Ma
hieddine (19311998). 
15., 38. Dh. Resp. portret, 
gouache. 
67'o8. Volkslied. 
15. Dh. Halve maan met ster 
en tekst 'Kassaman'. 

i27'o8. Stations. 
10., 15., 20., 38. Dh. 
Station van resp. Algiers, 
Constantine, Oran, Skikda. 
237'o8. Olympische Spe
len, Peking 2008. 
Tweemaal 15. Dh. Olympi
sche ringen en resp. scher
men, worstelen. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
253'o8. Zeilwedstrijd Ame
rica's Cup. 
Velletje met $ 1.20,1.80, 3., 
5.. Verschillende scènes met 
zeilboten. 

ARUBA 
304'o8. Arubaans cultureel 
jaar, II. 
100,150, 350 c. Verschillende 
afbeeldingen Arubaanse 
holenuil (Athene cunicularia 
arubensis). 

AUSTRALIË 
87'o8. 'Groen' leven. 
Viermaal 50 c. Eend op water 
uit gieter (bespaar water), 
hand met kleine afvalbak 
(verminder afval), bus op 
voeten (reis slim), maan met 
trekkoord (bespaar energie). 
Ook boekje. 

i57'o8. Quarantainewet 
honderd jaar. 
50 c. Douanier met hond en 
ananas bij bagageband. Ook 
zelfklevende rol zegels. 

297'o8. Australisch voetbal 
honderdvijftig jaar. 
50 c. Voetballers. 

AUSTRALIA 

i8'o8. Olympische Spelen, 
Peking 2008. 
50 c , $ 1.30,1.35. Olympi



sehe ringen en resp. basket
baller, achterband wielren
ner, gymnaste met hoepel. 

Augustus 2008. Gouden 
medaillewinnaars krijgen 
postzegel met portret in vel
letjes van tien. 
58'o8. Luchtvaart. 
50, 50, 50 c , $ 2.. Vliegtuig 
(op achtergrond), resp. 
Bristol Tourer (adres en 
luchtpoststempel). Short 
S.30 Empire Flying Boat 
(kaart met verbindingen), 
Lockheed Super Constel
lation ('gate pass'), Airbus 
A380 (lijnentekening). 

BANGLADESH 
i85'o8. Leiderschap Aga 
Kahn vijftig jaar. 
3., 3., 6., 6.1. Verschil
lende ornamenten met tekst. 
67'o8. Olympische Spelen, 
Peking 2008. 
10., 15., 20., 25.1. (sa
menhangend). Beeldmerk 
spelen en 'One world one 
dream' met resp. hardlopers, 
schutters, mascottes, portret 
en zegelsopzegel: eerste 
olympische zegel (Yvert 
Griekenland loi) en eerste 
olympische zegel Bangladesh 
(Yvert 85). 

BARBADOS 
i47'o8. Algen. 
10, 50 c., $ 1.75, 2.. Resp. 
Padina gymnospora, Ulva 
lactuca, Sargassum platycar
pum, Udotea conglutinata. 

BARBADOS 

UOOTfA CONGLUTINATA ' 

307'o8. Vliegtuigen. 
10, 50 c , $ 1.75, 2.; blok 
$ 6.. Resp. groepsfoto 
tweede Barbados contingent. 

telegrafist Warren Alleyne en 
Spitfire Mk IX, commandant 
luchtgevechtseenheid Aubrey 
Inniss en Bristol Beaufighter 
Mk VIC, officier Errol Barrow 
met Avro Lancaster B MK i; 
Concorde boven Barbados, 
op rand Concorde in hal. 

BERMUDA 
237'o8. Olympische Spe
len, Peking 2008. 
10, 35, 70, 85 c. Olympische 
ringen en sporter, resp. hard
lopen, zwemmen, paardrij
den, zeilen. 
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BOLIVIA 
i2i2'07. Upaep*, onderwijs 
voor iedereen. 
3., 5., 6., 9. Bs. Beeld
merk Upaep en resp. 
kinderen met schriften en 
computers, landkaart en 
tekst, moeder en kind met 
schriften, meisje plant bloe
men en schoolgebouw. 
i3i2'o7. Toeristische 
departementen. 
2., 2.50,3.50, 5., 5.50, 
55°. 550750750.9. 
9., 10., 10.50,10.50, 20., 
30., 50., 100. Es. Resp. 
plooidal van Maragua (Cha
quisaca), grasland (Oruro), 
lagune (Pando), meer (Beni), 
Manuripirivier (Beni), vallei 
en bergen (Tanja), meertje 
in vallei van Zongo (La Paz), 
grote kastanjebomen en Or
thonrivier (Pando), tornado 
in vallei van Sajama (Oruro), 
brug Sucre over Pilcomayo
rivier (Chaquisaca), cactus 
'Isla del Pescador' (Potosi), 
Chaparerivier (Cochabam
ba), Cactus trichocereus 
camarguensis (Tarija), zout
vlaktevan Uyuni (Potosi), 
CaimanIagune (Santa Cruz), 
Zongo (La Paz), Sucre (Co
chabamba), waterval Arcoiris 
(Santa Cruz). 

i5i'o8. Wereldpostdag. 
I. Bs. Wereldbol en lucht
postenveloppen. 
24i'o8. Ecobol (Comision 
Episcopal de Pastoral Social 
Caritas Boliviana) vijftig jaar. 
10., 15. Bs. Resp. kaartje 
ZuidAmerika en mensen 
bezig met verschillende 
activiteiten, mensen en 
standbeeld. 
i52 'o8. Jezuïetenkerk Santa 
Cruz. 
5., 9. Bs. Twee verschil
lende gebouwen. 

73'o8. Rotaryclub Co
chabamba tachtig jaar. 
20. Bs. Beeldmerk Rotary, 
kerk, '80 ' . 

54'o8. Hooggerechtshof 
honderdvijftig jaar. 
20. Bs. Vrouwe Justitia en 
gebouw. 
i i4'o8. 'Club The Stron
gest ' honderd jaar. 
1.50, 2.50, 5.50, 6.50 Bs. 
Resp. tijgerkop, wapen
schild, modelzeilschip 
'Quinteros', oprichters en 
voetbalelftal 1908. 

i9i2'07. Kerst. 
3.50,4., 6.50 Bs. Resp. 
Heilige Familie door Luca 
Cambiaso (15271585), 
Aanbidding door herders van 
Pieter Aersten (15081575), 
Driekoningenfeest door Gre
gorio Gamarra (15701642). 

CAMBODJA 
88'o7. Asean* veertig jaar, 
danseressen. 
800, 900,1.400,1.600, 
2.000 R. Beeldmerk gelegen
heid en dansvoorstellingen. 

CANADA 
i87 'o8. Olympische Spelen, 
Peking 2008. 
52 c. Olympische ringen en 
atleet met Canadese vlag. 

257'o8. Reddingmaat
schappij honderd jaar. 
52 c. Hulpverlener en hulp
verleners in actie. 
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i8'o8. Brits Columbia 
honderdvijftig jaar. 
52 c. Goudzoekerspan en 
silhouet kaart provincie. 

89'o8. Sam McLaughlin 
(18711972), stichter 
Mclaughlin Motor Car Co. 
(1907). 
52 c. McLaughlinBuick (ca. 
1912) en portret Sam met 
beeldmerk en motto. 

CAYMANEILANDEN 
97'o8. Initiatief Darwin, 
inheemse dieren. 
20, 25, 75, 80 c , $ I.; blok 
$ 2.. Resp. 'land crab', 
'needlecase', 'little cayman 
green anole', 'cayman brac 
ground boa', 'whiteshoul
dered bat'; 'Caribbean reef 
squid'. 

CHILI 
266'o8. Honderdste ge
boortedag Salvador Allende 
(19081973). 
$ 410. Portret en handteke
ning politicus en president 
Chili. 

t410« 

i87'o8. Gemeente Taltal 
in provincie Antofagasta 

honderdvijftig jaar. 
$ 280. Kerkje, wapenschild, 
cactussen en pieren in water. 
263'o8. Schilder Roberto 
Matta (19112002). 
Twee vel met negenmaal 
$ 410 (doorlopend beeld). 
Over negen zegels schilderij, 
resp. 'Espejo de Cronos' , 
'Foyer du moi' . 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
i6'o8. Volksverhaal 'Cao 
Chung weegt olifant'. 
Tweemaal 1.20 y. Cao Chung, 
resp. markeert waterniveau 
bij boot met olifant, vervangt 
olifant door weegbare 
objecten. 
66'o8. Boeddhistische 
heiligdommen, gezamenlijke 
uitgifte met India. 
Tweemaal 1.20 y. Witte 
paardtempel, Mahabodhi 
tempelcomplex in Bodhgaya. 
i86'o8. Ontwikkeling 
westelijke oever Straat van 
Taiwan. 
Viermaal 1.20 y. Langs de 
Minjiangrivier, Xiamen
haven, tentoonstellingsge
bouw, museum voor verwant
schap FujianTaiwan. 

256'o8. Landonderzoek. 
Tweemaal 1.20 y. Satelliet en 
landelijk gebied, waterpas
instrument en stedelijke 
plattegrond. 

CHINA "l'<<i*da: ]20r: 

67'o8. Muurtekeningen 
Qiucigrotten. 
Viermaal 1.20 y. 'Bodhi
sattva', 'Hemelse koningen', 
'Vliegende Apsaras', 'Bid
dende Maitreya'. 

\\20'^mm^ 

i97'o8. Chinese militair Qi 
Jiguang. 
Tweemaal 1.20 y. Portret, 
feestelijke intocht. 

M 
w:, üfê : 
i^^Edi 



COLOMBIA 
25-6-'07. Congres Spaanse 
taal. 
$ 5.300. Beeldmerk: zon in 
kleuren nationale vlag. 
lo-io- 'oy. Cafam (sociaal 
fonds voor gezinnen) vijftig 
jaar. 
$ 3.500. Symbolische 
voorstelling van gezondheid, 
onderwijs en recreatie. 
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2007. Upaep*, onderwijs 
voor iedereen. 
$ 3.500. Symbolische 
mensen. 
23-io- 'o7. Bogota, interna
tionale stad. 
Velletje met driemaal $ 3.700. 
Boek, 'winged lion award' 
(prijs voor architectuur), 
tekst en beeldmerk. 

ly-io-'oj. Aciem (vereniging 
van ingenieurs). 
$ 1.400. Beeldmerk en sym
bolische voorstelling. 
22- i i - 'o7. Buurt 'Minuto de 
Dios'vijftig jaar. 
$ 1.600. Symbolisch gezin. 
i5-5- 'o8. Honderdste 
geboortedag Carlos Lleras 
Restrepo (1908-1994). 
$ 1.400. Portret voormalige 
president. 
2008. Vernieuwing post
dienst. 
$ 2.100. Nieuw beeldmerk. 

DOMINICA 
8-4-'o8. Olympische Spelen 
Peking 2008. 
Velletje met viermaal $ 1.40. 
Beeldmerk spelen en resp. 
schieten, turnen, badminton, 
boksen. 

^ 8-4-'o8. Universiteit West-
uu Indië zestig jaar. 
: : 50, 65, 90 c., $ 5 . - , 5.-; 
^ blok $ 5.-. Resp. vijfmaal 
12 wapenschild met pelikaan en 
— Bernard A. Sorhaindo (1934-
" 2007, eerste Dominicaanse 
2 afgestudeerde); diploma. 

EL SALVADOR 
3-7-'o8. Olympische Spelen, 
Peking 2008. 
Viermaal $ 0.20; blok $ 0.50. 
Beeldmerk olympisch comité 
El Salvador en olympische 
sporters, resp. hardloopster, 
gewichthefster, wielrenster. 

tennisster; judoka's, op rand 
meer sporters. 

ElSahoiior SOJO 

seaue mat 

ETHIOPIË 
i5-ii-'o7. Ethiopisch 
millennium. 
0.40, 0.60, 3.- B. Driemaal 
beeldmerk waarin Ethiopi
sche vlag. 
25-i2-'o7. Industriële mine
ralen. 
0.40, 0.60,1.-, 2.- B. Resp. 
gips, kwarts, ambo zand
steen, veldspaat. 

FALKLANDEILANDEN 
i5-7-'o8. Zuidelijke zeeoli-
fant. 
27, 55, 65 p., £ i.io. Verschil
lende aftjeeldingen Mirounga 
leonina. 
i-8-'o8. RAF'* negentig jaar. 
Velletje met 10, 65, 90 p., 
£ 2.-. Resp. Lockheed 
C-130 Hercules, Lockheed 
L-ioii-385-3 Tristar C2, Avro 
Vulcan B2, Panavia Tornado 
F.3. 

FIJI 
i-i-'o8. 'Southern Cross' 
tachtig jaar. 
$ 0.20, 0.90,1.50, 2.-. 
Resp. vliegtuig boven water, 
propellers, vliegtuig aan 
de grond, mensen voor 
vliegtuig. 

i7-7- 'o8. Walvissen. 
20, 50 c , $ i . io, 3.-. Viermaal 
verschillende aftjeelding 
Megaptera novaeangliae. 

GAMBIA 
i4-5- 'o8. Wereldkampioen
schap postzegels verzamelen 
in Israël. 
Blok 60.- D. Trap naar water
bron Giron in Jeruzalem. 
i6-5-'o8. Film 'Speedway' 
van Elvis Presley veertig jaar. 
Velletje met viermaal 25.- D. 
Viermaal foto Elvis. 
i6-5- 'o8. Zeven wereldwon
deren oude wereld. 

Vel metachtmaal 12.- D. 
Mausoleum van Halicarnas-
sus in Anatolië, Kolossus van 
Rodos, tweemaal piramide 
van Cheops, hangende tui
nen van Babyion, Pharos van 
Alexandrië, beeld van Zeus te 
Olympia, tempel van Artemis 
in Efeze in Anatolië. 
i6-5- 'o8. Edmund Hillary 
(1919-2008). 
Velletje met viermaal 25.- D. 
Tweemaal portret, Mount 
Everest, standbeeld eerste 
man die top Mount Everest 
bereikte. 

28-5-'o8. Olympische Spe
len, Peking. 
Velletje met viermaal 10.- D. 
Driemaal beeldmerk spelen 
en van spelen 1920, resp. 
Suzanne Lenglen (1899-
1939, goud tennis dames 
enkel), Duke Kahanamoku 
(1890-1968, goud zwemmen 
100 m vrije slag), Nedo Nadi 
(1894-1940, goud schermen), 
olympische ringen. 

GHANA 
8-5-'o8. Olympische Spelen, 
Peking. 
Velletje met viermaal 0.40 Cs. 
Beeldmerk spelen en resp. 
bokser, estafetteloper, ver
springer, voetballer; op rand 
mascottes en olympische 
ringen. 

GRENADA/CARJUACOU EN 
PETITE iVliARTINIQUE 
i4-5- 'o8. Postzegeltentoon
stelling Israel 2008. 
Blok $ 6.-. Luchtfoto Jeru
zalem. 

GUATEMALA 
25-4-'o8. Tiende sterfdag 
Juan Gerardi Conedera 
(1922-1998). 
8.- Q. Portret bisschop. 
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GUYANA 
22-4-'o8. Olympische Spelen 
Peking 2008. 
Velletje met viermaal $ 100.-. 
Hockey, basketbal, judo, 
schieten. 

HONGKONG 
i-7- 'o8. Reuzenpanda's. 
$ 1.40, 2.40, 3.-, 5.-. Verschil
lende afbeeldingen reuzen-
panda's Le Le en Ying Ying. 

9-8-'o8. Olympische Spelen, 
paardensport. 
$ 1.40, 2.40, 3.-, 5.-. Beeld
merk spelen en resp. spring
ruiter en hindernis, dressuur, 
springruiter en water, ruiter 
en paard bij erepodium. 

INDIA 
30-6-'o8. Madhau Instituut 
voor technologie en weten
schap in Gwalior vijftig jaar. 
5.- R. Portret en gebouw. 

i i -7- 'o8. Boeddhistische 
tempels, gezamenlijke uit
gifte met China. 
Tweemaal 15.- R. (samen
hangend). Witte paard-tem-
pel, Mahabodhi tempel
complex in Bodhgaya. Ook 
velletje met beide zegels. 
2i-7- 'o8. Veertiende bataljon 
Punjab-regiment tweehon
derdvijftig jaar. 
5.- R Twee soldaten en 
insignes. 

INDONESIË 
i4-5- 'o8. Bezoek president 
Soekarno aan Cuba in i960. 
1.500 Rp. Handdruk; op 
aanhangsels verschillende 
afbeeldingen Soekarno 
(1901-1970) met Fidel Castro 
(1926). 

5-7-'o8. Nationale spelen, 
PON XVII 2008. 
Viermaal 1.500 Rp. (rond te 
maken). Wielrenner, body
builder, hordeloper, stadion 
in Samarinda. 

6-7-'o8. Traditioneel eten. 
Viermaal 1.500 Rp. Sate 
bandeng uit Bantam, kaledo 
uit centraal Celebes, ajam 
cincane uit oosten Kaliman
tan, nasi lemak uit provincie 
Riau op Sumatra. 

IRAN 
io-3- 'o8. Martelaar Emad 
Moghnie. 
650 Ris. Portret en vlag. 
2i-4-'o8. Vijfde interna
tionaal kinder- en jeugd 
kunstfestival over water. 
650 Ris. Vis. 

*i 
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28-4-'o8. Gemeenteraden 
tien jaar. 
650 Ris. Gebouwen en 
besneeuwde berg. 
8-5-'o8. 'Dsmise van Thiqat 
al-Islam Kulagni' elfhonderd 
jaar. 
650 Ris. Ornament. 
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io-6-'o8. Traditionele kunst 
en handwerk. 
Tweemaal 650 Ris. Ge
kleurde vaas, gegraveerde 
koperen bokaal. 

MO ölüüföO***^ 

3-7-'o8. Haj Mohammad 
Motevasselian. 
650 Ris. Portret ontvoerde 
Iraanse diplomaat. 

JAPAN 
23-i- 'o8. Week van vreemde
lingenverkeer, berg Fuji en 
planten. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Vijfmaal berg Fuji: met 
sneeuw, in voorjaar, zomer, 
herfst, winter, bamboesten
gels, kersenbloesem, horten
sia, esdoornblad, narcissen. 
22-2-'o8. Helden uit teken
films, VII, Manga Nihon Mu-
kashi Banashi (sprookjes). 



Velletje met tienmaal 80 yen. 
(Hanasaka Jisan, de man die 
bomen tot bloei bracht:) pa
gode en man met paard, zin
gende man in boom, (Kaguya 
Hime, dochter van de maan:) 
als kind met bamboehakker, 
en vliegend paard, (Kasajizo, 
de zes boeddha's;) beelden 
in sneeuw, man met mand 
op rug, (Momotaro, de per
zikjongen:) in zeilboot met 
dieren, met demonen, (Tsuru 
no Ongaeshi, het kraanvogel
meisje:) in de sneeuw, man 
en vrouw met kraanvogel. 

2i3'o8. Sterrenkundige ver
eniging Japan honderd jaar. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Jupiter, Saturnus, Melkweg, 
satelliet Suzaku, ruimte
sonde Hayabusa, asteroïdes 
en Aarde, observatorium 
in Hawaï, Melkweg, Mars, 
radiotelescoop Nobeyama. 

KIRIBATI 
i27'o8. Phoenixeilanden 
beschermd gebied. 
40, 75, 80, 85 c, $ 1.25,1.75. 
Resp. huis van riet, kaartje 
Kantoneiland, kaartje 
acht atollen Phoenixeilan
den, Phoenixstormvogel 
(Pterodroma alba), koraal 
(Acropora nobilis), zwart
puntrifhaai (Carcharhinus 
melonopterus); ook velletje 
met de zes zegels. 

KOREAZUID 
io7'o8. Verhaal van Dangun 
Wanggeom. 
Viermaal 250 w. Hwanung 
daalt af naar Sindansu in Tae
baekgebergte, beer en tijger 
willen menselijk worden, 
geboorte Dangun Wang
geom, Wanggeom sticht 
Gojoseon. Ook velletje met 
de vier zegels in doorlopend 
beeld. 
i8'o8. Energiebesparing. 
Viermaal 250 w. Symboli
sche tekeningen: trek thuis 
stekker uit stopcontact, houd 
temperatuur binnen laag, 
gebruik energieefficiënte 
producten, gebruik openbaar 

78'o8. Week van de filatelie. 
Velletje met tweemaal 250 w. 

(driehoekige zegels). Zegel
opzegel: Korea 1902 Yvert 
34, ZuidKorea 1951 Yvert 
82A. 

88'o8. Olympische Spelen. 
250 w. Gymnaste en 'Tempel 
van de Hemel'. 
i48'o8. Stichting ZuidKo
rea zestig jaar geleden. 
250 w. Beeldmerk gelegen
heid en luchtfoto ZuidKo

LAOS 
34'o8. WWF*, withandgib
bon. 
6.000, 7.000, 8.000, g.ooo K. 
Pandabeeldmerk WWF en 
verschillende afbeeldingen 
Hylobates lar. 

iWACAU 
3i7'o8. Frankeerzegels, 
werelderfgoed. 
1.50, 2., 2.50, 3., 3.50, 4.
4.50, 5. ptcs. Gebouwen. 

MACAU 
CHINA 

88'o8. Olympische Spelen. 
5.ptcs.; blok 10.ptcs. 
(zeshoekig). Resp. zwembad 
'waterkubus', olympisch 
stadion 'vogelnest'. 
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iMADAGASKAR 
9io'o7. Walvisconferentie 
in Sainte Marie, II. 
3.000 F. Walvis en tekst. 

MAROKKO 
23608. Fez culturele hoofd
stad Islamitische cultuur. 
7.80 Dh. Stad. 

MARSHALLEILANDEN 
i96'o8. Nieuwe datum mel
ding 7;8;556, dinosaurussen. 
246'o8. Tropische vissen. 

27, 42 c. Resp. Chelmon ros
tratus, Chaetodon auriga. 

207'o8. Visvliegen. 
Vijfmaal 42 c. 'Lefty's de
ceiver', 'apte tarpon', 'royal 
wulfF', 'muddler minnow', 
'jock Scott'. 

MAURITIUS 
285'o8. Herdruk fran
keerzegel vis (Yvert 955). 
10 Rs. Siderea grisea. 

iMAYOTTE 
236'o8. Younoussa Bamana 
(19352007). 
€ 0.55. Portret politicus. 

MEXICO 
25'o8. Moederdag. 
$ 6.50. Moeder en kind. 
i45'o8. Miguel Aleman 
Valdes (19001983). 
$ 6.50. Portret president 
Mexico 19461952. 
i55'o8. Dag van de leraar. 
$ 6.50. Schilderij 'Los Frutos' 
van Diego Rivera. 

i76'o8. Iconen vrijheids
strijd, 'Santo, El Enamaca
rado de Plata' en zijn zoon, I. 
Velletje met zesmaal $ 6.50. 
Afbeeldingen man met zilve
ren masker. 

MICRONESIË 
i23'o8. Onderzoek borst
kanker. 
Blok $ 2.. Vrouw. 
65'o8. Hummer. 
Velletje met viermaal go c ; 
blok $ 3.. Vier verschillende 
H3wagens; Hummer op 
modderweg. 
i45'o8. Postzegeltentoon
stelling Israël 2008. 

Blok $ 3.. Muren oude stad 
Jeruzalem. 

MONTSERRAT 
37'o8. Bedreigde diersoor
ten. 
Velletje met zesmaal $ 2.25. 
Afrikaanse olifant (Loxodon
ta), Haliaeetus leucocepha
lus, Panthera tigris sumatrae, 
Eretriochelys imbricata. 
Rhinoceros unicornis, Go
rilla gorilla. 

3i7'o8. Vroege postge
schiedenis. 
Velletje met zesmaal $ 2.75. 
Zegel 'Lady Mc Leod' (Yvert 
Trinidad Britse kolonie 
nr. i) met zeilschip, oude 
briefkaart Montserrat, eerste 
voorgefrankeerde envelop
pen (Mulready i en 2 pence, 
GrootBrittanniè), Penny 
Black (Yvert GrootBrittannië 
nr. i) en portret sir Rowland 
Hill (17951879), eerste ze
gels Montserrat (Yvert i, 2), 
vroege portafstempelingen 
Montserrat. 

NAMlBlh 
276'o8. Twyfelfontein in 
2007 op lijst werelderfgoed 
Unesco*. 
Driemaal non Standard 
mail; velletje met driemaal 
Standard mail. Prehistori
sche rotstekeningen, resp. 
leeuw en mensen, giraffe en 
dansende koedoe, olifant; 
dezelfde afbeeldingen. 

NAURU 
i55'o8. RAF* negentig jaar. 
Vijfmaal 70 c ; blok $ 3.. 
Vijfmaal portret; Johnnie 
Johnson ('fighter ace'), 
Reginald Mitchell (ontwerper 
spitfire), Sydney Camm (ont
werper Hawker Hurricane), 
Frank Whittle (uitvinder 
jetmotor), Douglas Bader 
('vliegende legende'); Avro 
Vulcan. 
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NEVIS 
3ii2'o7. Zeilwedstrijd 
America's Cup. 
Velletje met $ 1.20,1.80, 3., 
5.. Verschillende scènes met 
zeilboten. 

NIEUWCALEDONIÊ 
i46'o8. Cultured centrum 
Tjibaou tien jaar. 
120 F. Beeldmerk en gebouw. 
i46'o8. Tropisch fruit. 
Driemaal 110 F. Mandarijnen, 
mango, papaja. 

i46'o8. Knuppel met vorm 
vrouwenborsten. 
500 F. Knuppel uit 19'''' eeuw. 

i46'o8. Bedreigde vogel
soorten. 
Driemaal iio F. Beeldmerk 
Birdlife en Nesofregetta 
fuliginosa, Pseudobulwe
ria rostrata, Pterodroma 
leucoptera. 
i46'o8. Akkoorden Matig
non twintig jaar. 
430 F. Gebouw, mensen en 
boek met tekening hand
druk. 

NIEUWZEELAND 
68'o8.AtotZ. 
Vel met zesentwintigmaal 
50 c. Gedecoreerde letters 
alfabet: Aotearoa, Beehive, 
Cook, Dog, Edmonds, Fan
tail, Goodnight Kiwi, Haka, 
Interislander, Jelly tip, Kia 
Ora, Log O'wood, Mudpools, 
Nuclear free, O.E., Pinetree, 
Quake, Rutherford, Southern 
Cross, Tiki, Upham, Vote, 
Weta, Xtreme sports. Yarn, 
Zeeland. 

Afbeelding uolgende pagino 
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PAPOEANIEUWGUINEA 
95'o8. Europese Unie. 
85 t., 3., 335. 535 K.; 
blok 10. K. In verschillende 
kleuren: vogel met Europese 
sterren en vlaggen Europa en 
PapoeaNieuwGuinea. Ook 
velletje met de vier zegels. 

PARAGUAY 
2007. Dr. Nicolas Leoz 
stadion. 
700 Gs. Stadion en voetbal. 
2007. Internationale dag 
woestijnen en woestijnvor

ming. 
7.000 Gs. Bomen in woes

tijn. 
2007. Nationale parken. 
3.000 Gs.; blok 6.000 Gs. 
Resp. bruggetje in Guazu 
Luque; aap. 
2007. Upaep*, onderwijs 
voor iedereen. 
5.000, 6.000 Gs. Verschil

lende scènes in klaslokaal. 
2007. Mercosur*, architec

tuur. 
6.000, 7.000 Gs. Resp. 
Nautilusgebouwvan Genaro 
Pindu, museum door Carlos 
Colombino. 

POLYNESIË 
i26'o8. Rondrit over Tahiti 
vroeger. 
65,100 F. Resp. scooter, bus. 

227'o8. HEIVA 2008, 
festival van traditionele kunst 
en sport. 
65,140,190 F. Driemaal 
verschillende Polynesiër. 

SALOMONSEILANDEN 
i57'o8. Koningen en 
koningmnen. 
Achtmaal $ 2.. Willem I 
(regeerperiode: 10661087), 
Hendrik II (11541189), 
Hendrik IV (13991413), 
Hendrik VI (14221461 en 
14701471), Richard III 
(14831485), Elizabeth II 
(15581603), Jacobus I 
(16031625), Eduard VII 
(19011910). 

■ ■ > ■ ■ ■ ■ « « V « • ■ ■ ' * 

SENEGAL 
272'o8. Toeristische 
plaatsen. 
75,125, 200 F. Resp. man

groves met aap en flamin

go's, dieren in Niokolakoba 
park, leeuw en olifant met 
giraffe en pelikanen in Pont 
Faidherbe in Saint Louis. 

SIERRA LEONE 
82'o8. Mohammed Ali 
(1942). 
Blok 1.000 Le. Bokser. 
i45'o8. Wereldkampioen

schap postzegel verzamelen 
in Israël. 
Blok 7.500 Le. Grote harp 
in raam naar oude muur 
Jeruzalem. 
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Hill 
SINGAPORE 
98'o8. Nationale dag 2008, 
hedendaags Singapore. 
Vijfmaal i " Local; vijfmaal 
50 c ; blok$ 2.. Foto's van 
resp. viermaal gebouwen, 
bloemenstal; perron, trein, 
tweemaal gebouwen, visstal; 
compositie van gebouwen. 

288'o8. Luchtmacht Singa

pore veertig jaar. 
I'" Local, 2°'' Local, 65, 80 c , 
$ i . io. Resp. piloten bij 
vliegtuig, controle en 
communicatie centrum, 
onbemand vliegtuig, technici 
en helikopter, soldaat en 
raketten. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
97'o8. Muziekfestival 'Les 
déferlantes'. 
€ 0.55. Muzieknoten en 
sterren 

ST. VINCENT 
i5'o8. Drie cruiseschepen 
in haven New York. 
Velletje met driemaal $ 3. . 
Queen Victoria, Queen 
Elizabeth II, Queen Mary II. 
i5'o8. Vijftig jaar geleden 
ging Elvis Presley in militaire 
dienst. 
Velletje met viermaal $ 1.40. 
Elvis in militair uniform. 
i65'o8. Nieuwe zeven 
wereldwonderen. 
Velletje met zevenmaal 
$ 1.40. Machu Picchu in 
Peru, rotswoningen in Petra 
(Jordanië), Chicen Itza in 
Mexico, Colosseum in Rome, 
Taj Mahal in India, Christus 
de Verlosser in Brazilië, 
Chinese muur. 

SWAZILAND 
275'o8. Sieraden. 
I., 2.70, 3.70 B. Resp. 
halssieraad ' Inkhonyane', 
kralenketting 'Ugcebesha', 
enkelband 'Tiphandla'. 

TAIWAN 
g7'o8. Zeeschelpen, II. 
NT$ 5., 5., 12., 12.. Resp. 
Murex troscheli, Lambis 
chiragra, Spondylus regius, 
Cymatium pyrum. 

ST. HELENA 
i77'o8. Zeevogels, II. 
15, 35, 40 p., £1.25. Resp. 
Sula leucogaster, Anous 
stolidus, Gygis alba, Phaeton 
aethereus. 

i67'o8. Antieke Chinese 
kunst. 
Velletje met achtmaal 
NTS 5.. In doorlopend 
beeld: schilderij Bai

lutu (honderd herten) door 
Ignace Sichelbart (1707

1780). 
i8'o8. Oorspronkelijke 
kunst Taiwan. 
NT$5. , 12., 12., 25.. 
Resp. aardewerken pot 
Paiwan, tas van de Ami, 
mannenhoofddeksel Rukai, 
halsketting voor Bunum

mannen. 
28'o8. Yirainfestival. 
Velletje met viermaal NT$ 5.. 
Yimintempel in Hsinchu, 
varkensrace, lampion, eten 
van zoete 'congee'; op rand 
dak en galerij van het 'bao 
jhong'paviljoen van de 
tempel. 

TANZANIA 
84'o8. Olympische Spelen 
Peking. 
Velletje met viermaal 700 Sh. 
Beeldmerk spelen en resp. 
basketballer, marathonloper, 
zwemmer, speerwerper. 

TRISTAN DA CUNHA 
i8'o8. Allan B. Crawford 
(19122007). 
15, 20, 50, 60, 85 p., £ 1.20. 
Resp. portret Crawford, 
zegelopzegel: aardappel

zegel (lokale zegel al eerder 
afgebeeld op Yvert bloes nr. 
9), eerste kaart Tristan da 
Cunha, (boek en mensen:) 
Noorse wetenschappelijke 
expeditie i937'38, vestiging 
meteorologisch kantoor op 
Marioneiland 1948, konink

lijke expeditie 1962. 

URUGUAY 
85'o8. Israël bestaat zestig 
jaar. 
Tweemaal $ 37 (samenhan

gend). Toren van David in 
Jeruzalem en vlaggen Israël 
en Uruguay, bloemen (ane

monen en cyclamen). 
i95'o8. Twintig jaar diplo

matieke betrekkingen met 
China. 
Tweemaal $ 12 (samenhan

gend). Schilderij 'Los Tres 
Chiripas' door Juan Manuel 
Blanes, Chinees terracot

taleger. 
275'o8. Honderdste ge

boortedag Juan J. Crottogini. 
$ 12. Portret arts en politicus. 
295'o8. Vereniging van 
kunstnijverheidsartiesten 
vijfentwintig jaar. 
Blok $ 12. Beeldmerk, op 
rand kunstnijverheidspro

ducten. 
46'o8. 'Discount Bank' 
vijftig jaar. 
$ 12. Bankgebouw. 
i26'o8. Mondiale dag tegen 
kinderarbeid. 
$ 12. Jongen draagt rotsste

nen en meisje met laptop. 
206'o8. Mercosur*, in

heemse vogels. 
$ 12, 37. Beeldmerk Merco

sur en resp. Piranga flava, 
Cyanocorax chrysops. 
266'o8. Honderdste ge

boortedag Salvador Allende 
(19081973). 
$ 37. Portret en handteke

ning president Chili en vlag

gen Uruguay en Chili. 
ii7'o8. Casa de Francisco 
Gomez honderdtwintig jaar 
zetel van departementaal 
bestuur Montevideo. 
$ 12. Gebouw uit 18711874. 
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URUGUAY CORREOS 

i57'o8. Honderdjarige 
ziei<enhuizen. 
Driemaal $ 12. Drie verschil

lende gebouwen. 

VERENIGDE NATIES 
i89'o8. Internationaal jaar 
bestrijding armoede. 
Zw.Fr.i., 1.80; US$0.42, 
0.94; € 0.65, 0.75. Kinder

tekeningen, resp. mensen 
met boeken (onderwijs) en 
wereldbol, kinderen dansen 
rond boom met ballen; 
mensen van verschillende 
culturen, kinderen helpen 
na school moeder om geld te 
verdienen; mensen halen ap

peloogst binnen, mensen bij 
hut en schaal fruit met boek. 

VERENIGDE STATEN 
i67'o8. Oude zwarte 
cinema. 
Vijfmaal 42 c. Affiches van 
resp. 'Black and Tan' (1929), 
'Hallelujah' (1929), 'The 
sport of the Gods' (1921), 
'Caledonia' (1945), 'Princess 
TamTam' (1935). 

ly SPORT qüïf GODS 
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i67'o8. Lied 'Take me out 
to the ball game' honderd 
jaar. 
42 c. Muzieknoten, man 
met bal op achtergrond 
honkbalspel. 



78'o8. Disney, V, verbeel
ding. 
Viermaal 42 c. (samenhan
gend). Lucky en Pongo uit 
'loi Dalmatiërs', Mickey 
Mouse, prinse Aurora uit 
'Doornroosje', Mowgli en 
Baloo uit 'Jungle Book'. 

i48'o8. Albert Bierstadt 
(18301902), schilder. 
42 c. Landschap 'Valley of the 
Yosemite' (1864). 

VIETNAM 
36'o8. Mondeling en on
tastbaar erfgoed, hofmuziek 
Hue. 
800,4.000, 8.000 d.; blok 
9.000 d. Beeldmerk Unesco* 
en verschillende muzikanten 
en muziekinstrumenten. 

86'o8. Honderdste sterfdag 
Tran Quy Cap (18701908). 
i.ooo d. Portret en huis. 

WALLIS EN FUTUNA 
i46'o8. Internationaal jaar 
planeet aarde. 
190 F.; blok 200 F. (vorm 
wereldbol). Verschillende 
vissen. 
i46'o8. Olympische Spelen, 
Peking 2008. 
75 F. Beeldmerk spelen 
en kajakkers met Chinees 
gebouw. 

ZAMBIA 
55'o8. Mohammed Ah 
(1942). 
Velletje met zesmaal 500 K.; 
blok 3.200 K. Verschillende 
portretten bokser. 

ZIMBABWE 
244'o8. Ratten en muizen. 
Z, A, E, R, $ 5.000., 10.000.. 
Resp. Rhabdomys pumilio, 
Dasymys incomtus, Otomys 
angoniensis, Graphiurus 
cliviglis, Tatera leucogaster, 
Aethomys namaquensis. 

ZUIDAFRIKA 
i57'o8. Negentigste verjaar

dag Nelson Mandela. 
Blok 'Standard Postage', 
blok 'International Airmail 
Small Letter'. Portret Man
dela, resp. lopend met stok, 
in fauteuil. 

ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
i6'o8. Vogels van Ver
spreide Eilanden. 
Velletje met vijfmaal € 0.54. 
Sterna fuscata, Sula sula, 
Sula dactylatra, Fregata 
minor, Phaeton lepturus. 
i46'o8. Zuidpool zoals ge
zien door kunstenaar Michel 
Granger. 
€ 4.54. Wereldbol waar 
silhouetten vogels naartoe 
vliegen. 

*: Gebruikte afkortingen: 
Asean Association of 

Southeast Asian 
Nations 

Mercosur Gemeenschappe
lijke Economische 
Markt voor Zuid
Amerika 
Royal Air Force 
United Nations 
Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 
United Nations 
International Chil
dren's Emergency 
Fund 
Union Postal de 
las Americas y 
Espafia y Portugal 
Universele Post 
Unie/Union 
Postale Universel
le/Universal Postal 
Union 
Wiener Internatio
nale Postwertzei
chen Ausstellung 
World Wildlife 
Fund 

RAF 
Unesco 

Unicef 

Upaep 

UPU 

WIPA 

WWF 
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ZEPPELINVLUCHTEN 

Op 28 juni jl. was er een 
vaart ter gelegenheid van 
de doop van een Zeppe

lin, die door een van de 
kinderen van het Pestalozzi 
Kinderdorf in Wahlweis 
werd verricht [i] . En

kele dagen later, op i juli, 
werd het feit herdacht dat 
honderd jaar geleden een 
zogenoemde 12 Stunden 
Fahrt werd gehouden. Dat 
gebeurde uiteraard met 
een Zeppelinvlucht [2, 3]. 

KINGFISHER 

De Indiase luchtvaart

maatschappij Kitifl

jisher wil in oktober gaan 

vliegen tussen India en 
New York JFK, met een 
tussenstop op Amster

dam/Schiphol. Er wordt 
gevlogen met een toestel 
van het type A330. Men 
schijnt ook al in gesprek 
te zijn met de KLM, over 
samenwerking. Of er ook 
post zal meegaan is de 
vraag, maar De Vliegende 
Hollander zal het in ieder 
geval wel proberen. 

OPENSKIES 

De nieuwe transAtlan

tische luchtvaartmaat

schappij van British Air

ways, OpenSides, wil op 15 
oktober van dit jaar gaan 
vliegen tussen Schiphol 

en New York JFK. Ook 
voor deze vlucht geldt dat 
De Vliegende Hollander 
zal proberen post mee te 
geven. 

47STE DAG VAN DE 
AEROFILATELIE 

De Dag van de Aerofilate

he  het gaat inmiddels 
om de 47ste editie  zal 
op 27 september in De 
Bussel in Oosterhout 
worden gehouden. Meer 
informatie vindt u in de 
rubriek 'Filatelistische 
evenementen', elders in 
dit nummer. Het bij deze 
dag behorende gelegen

heidsstempel is al aan

gevraagd bij TNTPost. 

Links: 1. Vlucht uan 28junijl., ter 
gelegenheid van de doop van de Baden
Wurttember̂  (Zeppelin NT5). 
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Bouen: 3. Voor 
de liefhebbers: 

urijujel alle 
ê̂ euens uan de 
i2uursi;lucht 

van 1908. 
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SAMENSTELLING: JEFFREY GROENEVELD, 
PURMEREND - REACTIES EN TIPS: 
JEFFREYGROENEVELD(tt)HETNET.NL 

HAARLEM, GESCHIKTE STAD VOOR EEN 
MOOIE THEMATISCHE VERZAMELING 

De januari-aflevering van 
deze rubriek stond in het 
teken van Noord-Hol
land. De heer Jongma uit 
Haarlem stuurde mij een 
kopie van een artikel over 
Haarlem toe dat hij voor 
Spaarnepost, het blad van 
de vereniging Op Hoop 
van Zegels, had geschre
ven naar aanleiding van 
dat artikel. Hij besluit 
zijn artikel met de vraag 
of er misschien nog 
méér te vinden is dan de 
catalogus aangeeft. Het 
antwoord is: 'Ja!' Ten 
eerste is er het gelegen-
heidsstempel dat gebruikt 
werd tijdens de tentoon
stelling Spaarnepost, die 
Op Hoop van Zegels in 
1981 organiseerde, met 
een brug over het Spaarne 
en de trapgevels van Korte 
Spaarne 23 en 25 [i]. Op 

nummer 25 vestigde zich 
in 1546 de bierbrouwerij 
De Olifant. Rond 1500 
waren er in Haarlem 120 
brouwerijen die voor een 
groot deel verantwoor
delijk waren voor de 
welvaart van de stad. 

Haarlemmers 
Er zijn postzegels met het 
stadhuis van Haarlem en 
met het bekende schil
derij Gezicht op Haarlem 
van Jacob van Ruisdaal. 
Verder zijn er zegels 
met afbeeldingen van 
beroemde Haarlemmers, 
zoals de schilderes Judith 
Leyster, de schrijver Nico-
laas Beets en de schaat-
ster Yvonne van Gennip. 
Minder bekend is dat in 
het prestigeboekje Gom^ 
for Gold (TNTPost-num-
mer 10) een hele pagina 

gewijd is aan de Olym
pisch kampioene [2]. 
Helaas is zulke informa
tie niet in de catalogus 
te vinden. Verzetsheld 
Hannie Schaft kreeg een 
postzegel in de DDR [3]. 
Een foto van de in Haar
lem geboren burgemees
ter van Amsterdam, Job 
Cohen, werd opgenomen 
in het persoonlijke pres-
tigeboelqe dat onlangs 
verscheen ter herinnering 
aan majoor Bossshardt. 
Dan zijn er nog zegels 
met het werk van Haar
lemse schilders als Pieter 
Saenredam en Frans Hals. 
Hals verhuisde als peuter 
van Antwerpen naar 
Haarlem en zou daar zijn 
hele leven wonen. Hij is 
een van de belangrijkste 
Nederlandse schilders uit 
de Gouden Eeuw en werd 

vooral bekend vanwege 
zijn portretten en schut
tersstukken. Het Frans 
Halsmuseum gebruikt 
een frankeermachine
stempel [4]. De zomer-
zegel uit 1962 met een 
fragment van zijn schut
terstuk De maaltijd van 
ojïcieren uan Stjonsdoelen 
past ook goed in een 
Haarlem-collectie. Wat 
vaak over het hoofd wordt 
gezien is dat indertijd ook 
gelegenheidsstempels 
werden gebruikt met een 
afbeelding van de bin
nentuin van het museum 
[5] en een zelfportret van 
de schilder [6]. Stempels 
als deze zijn te vinden in 
de publicatie Reclameliand-
stempeis en Gelegenheidss
tempels van F.W. van der 
Wart, een uitgave van de 
Nederlandse Vereniging 
van Poststukken- en 
Poststempelverzamelaars 
(Po&Po). Hals werd ver
der door de DDR met een 
serie postzegels geëerd 

en ook op zegels van 
Tsjechië [7] en de Neder
landse Antillen staat werk 
van zijn hand. 

Orgel 
De in 1666 overleden 
Frans Hals werd onder 
het koor van de oude Sint 
Bavokerk of Grote Kerk 
begraven. In de kerk be
vindt zich het indrukwek
kende Müller-orgel uit 
1738. Het beslaat de ge
hele westelijke muur van 
de kerk. Het rijk vergulde 
orgel heeft twee 'pedaal
torens', waarin pijpen van 
bijna elfmeter lang (32 
voet) staan opgesteld. Zij 
zorgen voor de bijzondere 
lage tonen, waarom het 
orgel befaamd is. Er is 
een mooi frankeermachi
nestempel waarop een 
deel van het orgel te zien 
is. Duidelijk is de over
vloedige versiering te zien 
met helemaal bovenop 
het orgel het gemeente-
wapen [8]. 
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Om reclame te maken 
voor de tentoonstelhng 
Nederlandse Or̂ elpracht 
werd in 1961 een speciaal 
vlagstempel gebruikt 
[9]-

Historische gebouwen 
Op een van de zomerze-
gels van 1978 kijken we 
vanaf de Grote Kerk over 
de Grote Markt naar het 
stadhuis van Haarlem. 
De oudste delen van het 
gebouw dateren van 1370, 
maar tussen 1622 en 1630 
werd een geheel nieuwe 
vleugel in de Hollandse 
renaissancestijl gebouwd 
naar ontwerp van Lieven 
de Key. 
De stadhuisgevel werd in 
de periode van 1630-1633 
in classicistische stijl 
vernieuwd. Het stadhuis 
vinden we terug op een 
frankeerstempel van de 
gemeente Haarlem [10] 
en een geïllustreerde 
briefkaart uit 1924. In 
dezelfde serie kaarten 
werd ook een afbeelding 
van de Amsterdamse 
Poort opgenomen [11], 
een bouwwerk dat ooit de 
oostelijke toegang tot de 
stad vormde. Volgens de 

overlevering zou Kenau 
Simonsdochter Hasse-
laer op de walmuren bij 
de Amsterdamse Poort 
hebben gestaan om de 
Spaanse aanval tijdens 
de Tachtigjarige Oorlog 
af te slaan. De Spaanse 
troepen stonden onder 
leiding van Don Frederik 
van Toledo [12], de zoon 
van de beruchte hertog 
van Alva. 

Erkenning 
De eerder genoemde 
zomerzegel uit 1978 werd 
ontworpen door Anton 
Pieck. Het werk van de 
tekenaar was in de jaren 
zeventig en tachtig enorm 
populair, maar werd door 
kunstkenners verguisd. 
Plotseling lijkt er echter 
sprake te zijn van erken
ning. In het Haarlemse 
museum De Hallen is dit 
voorjaar een overzichts
tentoonstelling over hem 
geopend. 
Pieck wordt geken

schetst als een van de 
laatste romantische 
kunstenaars, die weigerde 
mee te doen aan mode
verschijnselen van de vo
rige eeuw. Pieck woonde 

in Bloemendaal, maar 
was vaak in Haarlem om 
te tekenen. De plaatselijke 
middenstand organiseert 
tegenwoordig in de kerst
tijd een Anton Pieckpa-
rade, die de sfeer van de 
negentiende eeuw moet 
oproepen, de tijd waarin 
Pieck zich meer thuis leek 
te voelen. Een getekend 
portret van de kunstenaar 
werd in 1986 opgeno
men in speciaal stempel 
ter gelegenheid van een 
overzichtstentoonstelling 
in Groningen [13]. 

Drukkersstad 
Oostelijk van de Grote 
JVlarkt, aan het Haarlemse 
Klokhuisplein, stond 
vroeger de drukkerij van 
Joh. Enschedé, vooral be
kend vanwege de postze
gelproductie en het druk
ken van bankbiljetten. Bij 
het 300-jarig bestaan van 
het bedrijf werd een her
denkingszegel uitgegeven 
en Suriname herdacht het 
jubileum zelfs met een 
complete serie zegels, 
waarop onder meer de 
oude drukkerij te zien is 
en een portret van Izaak 
Enschedé, de grondleg

ger van het bedrijf [14]. 
Inmiddels is de drukkerij 
verplaatst naar een be
drijventerrein buiten het 
centrum, maar er worden 
nog steeds postzegels en 
bankbiljetten gedrukt. 
Op het noordelijke deel 
van het voormalige 
Enschedé-complex staat 
tegenwoordig theater 
De Toneelschuur. Het is 
ontworpen door de Haar
lemmer Joost Swarte, die 
behalve ontwerper ook 
tekenaar is. De kinder
zegels van 1984 zijn van 
zijn hand [15], net als 
de Jamboreezegel van 
1995. Swarte is verder de 
initiatiefnemer van de 
Stripdagen die eens in 
de twee jaar in Haarlem 
worden gehouden. 
Haarlem is van oudsher 
een stad van drukkers 
en uitgeverijen. Op de 
Grote Markt staat het 
standbeeld van Laurens 
Janszoon Koster, die men 
lange tijd ten onrechte 
als de uitvinder van de 
boekdrukkunst heeft 
beschouwd. De tombe die 
in 1823 ter ere van hem in 
de Haarlemmerhout werd 
geplaatst staat op een 

postzegel uit 1999. Een 
andere niet geheel juiste 
claim komt van het Haar
lems Dagblad dat beweert 
de oudste krant ter wereld 
te zijn. In de Tweede 
Wereldoorlog werd de 
krant gedwongen om te 
fuseren met de Oprekte 
Haarlemsche Courant, die 
al bestond sinds 1664 en 
daarmee het oudste nog 
bestaande periodiek in de 
Nederlandse taal was. Het 
Haarlems Dagblad heeft 
nog wel als ondertitel 
Oprechte Haerlemsche Cou
rant. Er zijn verschillende 
frankeermachinestempels 
bekend van het Haarlems 
Dagblad [16]. 
Ook uitgeverij De 
Spaarnestad gebruikte 
frankeermachinestempels 
om haar uitgaven te pro
moten . Het vrouwenblad 
Libelle was er daar een van 
[17] en ook het striptijd-
schrift Sjors werd door De 
Spaarnestad uitgegeven. 
De helden Sjors (naar 
wie het tijdschrift was 
genoemd) en Sjimmie 
waren creaties van de in 
Haarlem geboren Frans 
Piet. Zij brachten het in 
2000 tot een serie van vier 



postzegels en een velletje 
[i8]. De nog bestaande 
bladen van uitgeverij 
Spaarnestad komen te
genwoordig van de VNU 
persen. 

Katholiek 
De Spaarnestad was 
een katholieke uitge
verij. Haarlem had nog 
verschillende andere 
katholieke instellingen 
en instanties binnen de 
stadsgrenzen [19]. De 
stad is nog steeds de 
zetel van de bisschop van 
Haarlem. Filatelistisch 
zijn daar nog sporen van 
terug te vinden, zoals de 
post die door het bisdom 
werd verstuurd. Lange tijd 
mocht dat portvrij gebeu
ren, in de jaren '80 kwam 
er een overgangsregeling 
[20] en tegenwoordig 
wordt er gewoon betaald 
voor het verzenden van 
de post. 

Koninklijk 
Het is onmogelijk om in 
dit artikel al het filate
listisch materiaal op te 
noemen dat over Haarlem 
te vinden is. Alleen al de 
gemeente Haarlem was 

een grootverbruiker van 
frankeerstempels, maar 
op twee dingen wil ik nog 
even wijzen. 
Weinigen zijn zich ervan 
bewust dat Haarlem 
enige tijd een koninklijke 
residentie is geweest. Het 
huidige provinciehuis 
[21] was ooit het paviljoen 
Welgelegen, dat Lodewijk 
Napoleon, koning van 
Holland, in 1808 kocht. 
Hij vertoefde er graag en 
verkoos Haarlem zelfs 
boven Amsterdam. In 
1810 werd hij gedwongen 
tot troonsafstand. De 
koning is bij mijn weten 
nooit op een postzegel 
afgebeeld, zeker niet op 
een Nederlandse, maar in 
het prestigeboekje gewijd 
aan 200 jaar predikaat 
'Koninklijk'(TNTPost-
nummer 17) dat eerder 
dit jaar verscheen, is een 
portret van hem te vinden 
[22] en ook zijn konink
lijk wapen. 
Zijn gemalin koningin 
Hortense, die overigens 
lang niet zo van ons 
land hield als de koning 
zelf, is afgebeeld op een 
Franse voorgefrankeerde 
envelop. 

GABRIEl 60 JAAR 

Deze maand, om precies 
te zijn op 20 september, 
viert de Filatehstische Vereni-
gmg Gabriel haar 60-jarig 
bestaan met een speciale 
bijeenkomst in Zeist. In 
deze vereniging hebben 
filatelisten die zich bezig
houden met de bijbel en 
het christendom zich ver
enigd. In het jubileumjaar 
2008 tonen Gabrièl-leden 
hun collecties op grote en 
kleine tentoonstellingen, 
waaronder Postex 2008, 
het landelijk evenement 
dat op 19, 20 en 21 okto
ber in Apeldoorn wordt 
gehouden. 
De onderwerpen waar 
leden van Gabriel zich 
mee bezighouden zijn 
divers. In het laatste club
blad komen we titels van 

verzamelingen tegen als 
De Goudse Glazen, Herders 
en schapen in de Bijbcl, Israel 
naar het Beloofde Land en 
Schnjuen is monnikeniuerk. 
De leden van de vereni
ging ontvangen zes keer 
per jaar het clubblad en 
er zijn jaarlijks vier club-
bijeenkomsten in Nijkerk. 
Gabriel heeft een eigen 

site, handig als u meer 
informatie wilt hebben 
over de vereniging (www. 
flabrieljïla.nl). U kunt ook 
contact opnemen met 
de secretaris, telefoon 
070-3212728 (email: 
i)onku;iss7(a)2onnet.nl). 

AANDACHT VOOR UW 
VERENIGING 

Heeft: uw gespecialiseerde 
vereniging een clubblad 
dat voor thematische 
verzamelaars de moeite 
waard is? Is er op thema
tisch gebied iets bijzon
ders over uw vereniging 
te melden? Ik besteed er 
graag aandacht aan in 
deze rubriek. Stuur uw 
clubblad of nadere infor
matie naar Jeffrey Groe-
neveld. De Goedemeent i, 
1447 PT Purmerend. 

Droste-efFect 
Een postzegel of stem
pel over de beroemde 
Haarlemmerolie heb 
ik niet kunnen vinden, 
maar zeker zo beroemd 
is het Droste-cacaoblik. 
Chocolade en cacao ko

men al lang niet meer uit 
Haarlem, maar gelukkig 
gebruikte Droste indertijd 
wel mooie frankeerstem
pels, met op een daarvan 
de Droste-verpleegster 
[23], die we van het 
beroemde blikje kennen 

en dat met wat fantasie 
ook te ontwaren valt. Het 
fameuze 'Droste-efFect' is 
helaas niet te zien - maar 
daarvoor kunt u terecht 
op de site daniel.xitix.com 
(klik op 'filmpjes' en dan 
op 'Droste-efFect') [24]. 

ffankïLrrtue'fng 
Kecken 



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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

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

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 
Uitgebreide voorraad postzegeis 
en 
filatelistisciie benodigdfieden. 

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

ur, 

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

7(le Capelse pustzegelbeurs 
Zaterdag 27 en zondag 28 september 2008 
Capelle a/d IJssel, in de Trefterp, Marsdiep 1 

• Vele handelaren met voor elk wat wils 
• Een "stuiverhoek" met honderdduizenden zegels 
• Toegang en overdekt parkeren gratis! 
• Eindpunt metro "de Terp'VCapelle aan den IJssel 
• Openingsti|den beide dagen van 10.00 -17.00 uur 

Voor inlichtingen: 
Tel.; 06 51245528 (Hr. A.J. Eishoff) 
Internet: http://home.hccnet.nI/g.v.d.koore/ 

IJ (FILATELISTENVER ENIG ING)-i 
SSEL- & LEKSTREEK' 

De volgende Capelse postzegelbeurs 
29 en 30 november 2008. 

DE POSTZEGEL 
IVlaak GRATIS kennis met DE POSTZEGEL, het oudste 

Nederlandstalig tijdschrift uit België dat maandelijks verschijnt 
met de nieuwe Belgische en Nederlandse uitgiften. Verder 

vindt u in DE POSTZEGEL interessante artikels over klassieke. 
thematische en actuele onderwerpen. Ook wordt speciaal 

aandacht besteed aan de uitgiften van de overige landen, aan 
de filatelistische manifestaties en driemaal per jaar verschijnt 

een verkoop voor en door abonnees met meer dan 1.000 
kavels en... te veel om op te noemen. 

Voor een GRATIS proefnummer schrijft u vandaag nog naar 
K.V.B.P. Werfplein 6 te B-8000 Brugge, telefoon/fax: 

00-32-50-337047, e-mail: kvbp.depostzegel@skynet.be 

Het jaarabonnement bedraagt slechts 15 euro. 
Voor advertenties in DE POSTZEGEL: 

Telefoon 00-32-486-527477. Fax 00-32-50-337047. 

Wie DE POSTZEGEL leest weet meer! 
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SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES; GEEN HANDELSADVERTENTIES; VERMELDING 
VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 

RULES: SUBSCRIBERS ONLY; NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS; STATING YOUR NAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 

SPIELREGEL: NUR FÜR ABONNENTEN; KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET; 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODERNAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

Gest. van vele landen, ook postfr. Vraag 
mijn prijslijst aan. Nergens goedkoper! 
J. Roos, Jozefplein 22, 5552 HV Valkens-
waard. Telefoon 040-2017307. 

www.motiefonline.nl Motiefpostzegels 
met afbeelding. Pzh. Jansen. Telefoon 
0493-320949. 

Duitsland 2007 pfr. 77 euro, 2006 87 
euro, gest. 2007 en eerder leverbaar, 
Zwitserl. pfr. 2007 60 euro, euromunten 
speciale 2 euro vanaf 3.25 euro. Verse-
veld-Boschman, 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 
0^6-4512751. E-mail 
rol)ert-iuildor(5)home,nl 

Gratis prijslijsten postfrisse zegels van 
vele thema's. Wien, Postbus 22517, iioo 
DA A'dam Z.O. Telefoon 020-6974978 
en iDiDUJ.men.nl 

Gratis lijsten Brazilië, DDR, Bund, 
Berlijn gst. en pf Zwitserland gestem
peld. R. Dorman, Grasklokje 66, 7772 
NR Hardenberg. 

Nederland frankeerg. zonder gom 0.44, 
0.39, 0.29 50% + moderne kantoorpost. 
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C. Cruyssen. Telefoon 06-25162155. 

Nederland vellen pfr. NVPH 1174 50 
st. 5 euro, 1152,1173,1182,1203,1210, 
1211,1212,1213,1216,1217,1218,1220, 
1221,1222,1225,1226,1232,100 St. 10 
euro. J.P. V. Kampen. Telefoon 0591-
549626. 

Te koop Nederland postfris vanaf 1906 
+ FDC's + div. vellen. R. van Zoelen. 
Telefoon 06-53765838. 

Polen 500 versch. voor 500 NL, B, F., 
Lux. Joanna Starzyk, Box 747, 00-950 
Warszawa i. Poland. 

Israël: Nieuwtjesdienst tegen nominale 
waarde, prijslijst en geschenk gratis. 
Ongelooflijke aanbieding. Eilat Philate
lic Club, Pb. 542, 88104 Eilat-Israél. Y. 
Carmeli. ujiuuj.isracistamps-cilat.com 

Koopjes! Groot verzamelaar ruimt op 
tegen hoge korting. C Stockmann. 
Telefoon 0316-526265. 

GEVRAAGD 
Mooie collecties v.d. hele wereld gratis 
taxatie, vlot afgehandeld. W.v.d.Berg, 
Valkhof 94, 2261HV Leidschendam. 
Telefoon 070-3272108. 

Verzamelaar zoekt brieven uit WW2 

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)! 

periode van concentratiekampen, 
strafgevangenissen & ghetto's. C.J.T. 
van der Togt. Contact via e-mail naar: 
couplefourciflht@)casema.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. 

Verzamelaar zoekt te koop topcollecties 
van Europese landen. Aanbiedingen 
J. van Dijk. Telefoon 06-53303023 of 
0037-7680861194. 

Kantoorstempels Austr. Staten op ze
gels van voor 1913, partijen en bundels 
ook welkom. P. Bakker Schut. Telefoon 
055-5222973. 

DIVERSEN 
Studiegroep Britannia, de vereniging 
voor alle verzamelaars van Engeland 
en gebieden. Maak eens kennis, bel 
070-3860232, zie www.sgbritannia. 
nl Blad, meetings, 4 grote veilingen, 
boekjes en veel verzamelplezier. Join the 
club, see you! 

Filitalia, club voor verzamelaars van Ita
lië, San Marino en Vaticaan. Bekijk onze 
veiling en meldt u aan op luiuuj.jihtiilia.nl 
of bel 06-51140411 of 070-3460328. 

De Filatelistenvereniging Zuidelijk Afri
ka viert dit jaar haar 20-jarig bestaan. 
Maak eens kennis met ons, 5 bijeen
komsten in Tiel, 5 veilingen, eigen blad, 
rondzend- en nieuwtjesdienst. Con
tributie 20,- euro. Inl. A.A. de Hilster. 

Telefoon 0344-661897. E-mail tonflor(3) 
planet.nl 

Jaarlijkse Postzegel- en Muntenbeurs 
op zaterdag i november 2008 van 
10.00-16.00 uur in gebouw ROG Friese 
Poort te Emmeloord. Inl. J.W. Elshof 
Telefoon 0527-615628. 

Postzegel- Ansichtkaarten- en Munten
beurs zaterdag 27 september NVPV afd. 
Alphen a/d Rjjn Bodegraven Boskoop 
en Ver. van Postzegelverz. "Gouda" van 
9.30-16.30 uur in Annefrankcentrum, 
Jan van Bijnenpad i, Waddinxveen. 
Semihandelaren postzegels, munten 
en ansichtkaarten kunnen nog huren, 7 
euro per tafel 120 bij 80. D. Verwoerd. 
Telefoon 06-53260579. 

Gabriel, dé thematische vereniging voor 
verzamelaars van postzegels, poststem
pels en poststukken, verband houdende 
met bijbel en christendom, bestaat in 
2008 al 60 jaar. Kent u ons nog niet? 
Kijk dan eens op www gabnelfila til of bel 
mevr. Meeuwenoord, telefoon 030-
6918335. 

Vliegende Hollander organiseert op 27 
september 2008 de 47 Dag v.d. Aerofi-
latelie tijdens BOFILEX te Oosterhout. 
Env. in FDC en gewoon formaat met 
Spec. TNT stemp. Kosten 4.50 euro 
p.set. Bestell.: Giro 402628 Tnv. St. 
Tent. VI. Holl. te Pijnacker o.v.v. hoeveel 
sets. Gaarne bij girotelovermakingen 
ook uw adres vermelden. 

Interesse in USA en/of Canada filatelie? 
Kom dan 13 september naar "De Scha
kel", Scheeringlaan 4A, Tiel. Zaal open 
vanaf 9.30 uur. Inl. H. Winterberg, 
Telefoon 0251-234256. 

Contactgroep Frankrijk Verzamelaars 
(CFV), brieven en postzegels van Frank
rijk en voorm. Franse Kol, eigen blad, 
veilingen, rondz., 4 bijeenkomsten 
p.j. in Bilthoven. Contr. 19 euro. Info: 
Pietjan Zwaag. Telefoon 020-6277894. 
E-mail: p.2uiaafl(a)hccnet.nl 

1f^ 

Twee verschillende 
zegels 1,50 
FDC 7,95 

De Ruiter BV 
Numismatiek & Filatelie 

Nieuw: Port Betaald zegels 
Euro-introductie Slovenië 

% ^ 

Tel. 0186-571366 of bestel op: 
www.VerzamelaarsMarkt.nl 

Postzegels-Munten-Bankbiljetten 

http://www.motiefonline.nl
http://www.sgbritannia
http://www.VerzamelaarsMarkt.nl


BREDENHOF-POSTZEGELIMPORT 
Bovenstroot286-0,3077BLRotterdam-Usselmoncle • Telefoon010-4826725 • Fox010-4797065 
emollBredenhof@cs.com • Internet: www.bredenhof.nl 
De winkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. 

Maandag Is de winkel geskiten. Bestelling graag per telefoon. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 
Verzendkosten €5,00. Rembours €6,50. Boven €100,- geen verzenc9<os^en. PrijswiTzigingen "~>*'J«> 

WEER LEVERBAAR DE SUPERWERELD MISSIE 
VAN EEN ENGELSE INZAMELING MET 
ENGELSE GEBIEDEN EN VEEL NIEUW 

Ikg 42,50 - 3 kg 120,00 
OP DIT MOMENT ZIJN WIJ WEER DRINGEND OP ZOEK NAAR 

VERZAMELINGEN EN NAUTENSCHAPPEN VAN HEEL DE WERELD, 
WIJ KOMEN GRAAG BIJ U UNGS. 

AANBIEDINGEN VAN DE MA/^q^ _ 

100 gram % 
OOSTENRIJK ^ 

met nieuw 

^ NU 19,50 

\ 

250 gram 
, "^ DENEMARKEN^ 

lOOgram ^f'^^^ ^^'^^ - J S T 
IJSLAND <# ^ ^ N # ^ 

• NU 2 7 , 5 0 ^ 
W^^ ^^jl^ 

BEL VOOR HET LAATSTE NIEUWS OF KUK OP INTERNET WWW.BREDENHOF.NL 

I [iffl ̂ tei?i^feff 
PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx 3x 5x lOx 
L 4/8 16 BLZ WIT 
L4/16 32 BLZ WIT 
L4/74 48BLZWft 
L4/32 64 BLZ WIT 

6,40 5,50 5,25 5,00 4,75 
9,90 8,00 7,50 7,00 6,75 

15,20 12,25 11,40 10,70 ia20 
19,60 14,50 13,50 13 20 12,75 

W/IHE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 7 20 6,50 6 25 6 00 5,50 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 11,50 10,00 9 50 9 00 8,50 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 18,00 14,50 14 00 13 50 12 90 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 21,60 18,00 17,00 16,60 16 00 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,75 

IKILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 60,00 

250 GRAM BLOKKEN ZWAiTT OF BLANCO NU 19,00 

IKILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 65,00 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORMAAL 120,00 NU 95,00 

9 KILO MISSIE U.S.A. NORAAAAL 145,00 NU 135,00 

mailto:emollBredenhof@cs.com
http://www.bredenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.NL


1919 Rietdijk 2008 

Grote Najaarsveiling no. 391 Mc 
10,11 en 12 november 2008 London 

Deze grote najaarsveiling omvat onder andere: 
Schitterende verzameling Zwitserland ondergebracht in honderden kavels 

1 

Prachtige stempelverzamelingen waarbij veel puntstempels: 
J^0! . % g ■ ■'■ WW'i» wpiniM M,iiyi>i|| fwwmrmv^m^mmnww 

! ■ SiSfaSiAiyia ad t ' 

Voor deze 
veiling kan nog 

materiaal 
worden 

aangebracht tot 

24 september 

• Groot aantal dozen en collecties waarbij voor elk wat wils! 
• Honderden kavels Nederland en Overzeese Rijksdelen. 

Noteert u alvast onze 
kijkdagen: 

22 oktober  9 november 

Bel ons voor alle gewenste informatie of voor een gratis taxatie: 
0 7 0 3 6 4 7 9 5 7 

Ri etd ij 1^, een begrip in de Filatelie. 
* Ruim 89 jaar ervaring; 

* Een uitgebreide internationale klantenkring; 
* De mogelijkheid van een renteloos voorschot; 
* Een betrouwbare indicatie voordat u een beslissing neemt; 
* Veilingcatalogus met alle foto's in full«oior op internet; 
* Deskundige verkaveling; 
* Presentatie in luxe veilingcatalogus; 
* Extra publiciteit bij speciale collecties; 
* Bezoek aan huis voor grotere objecten; 
* Gratis verzekering. 

U krijgt onze 
veilingcatalogus 

nog niet? 

U wilt ook 
inzenden? 

Aarzel dan niet om 
contact met ons op 

te nemen! 

Wij zijn u graag 
van dienst! 

Adres 

Telefoon 

Fax 
Intemet 

Email 
Giro 

Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 
2514 GC 'sGravenhage 
0703647957 (postzegelveiling) 
0703647831 (muntenveiling) 
0703632893 
www.rietdijkveilingen.nl 
vernieuwde website! 
info@rietdiJk'Veilingen.nl 
420875 / Bank 47.35.68.705 

Vraag de 
veilingcatalogus 
telefonisch of per 

email aan! 

http://www.rietdijk-veilingen.nl



