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MONACO 

Bureau Uitgifte Postzegels 
Tel. +377 98 98 41 41  23, avenue Albertll  98050 MONACO CEDEX 
Email: oetp@gouv.mc  www.oetpmonaco.com 

mailto:oetp@gouv.mc
http://www.oetp-monaco.com


R A P P - OUTSTANDING 
STAMP AUCTION 
24 TO 27 NOVEMBER 2008 

For decades. Peter Rapp AG has been carrying out extremely successful stamp auctions with exclusive, internationally competitive 
offers Discerning collectors and professional stamp dealers have always been particularly appreciative of the high-quality single lots 
and, especially, of the many fully intact, original collections and untouched investment holdings that Peter Rapp has been offering 
in every auction 

World Philately in Wil 
Our November 2008 auction will again be considered a major international event in philately The single-lot offer abounds with 
selected high-quality rarities from all areas of postal history and philately In addition we will again be offering an unparalleled range 
of huge, extremely valuable collections, including several award-winning exhibition collections 

-^ Switzerland - the best offer of Swiss philately and postal history in many years, including numerous world rarities from 
the Pilatus and Geneve Collections 

-^ Guatemala - International Large Gold medal collection, offered intact 
-» Netherlands - Fantastic collection including 700-1- stamps of the 1852 issue 
-* Space Mail - Specialised collection including Apollo 12, 13 and 15 "Moon Covers" and other gems 
-* Airmail and Aviatic History - including rare covers and ballooning history from 1783 
-> Huge Collections and Holdings - including Austria, Belgium, China, France, Germany (all areas). Great Bntain 

and British Colonies, Israel, Italy, Korea, Liechtenstein, Norway, Portugal, Russia, Spam, USA, etc 

Our 2-volume deluxe catalogue will be mailed at the end of October. 
New customers please send CHF 30.00, EUR 20.00. 

For a profusely illustrated preview and registration for online live bidding by internet, 
please visit www.rapp-auktionen.ch. For early hotel reservation, contact Nadia Vanadia (phone 0041 71 923 77 44). 

Mint strip 

Internationale 
Brief markenauktionen 

Toggenburgerstrasse 139 
CH-9500 Wil, Switzerland 

Tel. 0041 71 923 77 44 
Fax 0041 71 923 92 20 

www.rapp-auktionen.ch 
info@rapp-auktionen.ch 

From the exceptional Netherlands collection 
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http://www.rapp-auktionen.ch
http://www.rapp-auktionen.ch
mailto:info@rapp-auktionen.ch
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Alle zegels zijn pracfit ex. netjes gestempeld, tenzij z.fr.=zeer fraai, mooie zegels 
maar met klein gebrek, (o) = gebruikt maar stempel met controleerbaar. Duurdere 
soorten desgewenst met fotoCert. van erkende keurmeester, kosten hiervan in 
overleg. Aanbod geldig voorzover de voorraad strekt, post
giro 271040, Porto extra, franco levering vanaf € 150,. Prijzen in EURO. 

J.H. Ackermann 
ROSENDAEL 2  1121 HH LANDSMEER  Tel. 0204823966 

NIEUWE PRIJSLIJSTEN (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 

POSTZEGELBOEKJES GEHELE WERELD 
We hebben meer dan 10.000 boekjes in voorraad. Ze zijn allemaal te vinden op: 

www.booklets.nl. Veel ook al met foto. Geen internet? We sturen graag een prijslijst 

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

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

I ^ H I Maandelijkse zaalveiling van: 
■^^os tzege ls  post(waarde)stukken  fdc's  munten 

ansichtkaarten  olie andere verzannelingen 

^^^O(O1©^®®(?@{)'[?(O](O)DOÖD0 
Veilinghuis "De Voorstraat" 

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

ELKE ZATERDAG 
5CENT boeken! 

ZIE VOOR ONS ADRES: 

WWW.COLLECT4ALL.COM 

Voor postzegels Nederland & Overzee naar: 

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

't POSTZEGELHOES rei: on 3512 ess 
of een briefje naar: Venloseweg 43 5993 PH Maasbree 

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

Antillen 
Aruba 
België 
Curacao 
Dultsland 

Frankrijk 
Groot Brittannië 
Nederland 
Oostenrijk 
(Rep.)Surlname 

emall: Iibren2@planet.nl 
libren@home.nl 

Telefoon: 0455245256 

http://12z.fr
http://18z.fr
http://130z.fr
mailto:boomstamps@home.nl
http://www.booklets.nl
mailto:info@booklets.nl
http://WWW.COLLECT4ALL.COM
http://www.postzegelhoes.nl
http://www.librenphilatelie.com
mailto:Iibren2@planet.nl
mailto:libren@home.nl
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s ANTHONY V/D BOGAARD 
BY INVESTMENT PHILATELIE 

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

Bezoek onze stand op de "Postex 2008". 

MICHEL BRIEVEN CATALOGUS DUITSLAND 2008/09 
voor het eerst in kleur 69,— 

MICHEL AUTOMAATZEGELS WERELD 2008/09 
in kleur 54,80 

vanaf midden november: 

Karibisch Gebied 2008/09 (Overzee Band 2) 

U.S.A. SPECIAAL 2008/09 

Postzegel Boekjes Duitse Rijk 

79,-
69,-
98,-

Bezoek vooral onze stand op de POSTEX, met vele speciale 

aanbiedingen, o.a. overjarige Michels van Europa en Overzee 

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

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

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) Canada = 

Denemarken = 
Frankrijk = 
Engeland = 
Kanaaleilanden = 
Liechtenstein = 
USA = 
Zweden = 
Zwitserland = 
Duitsland Euro Zegels = 

€ 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 p e r l SFR. 
€ 0,80 per 1 euro. 

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. 

U kunt uw frankeergeldige postzegels aanbieden op onze stand 
tijdens de Postex 2008 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

Iel-Fax: 040 2044684 - E-Mail: r.vergossen@hetnet.nl 

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

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

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

Van Antarctica tot zuid Amerika. Van atletiek tot zeeschildpadden. 

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

WAT JE VAN VER HAALT 
IS LEKKER!! 

CD. v/d Wel 
Bewepsfilatelisten 
sinds 1949 

Koningstraat 101 
1781 KE Den Helder 
Tel/fax: 0223-614066 

POSTZEGELS, MUNTEN, BANKBIUETTEN 
EN TELEFOONKAARTEN 

GEHELE WERELD OP VOORRAAD 

l'osl/cKi'liiaiulel 

vwAi' kbtiu-'iüuutn 
www.filateliehpz.nl 
hpzh@planet.nl 

Geertzen Philatelie 
Prins Bernhardstraat 1 1 , 
3466 LR WAARDER (nl) 
Tel: 00 31 (0)348 501582 
Fax: 00 31 (0)348 434602 

Mobiel : 00 31 (0 )653447302 
e-mail: geertzen.phila@wxs.nl 

Op de Postex in Apeldoorn hebben wij weer een aantal scherpe 
aanbiedingen voor u zoals onze bekende stockboeken van het 1^̂ ^ klas 
merk Leuchtturm, maar ook kilowaar en Catalogi zijn in de aanbieding. 

U kunt voor postzegels van vele landen, zowel binnen als buiten Europa, 
bij ons terecht. Dit kan zijn postfris of gestempeld. Ook thematische 
zegels behoren tot onze specialiteit, net zoals de ruime sortering van de 
nieuwste catalogi voor landen en motieven. 

Kijkt u ook eens op onze website en onze webshop: 

www.geertzenphilatelie.nl 
Wij maken graag kennis met u aan onze stand tijdens de Postex. 

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

UW postzegelhandel op internet 
postzegels 
• albums 
• catalogi 

• telefoonkaarten 
verpakkingsmateriaal 

De Ruiter BV 
Numismatiek & Filatelie 

Een serieuze prijs voor uw 
collectie? 

Bel voor meer informatie: 

Tel. 0186-571366 

Meer dan 50.000 artikelen online: 
www.VerzamelaarsMarkt.nl 

Postzegels-Munten-Bankbiljetten 

• Compleet overzicht Dave 
en Importa albums 

• Hawid klemstroken met 
± 15% korting 

• Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken 

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

• Franco vanaf 75,00 euro 

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO 
Elke maand leuke aanbiedingen 

waaronder Davo luxe land-albums 

tel: 010-476.81.75 - fax: 010-476.80.48 

http://www.anthonyvandenbogaard.nl
mailto:r.vergossen@hetnet.nl
http://www.filateliehpz.nl
mailto:hpzh@planet.nl
mailto:geertzen.phila@wxs.nl
http://www.geertzenphilatelie.nl
http://www.VerzamelaarsMarkt.nl
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Filatelie (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge 
geven door de Stichting Nederlandsch 
Maandblad uoor Philatelie m Den Haag 

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

Hoofdredacteur 
Aad Knikman AIJP 
Achtergracht 71 i^SiBLWeesp 
Telefoon 0294 432801 
Telefax 0294 482508 
Email philatelie@tip nl 
Website tumiDJilatelie u;s 

Advertentieverkoop 
Bureau deTroye 
Prieelvogelweg 5 1349 CG Almere 
Jeanine deTroye 
Telefoon 036 53 84 528 
Telefax 036 5384880 
in/o@)bureaudetroye nl 

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

(ogoo 2265263) 
Telefax 0251310405 
Mutaties viawww aboiand nl 

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

'Hoe word ik abonnee?' 
Er zijn twee abonnementsmethoden 
1 een collectief abonnement 
U kunt lid worden van een vereniging 
die bij Filatelie is aangesloten het 
abonnementsgeld maakt dan deel uit 
van uw verenigingscontributie 
2 een individueel abonnement 
hiervoor kunt u zich m u v België 
aanmelden bij Abonnementenland in 
Uitgeest (zie Abonnementen ) voor 
€24 40 (Nederland) €40 (buiten 
land standaard) of €6D (buitenland 
priority) Een individueel abonnement 
gaat per de eerste van een willekeurige 
maand in het loopt minimaal een 
jaar (11 nummers) Abonnements 
beëindiging zie Opzegging abon 
nement 

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

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

Losse nummers 
Nummers van de lopend e jaar^an^ 
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 SWD Veenstra Roelofsstraat31 
2596 VK Den Haag 
penning meester 
H PG van der Lienden 

Copyright 
© 2008 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer 
32 000 exemplaren 

ISSN nummer 0166 3437 

Inhoud Filateh'e 
Uit de wereld van de filatelie 

Verzamelgebied Nederland 

Verzamelgebied België 
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CMMPENiSCYOÜNGER 

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

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

Onze agent in Nederland is Clemens Smits. 

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

Tel. 0346 - 552585 
Fax 0346 - 552584 

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

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

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

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

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


''*^^i?J}BÏ© '^"^9%, 

Crimpen 8̂  Younger koopt aan 
Verkoop uw postzegels aan ons  zonder extra kosten en zonder wachttijd 
tegen correcte prijzen die overeenkomen met de marktsituatie. 

Momenteel zijn wij dringend op zoel< naar verzamelingen, doubletten en handels

voorraden van de volgende landen: 

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

■MPHVIB 
China ^ ^ ^ V 
Japan 
Hongkong 
Macao 
Thailand 
Korea 

Midden Oosten 
Alle landen 

™ Amerika ■ ■ 
VS " 
Canada ' 
Mexico 
Brazilië i 
Colombia 

Afrika 
Alle Landen 

Natuurlijk zijn wij ook in andere landen geïnteresseerd. 

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

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

Crimpen & Younger GmbH Wilhelmstraße 18 i 65185 Wiesbaden 
Deutschland i email: info@crimDenvounaer.de 

http://www.crimpenvounaer.de
mailto:info@crimDenvounaer.de
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Smits Philately: Een kleine greep uit onze 800 collecties/partijen ! 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. 

Of kijk op: WWW.FILATELIE.NET 
10505 Aruba. Prijs: € 550,00 
Insteekboek met een postfrisse stock Aruba Stock loopt tot ca 1997 Heel veel zegels, 
cat waarde ruim 3250 euro 
10530 Australië stoelt. Prijs: € 230,00 
Dik Fil-I-Safe stockboek met een postfnsse en gebruikte stock Australië Stock bevat wat 
kangaroes en George en verder veel matenaal tot 1997 Koopje' 
10531 Bahamas 1860-1992. Prijs: € 360,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Bahamas 1860-1992 in twee grote Yvert in-
steekalbums Veel postfris materiaal, waaronder veel motief Cat waarde ca 2000 euro 
10476 Bechuanaland, Gold Coast en Somaliland. Prijs: € 230,00 
Map met stockbladen met een leuke kleine ongebruikte en gebruikte collectie 
Bechuanaland, Gold Coast en Somaliland Cat waarde ca 1500 euro 
10550 België 1863-1999. Prijs: € 725,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie België 1863-1999 in 6 Davo albums in grote 
doos Zeer goed gevulde collectie met heel veel postfns materiaal Hoge cat waarde' 
10420 Belgisch Congo. Prijs: € 190,00 
Twee stockboeken met postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van Belgisch Congo, 
Zaire, Ruanda etc Heel veel zegels met ook veel doubletten Koopje' 
10399 Berlijn en Bund. Prijs: € 225,00 
Doos met een stockboek en heleboel stockkaartjes met voornamelijk postfns materiaal 
van Berlijn en Bundespost Heel veel zegels, veel complete jaargangen Cat waarde ca 
3850 euro 
10451 Brazilië 1843-2000. Prijs: € 685,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte, gedeeltelijk dubbel verzamelde collectie Brazilië 
1843-2000 in 4 stockboeken Collectie bevat zeer veel beter materiaal zoals (Yvert no's) 
2, 4, 5, 6, 11-18A, 19-22A, 241-251*, 279-282*, 336-342 (zonder 337) etc Zeer veel ze
gels, hoge cat waarde' 
10480 Brazilië, Colombia en IVIexico. Prijs: € 240,00 
Map met stockbladen met een voornamelijk gebruikte collectie Brazilië, Colombia en 
Mexico Veel klassiek matenaal, waaronder beter 
10497 Canada 1859-2000. Prijs: € 850,00 
Collectie Canada 1859-2000 in twee dikke Kabe albums Collectie is in het begin gebruikt 
en vanaf ca 1983 postfns en deels dubbel verzameld Collectie bevat zeer veel beter ma
tenaal zoals (Yvert no's) 16, 22, 23, 24, 36-37, 38, 46, 47, 48, 50, 54-61, 62-72, 78-84, 85-
91, 129-139,140-155 etc Zeer hoge cat waarde, wat gemengde kwaliteit 
10425 Canada. Prijs: € 250,00 
Voornamelijk moderne postfnsse collectie Canada tot 1996 in twee Davo luxe albums 
Collectie bevat ook wat ouder, gebruikt matenaal Aanrader' 
10533 Chili. Prijs: € 150,00 
Insteekboek met voornamelijk klassiek gebruikt materiaal van Chili Leuk klem partijtje' 
10415 Denemarken treinzegels. Prijs: € 170,00 
Ordner met treindocumenten en een stockboek met treinzegels, gebruikt en ongebruikt 
van Denemarken Zelden gezien, leuk lot 
10520 Divers postfris. Prijs: € 150,00 
Twee insteekboeken met gevarieerd postfns matenaal van diverse landen Ook wat ge
bruikt matenaal aanwezig 
10416 Diverse landen. Prijs: € 170,00 
Doos met stockkaartjes van diverse landen van de hele wereld Bevat o a leuk Saoedi-
Arabie en Venezuela 
10521 Diverse. Prijs: € 240,00 
Map met 2 kleine insteekboekjes met divers beter materiaal in gemengde kwaliteit Bevat 
o a veel beter Frankrijk tweede keus Zeer hoge cat waarde' 
10485 Duitsland 1872-1945. Prijs: € 1.350,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Duitsland 1872-1945 in Davo album Zeer goed gevul
de collectie met zeer veel beter matenaal zoals (Michel no's) 398-401, 403-406*, 407-
409*, 423-424, 425-429*, 430-434*, 438-439*, 4558, 456-458*, 499-505*, 529-539* 556-
564*, blok 2* (met verticale vouw) blok 3* (beetje verkleurd) etc Mooie collectie, zeer ho
ge cat waarde' 
10448 Duitsland 1872-1965. Prijs: € 230,00 
Gebruikte collectie Duitsland 1872-1965 in twee Davo albums Leuke beginnercollectie 
met ook veel beter matenaal uit de eerste jaren Bund 
10509 El Salvador en Honduras. Prijs: € 250,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie El Salvador en Honduras in twee nngbanden op blan
co bladen Collectie begint in 1865 en bevat veel zegels 
10441 Engeland en Ierland. Prijs: € 300,00 
Insteekboek met postfns matenaal van Engeland en Ierland. Bevat veel doubletten, cat 
waarde ca 2100 euro Koopje' 
10417 Engelse koloniën. Prijs: € 1.800,00 
Dealerboek met postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van diverse Engelse kolomen 
Heel veel zegels, waaronder veel beter matenaal, veel oud/klassiek en dure uitgaven Zeer 
mooi lot met een gigantische cat waarde' 
10440 Europa CEPT 1956-1966. Prijs: € 325,00 
Stockboek met een postfrisse en ongebruikte stock Europa CEPT 1956-1966 Bevat heel 
veel matenaal zeer hoge cat waarde 
10424 Europa en overzee. Prijs: € 170,00 
Oud (1938) Schaubek album met een collectie Europa en wat overzee Voornamelijk meer 
eenvoudig matenaal, maar wel leuk België en Nederland aanwezig 
10552 Europese landen. Prijs: € 520,00 
Stockboek met postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van diverse Europese landen 
Veel beter senes, waaronder veel beter materiaal van Zwitserland Cat waarde 1996 
Franse franc 33600 (ca 5500 euro) 
10423 Fauna. Prijs: € 135,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Fauna in Dukaat album op blanco bladen Leuke kleine 
collectie 
10470 Fiji, Gambia, Virgin Islands. Prijs: € 230,00 
Map met albumbladen met een voornamelijk ongebruikte collectie FIJI, Gambia, Virgin 
Islands Klassiek matenaal in mooie kwaliteit Cat waarde ca 1220 euro 

10518 Finland 1875-2000. Prijs: € 400,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Finland 1875-2000 in Davo album en stock
boek Veelal dubbel verzamelde collectie (gebruikt en postfns/ongebruikt) 
10456 Frankrijk 1940-1989. Prijs: € 1.075,00 
Postfrisse collectie Frankrijk 1940-1989 in 3 luxe Lindner albums Tevens twee stockboe
ken met doubletten en 30 rode kruis boekjes Collectie is zo goed als compleet en bevat al 
het betere materiaal zoals (Yvert no's) 489-493, 526-537, 553-564, 580A, 841, 853-858, 
867-872, 891-896, 930-935, 945-950, 960-965, 989-994, 1027-1032 (2x), luchtpost 20, 
35-37 etc Ook wat andere landen aanwezig waaronder leuk Monaco Zeer mooie collec
tie, zeer hoge cat waarde' 
10527 Frankrijk back of the book. Prijs: € 3.000,00 
Twee insteekboeken met o a beter matenaal van Frankrijk back of the book Bevat o a 
(Yvert no's) 147* (8x), 275-277*, luchtpost 2, 5-6*, 7* (6x), 9* (6x), 10* (4x), 11* (5x) 12* 
(7x), 13* (3x), 13 (4x), 14 (3x), 15*, 15 (2x), 24-27*, 29* (2x), 29 (2x), 32*, 33** 33*, preo-
bhteres 44* (2x), 47*, 114*, 118* (2x), port 2* (2x), 2 (4x), 3* (2x), 3 (7x) 4 (2x), 5 (5x), 6*, 
6 (3x), 7*, 9*, 9 (2x), 17,22*, 23,25 (4x), 27, telegraaf 1*, telephones 16*, 18* etc Enorme 
cat waarde' 
10434 Frankrijk en koloniën. Prijs: € 300,00 
Dik oud insteekboek met postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van Frankrijk en kolo
men Heel veel zegels, cat waarde ca 2500 euro 
10542 Frankrijk. Prijs: € 760,00 
Map met albumbladen met een ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk Collectie be
vat veel beter matenaal zoals (Yvert no's) 119*, 120* 121*, 123*, 143*, 145*, 148-152*, 
156*, 162-169*, 170-181*, 206*, 208*, 229-232*, 240*, 252*, 256*, 269*, preobliteres 50*, 
54*, 71*, 73*, 75*, luchtpost 7* etc Leuke collectie, zeer hoge cat waarde' 
10445 Frankrijk. Prijs: € 135,00 
Ongebruikte collectie Frankrijk op albumbladen in map Collectie bevat voornamelijk mate
riaal van de jaren 50, waaronder wat beter zoals (Yvert no's) 970-974, 989-994, 1006-
1007, 1027-1032, 1066-1071, 1072-1075, 1192-1194, 1257-1262 
10393 Franse koloniën. Prijs: € 800,00 
Prachtige uitzoekpartij oud/klassiek matenaal, in zakjes per land gesorteerd Mooi schat-
graverslot voor stempels, betere waarden etc in 2 schuifladen 
10454 Griekenland. Prijs: € 600,00 
Doos met 2 albums en 5 insteekboeken met divers postfns, ongebruikt en gebruikt maten
aal van Griekenland Bevat leuk klassiek en veel betere series Ook wat gebieden aanwe
zig, waaronder Kreta Zeer veel zegels, hoge cat waarde' 
10538 Groot Brittannié 1840-1997. Prijs: € 450,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Groot Brittanme 1840-1997 in twee Davo 
cristal albums Collectie is goed gevuld met zeer veel postfris matenaal, maar zonder 
Phosphor senes 
10551 Heraldiek. Prijs: € 700,00 
Doos met 8 albums met een voornamelijk postfnsse collectie heraldiek van de hele wereld 
waarin ook betere zegels Zeer mooie verzameling met uitgebreide beschrijvingen 
10405 Indonesië 1948-1976. Prijs: € 300,00 
Dik stockboek met een postfrisse, ongebruikte en gebruikte restantstock Indonesië 1948-
1976 Voornamelijk postfris matenaal zonder blokken Cat waarde ruim 4000 euro 
Koopje' 
10392 Indonesië 1949-1999. Prijs: € 550,00 
Meest postfnsse bijna complete collectie incl de dure blokken, in 2 hele dure Davo LX al
bums Enorme cat w 
10407 Indonesië 1960-2000. Prijs: € 1.100,00 
Drie insteekboeken met een postfnsse stock blokken en wat series van Indonesië 1960-
2000 Merendeels ca 10 x aanwezig Cat waarde ruim 7400 euro 
10396 Iran 1984-1998. Prijs: € 125,00 
Kleine postfrisse collectie Iran 1984-1998 op insteekbladen in map Leuk lot' 
10458 Israël. Prijs: € 100,00 
Doos met zakjes met postfrisse senes Israel Zowel fulltab als zonder tab en ook veel blok
ken van 4 met plaatnummers Bevat o a ca 600 x treinenserie 1977 (Michel 722-725) 
postfns fulltab 
10457 Israël. Prijs: € 325,00 
Insteekboek met betere nummers van Israel in postfnsse fulltab blokken van 4 Bevat 
(Michel no's) 10-14 15 (met plakker) 28-29, 41, 57-58, 69-71, 79 (1 zegel met plakker), 
86, 139, dienst 1-4 Cat waarde ruim 1800 euro 
10467 Italiaanse Gebieden. Prijs: € 600,00 
Map met albumbladen met een kleine ongebruikte en gebruikte collectie Italiaanse 
Gebieden Bevat o a Arbe et Veglia, Campione, Dalmatie, Tnest etc Cat waarde ca 
2800 euro (Michel) + 2000 euro Trentino no 17* (4 kronen groen, echf) 
10494 Italië 364-367. Prijs: € 100,00 
Stockblad met een luxe postfrisse serie Italië Yvert 364-367 cat waarde 420 euro 
(Michel 528-531) 
10501 Liechtenstein 1912-1968. Prijs: € 340,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Liechtenstein 1912-1968 in klemband Collectie bevat 
veel beter matenaal zoals (Michel no's) 1-3*, 50*, 63*, 51B, 52B*, 72-74*, 75-77*, 285-
287*, 289-300*, 311-314*, 319-321*, 332-333* etc Leuke collectie, hoge cat waarde' 
10453 Liechtenstein 1960-2006. Prijs: € 625,00 
Postfnsse complete collectie Liechtenstein 1960-2006 in luxe Leuchtturm album Tevens 
1979-1986 siervellen postfns in 3 Lindner albums Zeer mooie collectie, zeer hoge cat 
waarde' 
10504 Macau 1884-1974. Prijs: € 665,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Macau 1884-1974 in insteekboek Leuke collectie met 
veel beter materiaal waaronder veel goed klassiek Zeer hoge cat waarde 
10430 Maleisische Staten. Prijs: € 265,00 
Stockblad met gebruikt, ouder matenaal van diverse Maleisische Staten Bevat o a meerde
re 1, 2 en 5$ zegels waaronder (Yvert) Perak 72 Leuke samenstelling, hoge cat waarde' 
10472 Mauritius 1859-1940. Prijs: € 380,00 
Map met een ongebruikte en gebruikte collectie Mauritius 1859-1940 op stockbladen 
Hoge cat waarde' 
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10469 Monaco. Prijs: € 200,00 
Insteekboek met postfris en ongebruikt divers materiaal van Monaco, waaronder wat beter 
luchtpost Cat waarde ruim 1800 euro 
10401 Motief Kunst. Prijs: € 80,00 
Stockboek met voornamelijk gebruikt matenaal van het Motief Kunst Zegels van de hele 
wereld, waaronder ook complete senes en blokken Mooi lot' 
10508 Nederland ballonpost Prijs: € 150,00 
Leuke collectie ballonpost van Nederland Ca 50 stuks vanaf 1946 in ringband 
10491 Nederland betere series. Prijs: € 225,00 
Insteekboek met betere series Nederland, zowel postfns als ongebruikt en gebruikt Bevat veel 
beter matenaal zoals o a 2x Itep (592-595) postfris en ongebruikt Cat waarde ca 1900 euro 
10400 Nederland blokken 1942-1976. Prijs: € 825,00 
Zeer dik stockboek met een zeer uitgebreide postfnsse en iets ongebruikte stock blokken 
van Nederland 1942-1976 Stock bevat o a 4 x legioenblokken, 18 x kind 1965 etc Wat 
gemengde kwaliteit, cat waarde 6950 euro, voor minder dan 12%" 
10414 Nederland facturen. Prijs: € 190,00 
Doos met voornamelijk oude facturen, meest met zegels Tevens wat diversen, waaronder 
wat oudere brieven 
10546 Nederland FDC's 198-541 (december 2006!) Prijs: € 350,00 
Complete collectie Nederland FDC's 198-541 in 3 Davo FDC albums Collectie is geheel 
comjileet inclusief alle A-nummers 
10408 Nederland FDC's 232-492. Prijs: € 250,00 
Complete collectie onbeschreven FDC's Nederland van nummer 232 tot 492 Collectie is 
compleet inclusief a-nummers Cat waarde ca 1400 euro 
10409 Nederland FDC's 74-428. Prijs: € 200,00 
Vrijwel complete collectie (ontbreken enkele a-nummers) FDC's Nederland nummer 74-
428 Onbeschreven in 5 FDC albums Cat waarde ruim 1500 euro 
10482 Nederland FDC's E1-E260. Prijs: € 1.150,00 
Complete collectie FDC's E1-E260 (1950-1988) van Nederland Collectie is vanaf 1970 
onbeschreven No El heeft 2 ponsgaten Leuke collectie hoge cat waarde' 
10483 Nederland grootrondstempels. Prijs: € 500,00 
Collectie grootrondstempels Nederland in dik insteekboek Veel matenaal op diverse 
emissies, inclusief enkele prentbnefkaarten 
10459 Nederland machinestempels. Prijs: € 230,00 
Map met een collectie van 70 poststukken met machmeafstempelingen Begin 20e eeuw 
Zeer leuke collectie, zelden zo gezien 
10412 Nederland mailer collectie 1999-2004!!! Prijs: € 1.650,00 
Prachtige collectie van de vaak zeer schaarse mailer boekjes wo vele zeldzame uitgaven 
incl typen, diverse boekjes met bemerkingen postkanfoor, ook enorme nominale waarde, 
in album Cat w ruim 5300 euro 
10489 Nederland postwaardestukken. Prijs: € 150,00 
Album met ca 170 gebruikte postwaardestukken van Nederland Leuke collectie met ook 
leuke stempels van kleinere plaatsen Meeste rond 1900 
10413 Nederland Prestigeboekjes 1-18. Prijs: € 225,00 
Albumpje met compleet collectie prestige boekjes van Nederland 1-18 Bevat dus ook het 
fameuze Rembrandt boekje' 
10524 Nederland puntstempels. Prijs: € 850,00 
Map met stockbladen met een uitgebreide collectie puntstempels van Nederland op diver
se emissies Wat gemengde kwaliteit, maar enorme cat waarde 
10506 Nederland puntstempels. Prijs: € 2.350,00 
Insteekboek met een zeer mooie collectie puntstempels Nederland tussen no 1 en 106 op 
emissie 1872, Willem III Collectie bevat vrijwel alle nummers op de 5, 10 12_, 15, 20 en 
25 cent Zeer mooie kwaliteit, zeer hoge cat waardei 
10463 Nederland puntstempels. Prijs: € 600,00 
Map met een collectie puntstempels tussen no 1 en 255 Voornamelijk op 5 cent blauw 
Willem III 1872 (no 19) maar ook emissie 1867 In totaal 377 zegels 
10446 Nederlands Indië. Prijs: € 285,00 
Ongebruikte en gebruikte restant collectie Nederlands Indie op albumbladen in map 
Bevat tevens Nederlands Nieuw Guinea compleet inclusief UNTEA 
10410 Nederlandse Antillen FDC's 1957-2007 (!). Prijs: € 800,00 
Schitterende, complete collectie FDC's Nederlandse Antillen 1957-2007 (E1-E398) in 4 
FDC albums Vanaf 1964 onbeschreven Zeer mooie collectie, zeer hoge cat waarde' 
10439 Nederlandse koloniën. Prijs: € 230,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Nederlandse kolomen Bevat Nederlands Indie, 
Cura?ao/Antillen, Sunname en Nederlands Nieuw Guinea (compleet met UNTEA post
fns) Leuke redelijk gevulde collectie 
10556 Noorwegen 1856-1976. Prijs: € 475,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Noorwegen 1856-1976 in Kabe album Goed 
gevulde collectie 
10452 Oostenrijk 1850-1981. Prijs: € 500,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte deels dubbel verzamelde collectie Oostenrijk 1850-
1981 in 4 luxe Lindner albums Redelijk gevulde collectie met zeer veel matenaal 
10541 Pakistan. Prijs: € 115,00 
Map met twee complete ongetande vellen van Pakistan Michel no 505 en 509 (Stanley 
Gibbons 477a en 480a) Vellen zijn 2 maal gevouwen Cat waarde 1000 euro 

10503 Papua Nieuw Guinea 1952-1989. Prijs: € 265,00 
Postfnsse (eerste serie met plakker) collectie Papua Nieuw Guinea 1952-1989 in album 
Mooie collectie, hoge cat waarde 
10479 Perfins. Prijs: € 190,00 
Map met stockbladen met perfins van diverse landen Bevat o a Frankrijk, Duitsland, 
Engeland, Oostenrijk etc Ruim 600 zegels 
10391 Republiek Suriname 1975-1979. Prijs: € 200,00 
Postfnsse partij wo in blokken van 4 wo veel boekblokken, in insteekboek Catw circa 
2700 euro 
10554 Rusland 1860-1960. Prijs: € 600,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Rusland 1860-1960 op blanco bladen in Victona album 
Goed gevulde collectie met ook beter materiaal Tevens wat klassiek Japan aanwezig 
10543 Rusland variëteiten. Prijs: € 300,00 
Map met vaneteiten van Rusland Bevat dubbeldrukken, kopstaande opdrukken, ongetan
de zegels etc In totaal 17 zegels Leuk lot' 
10555 Scandinavië 1841-1947. Prijs: € 680,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Scandinavië 1841-1947 in oud Kloek album Goed gevul
de collectie met leuk klassiek matenaal in iets gemengde kwaliteit Bevat Denemarken, 
Finland, Noorwegen, IJsland en Zweden Cat waarde (Yvert) ca 6400 euro 
10559 Spanje 1945-1987. Prijs: € 780,00 
Voornamelijk postfnsse collectie Spanje 1945-1987 in twee Davo albums Collectie bevat 
zeer veel matenaal waaronder veel beter zoals luchtpost 100 jaar postzegels (Yvert 242-
245) ongebruikt Tevens leuk Spaans Andorra aanwezig inclusief Europa CEPT 1972 
Mooie collectie 
10519 USA 1851 -1980. Prijs: € 570,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie USA 1851-1980 in twee albums Collectie is 
zeer goed gevuld en bevat veel beter materiaal zoals o a Yvert luchtpost 17** Ook plaat-
blokken aanwezig Koopje' 
10426 Verenigd Europa CEPT 1956-1987. Prijs: € 500,00 
Goed gevulde, eerst (on)gebruikte, later postfnsse collectie Verenigd Europa CEPT 1956-
1987 in twee Davo albums Zeer veel matenaal, hoge cat waarde' 
10395 Verenigde Naties. Prijs: € 230,00 
Doos met 2 albums en 4 insteekboeken met voornamelijk postfris materiaal van Verenigde 
Naties Bevat zeer veel zegels, met doubletten en o a blok 1 New York postfns vlaggen-
vellen postfns etc Koopje'" 
10560 Wereld poststukken Prijs: € 200,00 
Leuke uitzoekpartij van oud tot nieuw, meest Nederland en ook leuk Nederlands Indie, in 
albums en los, in grote doos 
10496 Wereldcollectie. Prijs: € 800,00 
Oude, ongebruikte en gebruikte wereldcollectie in twee oude dikke Schaubek albums 
Leuke collectie met veel Duitsland, Franse kolomen, Portugese kolomen etc Zeer veel ze
gels' 
10431 West Europa luchtpost. Prijs: € 300,00 
Map met ongebruikte en postfnsse senes luchtpostzegels van Oostenrijk, Frankrijk, 
Liechtenstein, Saar, Monaco, San Marino etc Mooie samenstelling, zeer hoge cat waar
de' 
10432 West Europa. Prijs: € 380,00 
Map met een partij zegels en series op stockkaartjes van voornamelijk West Europese 
landen Bevat o a leuk België (met o a blauwe Madonna), Engeland, Zwitserland, Italië 
etc 
10474 Zuid Australië 1855-1902. Prijs: € 285,00 
Map met stockbladen met een kleine ongebruikte en gebruikte collectie Zuid Australië 
1855-1902 Collectie bevat o a leuk dienstzegels 
10444 Zweden 1855-1993. Prijs: € 1.000,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte, deels dubbel verzamelde collectie Zweden 1855-
1993 in 4 insteekboeken Collectie bevat beter matenaal zoals (Yvert no's) 2, 6-11, 14, 
163-176*, 178-189*/o, 235-246*, service interieur 1 etc Moderne deel voornamelijk post
fns Heel veel matenaal, hoge cat waarde' 
10490 Zwitserland 1850-1966. Prijs: € 300,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Zwitserland 1850-1966 in luxe Leuchtturm album 
Collectie IS leuk gevuld met ook klassiek matenaal, maar zonder echte top 
10450 Zwitserland 1854-1999. Prijs: € 1.500,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte, deels dubbel verzamelde collectie Zwitserland 1854-
1999 in 4 dikke stockboeken Collectie bevat zeer veel beter matenaal zoals 2 Pax series 
(ongebruikt en gebruikt), beter dienst, port, blokken etc Zeer goed gevulde collectie, zeer 
hoge cat waarde' 
10547 Zwitserland 1855-1989. Prijs: € 400,00 
Redelijk gevulde ongebruikte en voornamelijk gebruikte collectie Zwitserland 1855-1989 
in album Collectie bevat ook beter matenaal zoals (Michel no's) 128-129 133-135,143-
144 149-151, 153-155 175-178, 180, 181, 182*, 185-188,394*, blok 7*, 447-459 */o etc 
Goed gevulde collectie, hoge cat waarde' 
10513 Zwitserland. Prijs: € 685,00 
Ordner met een kleine gespecialiseerde collectie port van Zwitserland Tevens blokken 
aanwezig, zoals (Michel no's) blok 1* 2*, 4**, 4 (2x), 88*, 8, 9**, 9,10* 10,11** (2x), 11, 
12,13*, 13 Leuke collectie, hoge cat waarde' 

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

SMITS PHILATELY KOOPT 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^' ^ '̂-"-"' f̂ 'J "^^ 2-maandelijkse prijslijst 
E-mail O 'k 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 



Contact today 
Michael Eastick 

PO Box 414 Blackburn Vic 3130 Australia 
michael@michaeleasticl<.cotn 

www.michaeleastlck.com 
+613 9894 8561 

Torsten Weller 
PO Box 214 Caulfield Sth Vic 3162 Australia 

torsten@torstenweller.com 
www.torstenweller.com 

+613 9751 1243 

BUYING AUSTRALIAN & WORLDWIDE 
STAMPS, COVERS, POSTAL HISTORY 

$ € $ € BUYING FOR CASH $ € $ € 
Two leading Australian dealers are visiting Holland looking to BUY! 

See us at the Hotel Schipol A4, Rijksweg A4 - 3, Schiphol 
on Monday 27th October from 9am - 10pm 

and bring your material for our best cash offer. 
Please ask for us wtien you get to reception 

You can browse through our stocks at the Hotel Schipol A4 
or see us at Sindelfingen International Stamp Fair - Stand 110 

^ Friday 24th - Sunday 26th. October 2008 
(Shuttle bus available from Schiphol Airport to Hotel Schiphol A4) 1 fs 

Postzegel- en Muntencentrale 
Emmen 

Altijd meer dan 2500 kavels postzegel
partijen in onze kelder van 155m^. 

Grote voorraad Bankbiljetten en Munten, 
Nederland en wereldwijd. 

Alle euromunten op voorraad 
I N K O O P V A N P O S T Z E G E L S , M U N T E N , 

B A N K B I L J E T T E N E N A N S I C H T K A A R T E N 
ADRES: OPENINGSTIJDEN: 
KERKPAD43 Dl T/M VR 09 30 - 17.00 UUR 
TEL- 0591-640925 DO 09.30 - 20.30 UUR 
FAX: 0591 -648247 ZA 09.30 - 17.00 UUR 

INFO(g),PMC-EMMEN.NL 
WWW.PMC-EMMEN.NL 

LID N.V.P.H. 

S C A N D I N A V I Ë 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-FAROER 

GROENLAND-IJSLAND-FINLAND-ÄLAND 
POSTFRIS-GEBRUIKT-POSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag 
BEZOEK MIJN WEBWINKEL OP 

WWW.SCANDINAVIANSTAMFS.NL 

RZ.H RON HERSCHEIT 

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

postzegelhandel 

jokevandenberg 

Uitgebreid Nederland postfris 
en gestempeld vanaf 40% 

Verzorging van al Uw abonnementen 
van elk land en motief 

Benodigdheden met korting 

Hoge korting op Leuchtturm 
gewatteerde stockboeken 

Tevens inkoop postzegels 

P o s t z e g e l v e i 1 i n g J . J . d e B r u i n 
organiseert 2 x per jaar een postzegel- en muntenveiling in De Voorhof te De Bilt. 
De gratis veilingcatalogus is verkrijgbaar op aanvraag, liefst schriftelijk of per fax. 
Inleveringen worden gaarne geaccepteerd. 
Onze volgende veiling wordt gehouden op 15 november 2008. 

Postzegelveiling J.j. de Bruin, Willem van Mechelenstraat 15, 3817 BB Amersfoort. 
Tel.: 033-4632342. Telefax: 033-4635063. 

Wij zijn gedipiomeerd veilingtiouder, Lid van de Federatie Taxateurs Malfeiaors Veiiingt^ouders 
in Roerende Zaiten (TMV) en register vei/ing/ioudef. 

Wij zijn aanwezig op Postex 

p o s t z e g e l h a n d e l j o k e v a n d e n b e r g 

Bernadottestraat 64 
2811 SG Reeuwijk 

Tel/Fax: 0182-39 64 40 . 
Mobiel: 06 21 26 17 74 

Email: pzh,jokevdberg@plane^ 
Internet: www.jokevdberg.nl 

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

^ Nederland & OR (postfrls/gestempeld) 
-i- Zwitserland (postfrls/gestempeld) 
^ Indonesië (posttris) 
-^ Rep. Suriname t/m 2005 (posttris) 
-j- Thema Spoorwegen (vm. posttris) 

Vraag vrijblijvend onze gratis prijslijst aan. 
Klipper 75, 2991 KL Barendrecht geen winkel 
Tel: 0180-690810 Fax: 0180-690811 
info@filateliedeboeler.nl www.filatelledeboeler.nl 

KILOWAAR MET 2004/2005/2006 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN IN EURO'S 1 
Zwitserland : met toeslag en hogere waarden 
Oostenriji« : grote sortering 
W. Europa : grote sortering en hoge waarden 
Skandinavie : grote sortering met IJsland 
Duitsland : met toeslag en hoge waarden 
Noorwegen : grote vanatie en hogere waarden 
Engeland : veel nieuw en met hoge waarden 
Finland : grote sortenng 
Wereld : vele landen (iets Europa) 
MISSIEWAAR 
Duitsland : Nieuw en met hogere waarden 
Australië : veel nieuw en met hogere waarden 
N.Zeeland : veel grootformaat en hogere waarden 
Engeland : met buitenland en hogere waarden 
W.Europa : onuitgezocht met grootformaat 

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

Levering onder rembours + € 11,50 Filatelistische frankering 
Korting voor grotere partijen op aanvraag 

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

HULS J.B.A. b.v. 
M.L. K ingstraat 5 5 - 6 2 4 5 GH E Y S D E N - Te l . 0 4 3 - 4 0 9 3 4 9 5 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

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

10,50 
6,50 

10,00 
11,50 

8,25 

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

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

1 kg 
90,00 

150,00 
90,00 

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

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

http://www.michaeleastlck.com
mailto:torsten@torstenweller.com
http://www.torstenweller.com
http://www.pmc-emmen.nl
http://www.scandinavianstamfs.nl
mailto:pzhronh@bart.nl
http://www.jokevdberg.nl
mailto:info@filateliedeboeler.nl
http://www.filatelledeboeler.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 

Collecties munten gehele 
wereld 

Bij grote objecten, bestaat de 
mogelijkheid voor een bezoek aan 

huis door één van onze deskundige 
medewerkers. 

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

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

TE KOOP GEVRAAGD 

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


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

1951 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

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

10,50 
6,00 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

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

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

4 39,00 
J 17,50 
u 30,00 
u 43,00 
u 16,50 
u 15,50 
Li 49,00 
il 46,50 
u 245,00!! 
u 57,00 
u 59,00 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

12,00 
9,50 
15,50 

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

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002/2005 

nü 63,50 
nü 22,00 
nu 59,00 
nü 39,00 
nü 43,00 
nu 39,00 

op aanvraag 
PORT EN DIENST VOORRADIG 

NED.ANTILLEN: POSTFRISSE COMPLETE JAARGANGEN INCL BLOKKEN, exclusief eventuele "a"nummers NIEUWE (VERLAAGDE) PRIJZEN: 
VANAF 15% tussen 1953 en 1994 geldt: 70% EXTRA KORTING! v.a. 100 EURO AFNAME 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

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

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

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

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

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

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

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

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
hierna 

nü 
nü 
nu 
nu 
nü 
nü 
nü 
nü 
nü 
nü 

op aanvraag 

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

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

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

38,30 
13,00 
4,40 

17,00 
2,20 

22,60 
211,50 

25,70 
79,60 

243,50 
78,50 

218,50 
80,80 

129,70 
72,80 

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

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

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

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

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

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

10,25 

ia,s.cH,„e„ri,S'rsr* 

3«1*.UT,,.CHV'Ä'*SS„t&„ 
UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN, COLLECTIES. PARTIJEN OKTOBER 2008 

8292 
DEUTSCHE BUNDESPOST- "Jahres Zusammenstellung der D.B.Post" oftewel complete 
jaarset van 1973( de eerste officiële uitgave van 1973, oplage slechts 10000 exempla-
ren( zie pag 1025 Michel 2008 cat) cataloguswaarde 1700 euro!, incl. Certificaat Schle
gel! UITERMATE ZELDZAAM was 850,00 nü met ruim 40% Icorting! OFTEWEL SLECHTS 
500.00 (FOTO + CERTIFICAAT OP DE WEBSITE) 
8578 
D.REICH DAVO standaard voordrukalbum. zwarte klemstroken met een vnl gebruikte 
collectie 1872-1945 aanwezig o.a.: 1,2,4/6,9,16/20,25,26,31/4,37,39/50+div types.78,80/ 
2,83/97,119/38,140/57,158/76,veelinfla,354*,355/67,375;7.410/22.505b,540/3,651/9,72 
8/9,Luchtpost o.a. 383,455,456.539 etc tevens nog diverse dienst Totale cataloguswaar
de 3.545,00 was 395,00 nü -30% = 276,50 (ZIE DIVERSE FOTO'S OP DE WEBSITE) 
8692 
ISRAEL: no. 54 (KAIVIEEL) gebruikt met full tab catw 240,00 nü 55,00 (FOTO WEBSITE) 
8694 
NEDERLAND: nr 347 (2,5 gulden Konijnenburg) postfris zonder plakker catw 200,00 nü 
95,00; nr 348 (5 gulden Konijnenburg) postfris zonder plakker catw 200,00 nü 95,00 (zie 
foto's op de website) 
8697 
ZUID AMERIKA KLASSIEK: map met diverse o/* voor 1920 o.a. Guatamala o.a Yvert 
no. 14 o, Honduras, Peru, Venezuela o.a. Yvert 54/58 o, fikse catw en dat voor slechts 
55,00!!! 
8726 
NOORWEGEN DAVO standaard voordrukalbum, prima staat met een mooie vnl 
gebruikte collectie 1856-1986 goed gevuld collectie aanwezig o.a. (Michel nrs) 3,4,7/ 
10,14,15,16/20,22/6,30/1,32,34,35,40,49,52/61.62,74 hierna heel goed gevuld. Dienst 
1/46,48,49,51/79,81/85 etc Port nrs 1/12 compleet catw ca 1500,00 nu 265,00 
8747 
NED.INDIE: KABE luxe voordrukalbum, blanco klemstroken, in prima staat nw prijs 
125,00 met een vnl * en deels o SUPERCOLLECTIE 1864-1948 aanwezig o.a. 1 o, 2 o, 3/16 
o/*, 17/22 ' , 23/30 o, 31/37 o/*, 40/57 *, 63/79*/o, 81/98 */o, 99/148 *, 150/1 ',154*,155 
o, 167/259*,263 o, 264/5*,290/345*, 346 o. Luchtpost compleet vnl *, Port 2*,3*,4 o, 
5/40 */o etc Dienst compleet * catw 3960,00 nü 675,00 
8748 
MONACO: YVERT standaard voordrukbladen, in prima staat, nw prijs ca 200,00 met een 
PRACHTCOLLECTIE 1885-1985 aanwezig o.a. (Michel nrs) 1',2/7 o, 13 o, 15/21 o, 22/5 o, 
26 *, 40 •, 47 *, 51/3 o, 58 a+b *, 61b«, 62*, 99*, 102/3 o, 108/19 o. 120/35 o/*. 138/0 *, 
149/62 o, 172 o, 176 a*, 184 *, 187 o, 188 *, 190/4 *, 200/4 *, 205/64 *, 247/5 *, 267/2 
*/o, 276/7 o, 315/0 o, 331/6 * hierna op top zer goed gevuld tevens de blokken vanaf 
1973( ook veel CEPTÜ) Port aardig compleet w.b 39* en 58* Preo's op 4 na compleet! 
Catw 4130.00 nü 595,00(FOTO'S WEBSITE) 
8764 
CURACAOINED.ANTILLEN: 2 stockboeken met restant voorraad incl. LP en Port 1872-
1977 o/*/* * Curacao deel catw 633,00 Antillen deel catw 1112,00 Totaal dus 1745,00 
ideaal voor boekjes/beurzen! Nü 139,50 

8769 
DUITSE KOLONIËN: Karolinen nrs 7/19 ongebruikt met plakker, no. 19 gekeurd Lan-
telme BPP! Catalogus-Waarde 200,00 nü 79,50 (FOTO WEBSITE) 
8770 
NEDERLAND: 1000 verschillende zegels incl. een nagelnieuw stockboek 16 biz, nü 
29,50 
8779 
OOSTENRIJK- 2 NAGELNIEUWE(IN VERPAKKING) DAVO LUXE BANDEN, daarin luxe 
voordrukbladen met blanco klemstroken (nw staat) + 1 standaard DAVO voordrukalbum, 
nw prijs totaal ca 260,00. Dit geheel is EEN SUPERCOLLECTIE 1850-1993 tot ca 1908 
gebruikt fissen 1909 en 1981 deels iingebruikt. deels gebruikt en iets postfris en vanaf 
1981 geheel compleet postfris! Aanwezig (geen teken is gebruikt) IVlichel nrs 1-1-2 fraai, 
3/5, 10 II, 13/15 II, 18/22, 25/28, 31/34, 35/41, 35/40 I, 44/49, 50/62, 63/68, 69/83, 84/96, 
105/155, 161/74 o/*, 178/202 o/*, 208/11 IIA o/*. 22/417 vnl *, 418/24 *, 433/41 *, 
442/6 *, 447/65, 466/7*, 488/93 I *, 4945/7*, 498/511, 550, 567/87 Ol', 613/22, 628/31 
**, 638/59 o/*/**, IV a *, 664/7, 668/73*, 693 I B *, 697/928 */o, 923/53 */0. hierna 
ogenschijnlijk geheel Compleet o/*/** Luchtpost: 225/7*, 425/32*, 468/3*, 475, 476*, 
478*,484*,486*,598/611*,822/8, 955/6, 984/6 etc Zeitungsmarken: 16 fraai (f 650,00) 23 
o zr fraai, 29, vanaf het jaar 1908 compleet o/* Zeitungsstempelmarken: 1 a , 3,7/8,Port 
1-44, 46,47-53, 55-57 hierna bijna compleet. Catw vele lOOOen euros nü 595,00(VEEL 
FOTOS) 
8782 
BELGIË: DAVO luxe voordrukalbum deel I, blanco klemstroken incl. cass in perfecte 
nieuwstaat, nw prijs 112,00 met een PRACHTCOLLECTIE 1849-1949, in begin iets 
gebruikt en daarna alles heel mooi ongebruikt en ook iets ** aanwezig o.a. GBP nrs: 3 
o, 15/16 o, 18*. 23(*), 24*, 26/9*, 53/67 o, 74/80 o, 83*, 84/91 o, 108/16 o, 129/34*, 149 
o, 150/9*, 164**, 165/74*, 190/210 */**, 258/66*, 267/2*, 273/88", 289/2*/**, 293/8*, 
302/24*, 326/2*, 351/2*, 353/5*, 356/2*, 375", 392*, 394/0*, 429/5*/**, 434b **(« 
210,00)435"* (« 210,00), 438/54*/**, 466/70**.488/4**,495*, 496/11 */**,513/26*, 
532/7*/**, 537*-i-B**, 538/724** zo goed als compleet hierna nog iets aanwezig. Bok
ken: 6/9*, 10**, 10'/14*, 15**, 16* catw enkele lOOOen euro's nü 495,00 ( ZIE DIVERSE 
FOTO'S OP DE WEBSITE) 
8783 
ENG GEB/GRENADA ST VINCENT Locomotief serie in complete ** vellen van 50 
zegels elk (5ct, lOct, 20ct, 25ct, 75ct, 1$. 2.50$,3$ prima voor motief! catw Yvert franc 
5750,00 nü 45,00 (FOTO 3$ OP WEBSITE) 
8784 
INDONESIË: 3 DAVO crystal/luxe voordruk albums, blanco klemstroken, prima nw staat 
nw prijs ca 200,00 met een op een handje vol na GEHEEL COMPLETE TOPCOLLECTIE 
1948-1997 in het begin enkele zegels ' maar verder alle postfris z.plakker incl. alle blok
ken (ook voetbal. Apen etc) verder nog aardig wat Port, Dienst, Riau. Automaatboekjes 
etc etc Catw ca 5800,00 (als jaargangen kost dit ca 1500,00(zie pag 2) nü 395,00! I!! 

GEEN PORTO KOSTEN, ONZE PRIJZEN ZIJN ALL IN !!!! I op www,stamp5-dns.com voor overige aanbiedingen/partijen 
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Houzaterdag i novemberzoo8 vrij Numismatiek & 
in uw agenda en kom naar onze 

PHILAKOOPDAG 2008 
êen reis door de Filatelistische en ISlumismatische wereW 
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Honderden verzamelaars en liejliebbers hebben wij mog^,^, 
venvelbmen. Op zaterdag 1 november 2008 houden wii 
van 10 tot 16" uur onze volcjende PHILAKOOPDAG in 
onze winkel in Sittard. Neem onder het^enot van een ] 
kopje kojfie en een heerhjk stukje Limbargse vlaai een 
kijkje tussen de vele Philakoopjes, spectaculaire magazijn1 
opruiming en meer. Véél meer! Laat u venassen.... ^ 

numismatiek 
^^^^^^^^ Mm M hankhiljet. nuniisniacici 

WSSop zaterdag i novembe 'mm 



WfOA E 
TE OPTIMISTISCHE HOLLANDSE KAPITEIN ZORGT 
VOOR EEN SPECIAAL FRANS POSTWAARDESTUK 

ACHTERHOEK 2 0 0 9 
KOMT DICHTERBIJ 

Nog vier maanden en het 
is zover: dan wordt in het 
Sourcy Center (foto) in 
Zieuwent (gemeente Oost 
Gelre) de tentoonstelling 
Achterhoek 2009 gehouden. 
Er wordt geëxposeerd in 
de klassen 2, 3, Jeugd, 
Propaganda en i- en 2-
kadercoUecties. Het is de 
vijfde tentoonstelling van 
deze opzet in vijfentwin
tigjaar. In de organise
rende commissie zijn de 
volgende verenigingen 

vertegenwoordigd: FV De 
Achterhoek, FV De Klomp 
Winterswijk en PhV 
Lochum, Borculo e.o. 
U vindt het Sourcy Center 
aan de Zegendijk 3a. De 
gemeente Oost Gelre 
heette voorheen Lichten-
voorde. Meer informatie 
vindt u op de website 
lüUJiu.defllobe-achterhoek.nl, 
waar een speciale papina 
over Achterhoek 2009 te 
vinden is. 
U kunt ook bellen met 
de heer G. Wissenburg: 
0545-272543 (e-mail 
ujissenbur̂  .^^hetnet. nl). 

Weet u het nog, begin 
dit jaar, toen het hevig 
stormde langs de kust? 
Niet alleen in Neder
land, maar ook in Belgiè 
en Frankrijk ging het 
flink tekeer. Ineens was 
daar het bericht dat een 
Nederlandse kapitein zijn 
vrachtboot niet de haven 
in had gekregen, maar 
zijn schip zag stranden 
op het brede zandstrand 
van Les Sables d'Olonne 
in de Vendee in Frankrijk. 
Behalve de plaatselijke 
horeca (extra klanten) en 
de toeristenwinkels (extra 
posters en ansichtkaar
ten) zag ook de Franse 
post mogelijkheden om 
extra omzet te maken. 
Voor binnenlands gebruik 
(maar door 10 cent bij te 
plakken ook binnen Eu
ropa te gebruiken) werd 
een envelop uitgegeven 
met een foto van het 
gestrande schip. Op alle 

postkantoren in de regio 
was deze envelop, uitslui
tend in een setje van tien, 
verkrijgbaar. Voor Frank
rijkverzamelaars een 
onweerstaanbaar stukje 
'maatwerk'. Jammer 
genoeg lukte het niet om 
op deze enveloppen het 
toeristische poststempel 
van Les Sables d'Olonne 
te verkrijgen. Zowel bij 
postbezorging in Chateau 
d'Olonne als naar mijn 
adres in Nederland werd 
de brief ontwaard met een 

matrixstempel waarin de 
naam 'Sables d'Olonne' 
niet eens voorkomt. 
Heel jammer, want op 
ansichtkaarten maakt 
men royaal reclame voor 
de stad, die bekend is van 
de eenmaal in de vier jaar 
georganiseerde zeilwed
strijd rond de wereld, de 
Vendee Globe, die nota bene 
komende maand weer 
wordt gehouden! 
Wellicht dat het om
streeks de start van die 
wedstrijd alsnog lukt om 
een 'toeristische' afstem
peling te realiseren. 

BERNARD AKKERMAN 
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BRUG OVER DE GOUWE 
OP ZEGELS VASTGELEGD 

Het Historisch Genoot
schap Waddinxveen heeft 
ervoor gezorgd dat de 
brug over de Gouwe bij 
Waddinxveen filate-
listisch is vastgelegd. 
Het genootschap heeft 
velletjes met persoonlijke 
postzegels laten maken 

die samen met een setje 
van drie oude ansicht
kaarten te koop zijn. 
Een complete set kost 
12.50 euro. U kunt zo'n 
set bestellen door het 
genoemde bedrag over te 
maken op Rabobankreke-
ning 366801155 t.n.v. het 
Historisch Genootschap 
Waddinxveen in Wad
dinxveen. 

>- FILATELIE PRESENT OP 
=: KOMENDE POSTEX 

Op vrijdag 17, zaterdag 
18 en zondag 19 oktober 
wordt weer de jaarlijkse 
Postex gehouden. Dat 
gebeurt in Apeldoorn, 
in de Americahal aan de 
Laan van Erica. Uitge
breide informatie vindt u 

elders in dit nummer (zie 
de pagina's 678 tot en 
met 680). 
Ook het maandblad 
Filatelie is in Apeldoorn 
present. Standmanager 
Paul Walraven en zijn 
medewerkers heten u er 
van harte welkom. Het 
Standnummer (of eigen
lijk de Standletter) is J. 

AMERIKAANSE VLAG KREEG EEN BAANTJE 
EXTRA, MAAR USPS CORRIGEERT HET NIET 

Wij hier in Nederland 
hebben het eigenlijk maar 
gemakkelijk, met een na
tionale vlag die uit slechts 
drie banen - een rode, 
een witte en een blauwe 
- bestaat. 
Maar hoe zit dat in de 
Verenigde Staten, met al 
die sterren en strepen? 
Lastig! Er gaat dus wel 
eens iets fout, zeker in 
een land waar zoveel ze
gels met het Amerikaanse 
dundoek verschijnen. 
Bijvoorbeeld bij de zegel 
van 42 cent die op 18 april 
jl. voor het eerst aan de 
loketten kwam. Er is in 
de Verenigde Staten enige 
commotie ontstaan over 
die zegel, want in plaats 
van de gebruikelijke 
dertien stripes vertoont de 
afgebeelde vlag veertien 

strepen (om en om wit en 
rood gekleurd). USPS, de 
Amerikaanse posterijen, 
geven de fout ruimhartig 
toe (die extra veertiende 
streep - een witte - zou 
om 'ontwerptechnische 
redenen' zijn toege

voegd), maar peinzen 
er niet over om de zegel 
opnieuw te drukken. 
In vergelijking met een 
Inverted Jenny (een zegeltje 
dat makkelijk een half 
miljoen dollar opbrengt) 
vindt de USPS de nu 
gefabriceerde foute Star 
Spangled Banner, ken
nelijk slechts peanuts. 
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'LAAT KINDEREN LEREN' 
IS THEMA KINDERZEGELS 

Op 4 november komen de 
nieuwe Kinderzegels uit. 
Het gaat om een velletje 
met zes verschillende 
zegels van 44+22 cent. 
Afgelopen maand, op 
dinsdag 23 september, 
klopten drie generaties 
Kinderzegelverkopers 
aan bij Paleis Huis ten 
Bosch. Daar kocht ko
ningin Beatrix de eerste 
Kinderpostzegels en 

kaarten van dit jaar. Een 
dag later gingen 240.000 
kinderen uit de groepen 
7 en 8 langs de deuren 
om kinderpostzegels en 
kaarten te verkopen. 
Het thema van de zestig
ste Kinderpostzegelactie 
is 'Laat kinderen leren'. 
Op het Kinderpostze
gelvelletje is dit thema 
uitgewerkt met speelse, 
figuratieve letters, die 
- verdeeld over de zes 
zegels - samen het woord 
'onderwijs'vormen. 
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Grote Najaarsveiling no. 391 [^ 
10,11 en 12 november 2008 London 
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Een prachtige velling met een enorme variatie aan materiaal 
'rachtig Zwitserland waarbij veel losse nummers; 
Engelse Koloniën tientallen mappen en losse nummers; 
Overa/eldigend Nederland en Koloniën inclusief postfris!; 
Enorme dozen en restanten afdeling; 
Vele collecties van diverse landen; 
Prentbriefkaarten; 
Posthistorie; 
Motiefcollecties, enz. enz. 

JOURNEE «IAIS«»NE 
o- A V I A T I O N 
SfONIO MAM9I3 

30CTS SOCTS 
POSTE AERIENNE 

Bezoek onze kijk- en veilingdagen of vraag de veilingcatalogus aan! 
U bent van harte welkom! 

Kijkdagen: 
22 oktober 
23 oktober 
24 oktober 
27 oktober 
28 oktober 
29 oktober 
30 oktober 
31 oktober 
3 november 
4 november 
5 november 
6 november 

7 november 
8 november (tot le.oo) 
9 november (tot le.oo) 

Dagelijks van 
10.00 - 17.00 uur, 
ten kantore 
Noordeinde 41 

's-Gravenhage. 

Tevens voor de 
zittingen. Raad

pleeg hiervoor de 
veilingcatalogus. 

Bel ons voor alle gewenste informatie of voor een gratis taxatie: 
0 7 0 3 6 4 7 9 5 7 

^ Ü Ü ^ i ^ t d i J k , een begrip in de Fiiatelie. 
* 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 fuil-color 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 
internet 
E-mail 
Giro 

Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 
2514 GC 's-Gravenhage 
070-3647957 (postzegelveiling) 
070-3647831 (muntenveiling) 
070-3632893 
www.rietdijli-veilingen.nl 
info@rietdijk-veilingen.nl 
420875 / Bank 47.35.68.705 

Vraag de 
veilingcatalogus 
telefonisch of per 

e-mail aan! 

http://www.rietdijli-veilingen.nl
mailto:info@rietdijk-veilingen.nl
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SAMENSTELLING;REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRJNK 
e-mail: dziewon(5)xs4all.nl 
website: v™w.xs4aIl.nl;~d2iewon/fila/druktech.htm 
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PERSOONLIJKE ZEGELS 
EN DE NVPHCATALOGUS 

In de nieuwe Speciale Cata
logus 2oog van de NVPH 
zijn op pagina i8 enkele 
alinea's gewijd aan de 
'persoonlijke zegels'; 
ik geef een deel (cursief 
gezet) weer: 

Onder persoonlijke postzegels 
verstaan we postzegels met 
een door TNTPost vastgesteld 
jrame met waardeaandm-
dmg. Daarbinnen is plaats 
uoor een persoonlijke ajbeel-
ding. De ajbeelding kan dus 
uariëren. 
Kortom, een vast kader 
met daarbinnen een vari
abele afbeelding die ook 
nog eens 'persoonlijk' is. 
Dat het kader met waarde 
(en de landsaanduiding) 
door de post is verzorgd, 
is vanzelfsprekend bij een 
door die post uitgegeven 
postzegel. Iets zal de 
zegel toch als zodanig 
herkenbaar moeten 
maken voor de desbetref
fende post. Ofschoon... 
Maar wat verstaan we dan 
onder 'persoonlijk'? 

Vana/2oo5 (nr 2420) zijn 
dergelijke zegels in Nederland 
uerkrijgbaar. Daarvoor waren 
reeds zegels met een geperso-
nflliseerde tab verkrijgbaar. 
Deze laten we hier buiten 
beschouwing. [...] In principe 
kan eenieder dus de door hem 
o/haar gewenste afbeelding 
(tegen een meerprijs boven de 
Jrankeerwaarde) op een zegel 
plaatsen en zodoende een 
a/wijkend zegel creeëren. Het 
spreekt voor zich dat catalogi
sering hiervan een onhaalbare 
zaak is. 
Hoezo onhaalbaar? Cata
logisering houdt meer in 
dan alleen maar plaatjes 
inventariseren. Er zijn 
verschillende druktech
nieken gebruikt, perfo-
reermethodes toegepast, 
papiersoorten gebruikt 
etc. Die kunnen wèl in 
kaart gebracht worden 
en dat is een logische 
taak voor de filatelist! 
De catalogus geeft zelf 
vele voorbeelden waar 
deze onderscheidende 
zegelkenmerken wel zijn 
gecatalogiseerd. Waarom 
dat dan niet gebeurt met 
deze persoonlijke zegels 
wordt geheel niet onder
bouwd. 

In het verleden verleende 
publicatie in de Staatscou-

wasamffrmBitisar 

rant postzegels hun unieke 
status. Door de privatisering 
is het emissiebeleid volledig 
in handen van TNTPost 
gekomen. Naast een ojicieel 
emissieprogramma worden 
door TNTPost op basis van de 
persoonlijke zegels regelmatig 
postzegels uitgegeven die 
buiten dit kader vallen. In 
de marketing van TNTPost 
wordt voor de verzamelaar 
niet een duidelijke lijn tussen 
de emissiesgetrokken. 
'Op basis van de persoon
lijke zegels'? Bedoeld 
wordt kennelijk het 
hierboven genoemde 
vaste kader, zonder dat er 
sprake is van 'persoon
lijke invulling'. Want 
er is geen persoonlijke 
inbreng bij de zegels 
waartegen ge
ageerd wordt. 
TNTPost heeft 
het volste recht 
om wijzigingen 
aan te brengen 
in het uitgif
teprogramma 
of dit aan te 
vullen. Dat doet 
aan de status 
van de uitgege
ven postzegels 
niets af Over de 
soms vreemde 
marketinggrap-
pen die TNT
Post uithaalt 
met postzegels 
(zoals het niet 
tegen nominaal 
verkrijgbaar 
zijn van de 
'Weken van de 
Kaart'-zegels 
of de soms 
ongekend 
hoge nominale 
waarden, (meestal voor 
aangetekende zendingen) 
kan een aparte discussie 
worden gevoerd. En ook 
of de verzamelaars zich 
daarbij wel voelen. Dit 
heeft allemaal niets met 
het onderwerp 'per
soonlijke postzegels' te 
maken. 

De Cataloguscommissie 
realiseert zich dat er goede 
argumenten zijn om deze 
zegels in de catalogus op te 
nemen. Anderzijds realiseert 
de cataloguscommissie dat 
deze ontwikkeling leidt tot een 
explosieve toename van het 
aantal emissies die vaak in 
beperkte oplage op de markt 
worden gebracht tegen prijzen 
die de nominale waarde 
ver te bovengaan. Ook zijn 
deze zegels niet algemeen 

verkrijgbaar en zijn ze nau
welijks te onderscheiden van 
de zegels die per velletje door 
particulieren kunnen worden 
aangemaalct. 
Voor alle duidelijkheid: 
het gaat hier dus om niet-
persoonlijke postzegels: 
postzegels met een vast 
kader, uitgeven door TNT 
post, maar zonder een 
'persoonlijke invulling'. 
De Catalogus Commissie 
tracht hier duidelijk strijd 
te voeren tegen de mar
keteers van TNTPost. Wat 
is hier 'beperkte oplage'? 
En 'ver boven nominaal'? 
En wat is 'niet algemeen 
verkrijgbaar' als ze op 
alle verkooppunten van 
de TNTPost verkrijgbaar 
waren of op basis van 

Pagma 15 van de meuwe NVPH-catalogus. 

advertentiecampagnes in 
de landelijke dagbladen 
besteld konden worden? 
Het enige wat rest is de 
prijs 'ver boven nomi
naal', maar die geldt ook 
voor andere, wèl door 
de Catalogus Commisie 
geautoriseerde (want in 
de catalogus vermelde) 
producten van TNTPost 
- denk aan de 'prestige-
boekjes' van 9.95 euro... 
De verschillen met de 
door particuheren be
stelde blokjes van 10 zijn 
kwalitatief zeer groot. 
Een grove printkwali-
teit tegenover een fijne 
drukkwaliteit! Hoezo 
nauwelijks van elkaar te 
onderscheiden? 

Opname van de in grotere 
oplage in rasterdiepdruk 

vervaardigde varianten zou 
daarom nieuwe problemen 
oproepen. 
Welke problemen dan? 
Hier wreekt zich het ge
brek aan druktechnische 
kennis bij de Catalogus
commissie: er is nog 
geen enkele 'persoonlijke 
postzegel' vervaardigd in 
rasterdiepdruk. De vaste 
kaders zijn tot dusver 
steeds gedrukt in offset, 
door respectievelijk Joh. 
Enschedé in Haarlem en 
Walsall Security Printing 
in Walsall (GB). 

Tot nu toe heejt TNTPost bij 
het verschijnen van een nieuw 
randontwerp steeds zegels 
tegen de nominale waarde op 
de markt gebracht met één of 

meer 'standaard' 
ajbeeldmgen. 
Postzegels met deze 
'standaard' ajbeel-
dingen welke tegen 
nominale waarde op 
postkantoren ojvia 
CollectClub worden 
verkocht nemen wij 
vooralsnog op m 
deze catalogus. 
Ook hier moet 
weer worden ge
steld dat het om 
gewone postze
gels gaat, zonder 
enige 'persoon
lijke' inbreng! 
Welke problemen 
kan de Catalo
guscommissie 
hebben met door 
TNTPost uitge
brachte postze
gels? Het etiket 
'persoonlijk' is 
op geen enkele 
wijze gerecht

vaardigd; verzamelaars 

- die mogen rekenen op 
adequate informatie over 
hun verzamelobject - wor
den hier in feite misleid. 

Buiten deze 'standaard' 
ajteeldingen hebben de door 
TNTPost op de markt ge
brachte persoonlijke postzegels 
diverse verschijningsvormen: 
- Velletjes (o.a. met voetbal
lers) 
- Blokjes (o.a. een aan abon
nees gratis vertrekt blokje met 
Rembrandt en Michiel de 
Ruyter) 
- Prestigeboekjes (o.a. voet
balclubs, bekende personen 
etc). Een van deze boekjes 
bevat postzegels met toege
voegde pepernotengeur. 
Deze, niet algemeen tegen de 
nominale waarde verkrijg
bare, zegels worden dus niet 

in deze catalogus opgenomen, 
ongeacht het/eit o/deze zegels 
een ajivijkende druksoort of 
tanding hebben. 
Alweer: de hierboven 
aangehaalde postzegels 
hebben niets 'persoon
lijks' en zijn uitgegeven 
in het kader van de 
door TNTPost gevoerde 
marketingpolitiek. Ver
reweg de meeste ervan 
- de WK-blokken, de 
prestigeboekjes - zijn bij 
de gebruikelijke verkoop
punten van TNTPost ver
krijgbaar geweest en voor 
wat betreft de 'persoon
lijke prestigeboekjes': de 
prijs daarvan wijkt niet 
af van die voor 'gewone' 
prestigeboekjes! De hard-
coverprestigeboekjes zijn 
via de Collectclub op de 
bezochte postzegelbeur
zen zonder belemmering 
aangeboden en verkocht 
voor een prijs van hooguit 
14.95 euro. Gezien het feit 
dat 'prestigeboekjes' een 
plek hebben gekregen in 
de catalogus en de druk
technische varianten ook 
apart worden vermeid, is 
de kanttekening 'onge
acht het feit of deze zegels 
een afwijkende druksoort 
of tanding hebben' onbe
grijpelijk. 

Het staat de NVPH uiter
aard geheel vrij om een 
catalogus naar eigen in
zicht uit te brengen. Door 
de bijzondere machts
positie die zij in de loop 
van de afgelopen tachtig 
jaar heeft gekregen, heeft 
zij echter ook - noblesse 
oblige - de verplichting om 
de verzamelaars goed te 
informeren. 
Door het welbewust 
niet vermelden in haar 
catalogus van normaal 
door TNTPost uitgege
ven zegels bewijst zij de 
filatelie geen dienst. Het 
'verstoppen' van de zegels 
'De keuze van Nederland' 
(nummers 2562 Ba tot 
en met 2562 Be) achter 
andere postzegels en met 
gebruikmaking van een 
ingewikkeld subnum-
mersysteem is veelzeg
gend. Het gaat om door 
TNTPost van te voren in 
haar uitgifteprogramma 
2008 aangekondigde ze
gels, die vereerd met een 
eerstedagenvelop van de 
NVPH (nummer E567). 
Dat verstoppen lijkt puur 
en alleen het gevolg van 
het feit dat deze zegels 
het omineuze vaste kader 
hebben gekregen. 
Het geeft aan hoezeer de 
strijd tegen het marke
tingbeleid van TNTPost is 
doorgeslagen... 
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VELLETJE 'TWAALI MAANDEN JARIG': TWAALF 
DIERENRIEfflZEGELS MET TOEPASSELIJKE TEKSTEN 

Op I september jl. ver
scheen nog een tweede 
emissie: een blolqe met 
twaalf zegels van 44 
cent met afbeeldingen 
van de dierenriem met 
bijpassende teksten. Het 
ontwerp is van bureau 
Fabrique. 
De zegels zijn gedrukt in 
offset, bij de Oostenrijkse 
Staatsdrukkerij in Wenen. 
De rasterhoeken zijn 
cyaanblauw 75, magenta 
45, geel o en zwart 15 
graden.De zegels hebben 
kamtanding 13̂ /4:133/4 
(24 tanden horizontaal en 

grover raster geprint bij 
de Lijnco op een digitale 
pers. Er is geen machine
identificatiecode (MIC) 
geconstateerd. 
De afbeelding van de 
NCRVpostzegel 'Man 
bijt hond' is eveneens bij 
Lijnco geprint, maar zoals 
al eerder kon worden 
gemeld gebeurde dat 
hoogstwaarschijnlijk op 
een Xerox Docucolour 
met een MIC, inclusief de 
datum 08.05.08. 

verticaal), bij een zegelaf
meting van 35 bij 35 mm, 
wat 'digitaal vertaald' 
neerkomt op 13.71:13.71. 
De tanding loopt in de 
boven en onderblokrand 
door. 

Het artikelnummer voor 
losse blokjes is 280961, 
de productbarcode 
+52193
De bij de Dierenriem
zegels gebruikte fosfor 
licht geel op. De fosfor is 
aangebracht in de vorm 
van een L, althans per 
losse zegel gezien. 

WEKEN VAN DE KAART: 
VOOR WIE NOG STEEDS? 

Op I september jl. kwam 
een blokje op het thema 
'Weken van de Kaart' uit 
met drie zegels van 44 c. ^ 
(ontwerp: Martin Pyper). 
Ook dit jaar was het alleen 
verkrijgbaar bij aankoop 
van drie wenskaarten | 
t.w.v. minimaal 5 euro, in i 
welk geval het gratis werd 
meegeleverd. Wie een los 
blokje wilde, moest een 
postzegelmapje te kopen: 
50 cent extra, dus 1.82 
euro per blokje. 
Het artikelnummer van de 
losse blokjes is 281161, de 
productbarcode +52667 
(mapje 381). Er staat geen 
barcode op het blokzelf 
ook niet op de envelop die 
als verpakking dient voor 
blokje plus wenskaarten. ' 
Na I december 2008 (een ' 
maand eerder dan voor
heen) mogen de zegels 
niet meer gebruikt wor
den. Een tekst zegt dat ze 
dan 'niet meer bruikbaar 
voor frankering' zijn. In 
welk opzicht? [ 
De zegels, gedrukt in 
offset bij Joh. Enschedé 
in Haarlem, hebben de 
volgende rasterhoeken: 

BELGISCHE EMISSIES 
IN OKTOBER 2 0 0 8 

In de loop van deze 
maand verschijnen in Bel
gië de volgende nieuwe 
emissies: 
 Eerste Wereldoorlog; 
 Musea; 
 Belgisch Congo. 

Eerste Wereldoorlog 
Op 20 oktober verschijnt 
een blok met drie zegels 
van 0.75 euro, met afbeel
dingen gewijd aan het 
einde van de Eerste We
reldoorlog. Het ontwerp 
is van Jean Libert. 
De zegels zijn in vierkleu
ren rasterdiepdruk aan 
de rol uitgevoerd, op de 
tweede Goebelpers van 
de Zegelwerkplaats in 
Mechelen. Dankzij het ge
bruik van scheerperforaat 
konden de formaten voor 
elke zegel afzonderlijk 
ingesteld worden. Er 
loopt geen perforatie van 
de zegels naar de buiten
rand van het blok. Op de 

cyaanblauw 75, magenta 
15 en geel o graden. Het 
zwart is ongerasterd. De 
zegels hebben volgens 
TNTPost kamtanding 
i3'/4;i33/4 (26 tanden 

j horizontaal, 18 tanden 
verticaal). De zegelafme
ting is 36 bij 25 mm, wat 
een decimaal genoteerde 

I tanding van 14.44:14.40 
i oplevert  dus geen 

i3'/4:i33/4, zoals op het 
mapje staat. De fosfor 
licht bij deze zegels  net 
als voorgaande jaren 
 onder ultraviolet oranje 
op, maar ze is ditmaal 
in de vorm van een kruis 
(dus niet in een Lvorm!) 
aangebracht. 

DE NCRV EN HET 
VIJFDE EKBLOK 

' De eerder in deze rubriek 
besproken NCRVpostze
gels waren wat het oranje 
kader betreft gedrukt in 
offset, bij Joh. Enschedé 
in Haarlem, dus net als 
het vijfde blokje voor de 

[ EK2008. 
De afbeeldingen met 
personen van de vier 
NCRVzegels en de EKze
gels zijn echter in een iets 

cilinder werd tweemaal 
twee blokken  vermoe
delijk in tétebêche stand 
ten opzichte van elkaar 
 geplaatst. 
Op de rechteronderrand 
van het blok is de pro
ductbarcode aangebracht. 

Musea 
Eveneens op 20 oktober 
a.s. komen drie blokken 
met steeds tweemaal vijf 
zegels uit, gewijd aan 
Belgische musea. Het 
gaat om de waarden ' i ' 
(Nationaal Schoeiselmu
seum, Izegem), 0.70 euro 
(museum En Piconrue, 
Bastogne) en 0.80 euro 
(Van Buurenmuseum, 
Brussel). Het ontwerp 
van de zegels is van Leen 
Depooter. 

Nationaal Schociselmuseum 
Het Nationaal Schoeisel
museum werd opgericht 
in 1968, met de bedoeling 
de mooiste exemplaren 
van de Izegemse schoe
nen een etalage te geven 

en ze te bewaren voor het 
nageslacht. 
De stad Izegem heeft een 
lange traditie. Al in 1770 
waren er volgens de be
volkingsregisters heel wat 
schoenen en laarzenma
kers. Vanaf 1830, toen Ed
ward Dierick een octrooi 
nam op met koper gena
gelde schoenen, nam het 
schoenmakersambacht 
 en later de nijverheid 
 in Izegem een vlucht die 
niet meer te stuiten was. 
Vanaf de tweede helft 
van de negentiende eeuw 
doken sporadisch enkele 
machines op, maar het 
was Polydor Decoene die 
tegen het einde van de 
eeuw het eerste volledig 
mechanische atelier 
inrichtte. Vanaf het begin 
van de twintigste eeuw 
ging het steeds beter met 
de schoeiselnijverheid. 
Omstreeks 1930 kreeg de 
stad bekendheid dankzij 
de productie van luxueuze 
en fijn afgewerkte dames
schoenen. In de jaren 

vijftig waren de Izegemse 
schoenmakers goed voor 
meer dan de helft van de 
totale Belgische schoei
selproductie. Vanafhet 
eind van de jaren '60 en 
het begin jaren '70 begon 
het er minder rooskleu
rig uit te zien, o.a. door 
concurrentie uit landen 
met lage lonen. Op het 
ogenblik zijn er bijna 
geen schoenfabrieken 
meer in Izegem. De stad 
is niet meer dé schoenen
stad, maar in het Natio
naal Schoeiselmuseum 
(adres: Wijngaardstraat 
9 in Izegem; telefoon 
132(0)51316543) worden 
de herinneringen aan die 
tijd levend gehouden. 

Muse'e En Piconrue 
Het museum En Piconrue 
in Bastogne (Place en 
Piconrue 2; telefoon 
+32(0)61215614) bestaat 
sinds 1986 en legt zich 
toe op religieuze kunst. 
Het ligt in het hart van het 
klooster van Bethléem, 

dat in 1628 door de 
zusters penitenten van 
de derde orde van Sint
Franciscus is gesticht. Op 
de oude muren van het 
kloosterzelf, is het hui
dige kleinseminarie van 
Bastogne gebouwd. Dit 
diocesane museum van 
religieuze kunst ontsluiert 
de ontwikkeling van de 
tradities en het volksge
loof in de Ardennen en 
Luxemburg en besteedt 
aandacht aan liturgie, 
volksdevotie en magische 
of bijgelovige rituelen. 
Talrijke voorwerpen il
lustreren de bijzondere 
aspecten van de Ardense 
cultuur. 

Van Buuren Museum 
Het Van Buuren Mu
seum (Léo Erreralaan 41; 
telefoon +32(0)23434851) 
is ondergebracht in het 
huis waar David en Alice 
van Buuren woonden. 
De Nederlander David 
van Buuren (18861955) 
vestigde zich in 1909 in 
België. In 1922 trouwde 
hij met de Belgische Alice 
Piette (18901973). In hun 
schilderijenverzameling 
bevinden zich Vlaamse en 
Italiaanse meesters van 
de 15de tot de 19de eeuw, 
waaronder olieverfschil
derijen van de twee zonen 
van P. Brueghel, uit de 



School van Rembrandt en 
verder werken van Guar-
di, Fantin-Latour, Ensor 
en Van Gogh (De Aardap-
pelschilster, een houtskool-
telcening als studie voor 
De Aardappeleters). Uit de 
twintigste eeuw heeft 
het museum schilderijen 
van Signac, Van Dongen, 
Foujita, Ernst en de 
vertegenwoordigers van 
de Belgische School met 
Permeke, R. Wouters, G. 
Desmet en vele anderen. 
Van Buuren had een zwak 
voor Gustave van de 
Woestijne, van wie hij 32 
werken in zijn bezit had. 

De zegels zijn vierkleuren 
rasterdiepdruk vervaar
digd, aan de rol gedrukt 
op de eerste Goebel-pers 
van de Zegelwerkplaats 
in Mechelen. Het formaat 
is 40.2 bij 27.66 mm. De 
perforatiemaat is ii'fe 
(23 tanden horizontaal, 
16 tanden verticaal). De 
korte zijde vertegenwoor
digt de cilinderomtrek. 
De perforatie loopt aan 
alle zijden geheel door. 
Op de cilinder zijn ver
moedelijk tweemaal drie 
blokken geplaatst. 
Op de rechteronderrand 
van het blok is de pro
ductbarcode aangebracht. 

100 jaar postzegels van 
Belgisch Congo 
Op 20 oktober verschijnt 
een blok met twee
maal vijf zegels met de 
waardeaanduiding ' i ' 
(momenteel gelijk aan 
54 eurocent) met een 
afbeelding van de opdruk 
Congo Beige op een zegel 
van I frank. 
Het ontwerp is van 
Myriam Voz [MVTM], die 
samenwerkte met Guil-
laume Broux; laatstge
noemde verzorgde ook de 
bijbehorende gravure. 
De zegel is in een com
binatie van vierkleuren 
rasterdiepdruk en één 
kleur staaldiepdruk aan 
de rol uitgevoerd, op de 
eerste Goebel-pers van 
de Zegelwerkplaats in 
Mechelen. Het formaat 
is 40.2 bij 27.66 mm, de 
perforatiemaat is 11V2 
(23 tanden horizontaal, 
16 tanden verticaal). 
De korte zijde vertegen
woordigt de cilinderom
trek. 
De perforatie loopt aan 
alle zijden geheel door. 
De cilinder omvat ver
moedelijk tweemaal drie 
blokken. 
Op de rechteronderrand 
van het blok is de pro
ductbarcode geplaatst. 
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BELGISCHE POSTZEGELS 
IN OFFSET 

Zolang ir. Jan Wauters 
in Mechelen de scepter 
zwaaide over de Zegel
werkplaats, werden daar 
geen concessies gedaan 
aan de druklcwaliteit. 
Diepdruk deed in alle vor
men, inclusief de meest 
geavanceerde (zoals in 
1982 de elektromechani-
sche gravure) haar intrede 
voor de druk van postze

gels. België was toen de 
eerste met die druktech
niek. De laatste tijd werd 
boekdruk al niet meer 
gebruikt voor postzegels. 
Voor de druk van Kilo
postzegels moest daarom 
op een zeker moment 
worden uitgeweken naar 
de Postdrukkerij in Brus
sel, die de zegels in offset 
drukte. Inmiddels worden 
in de Brusselse drukkerij 
steeds vaker postzegels 
gedrukt; de verzamelaars 

en de pers worden van dit 
feit niet altijd van tevoren 
op de hoogte gesteld. 
Het gevolg is dat in deze 
rubriek postzegels soms 
aanvankelijk worden toe
geschreven aan de Zegel
werkplaats; later, aan de 
hand van de zegels-zelf, 
wordt dan pas duidelijk 
wat de werkelijk toege
paste druktechniek was. 
De afwerking van de in 
Brussel gedrukte zegels -
we hebben het dan vooral 

over het aanbrengen van 
de perforatie - gebeurt 
nog steeds in Mechelen, 
in de Zegelwerkplaats, 
met behulp van de daar 
aanwezige perforeerma-
chines. 
Het 'offsetverhaal' begon 
op 25 september 2006, 
met de die dag ver
schenen zegels voor de 
Hanzesteden Brugge en 
Antwerpen. Op 22 mei 
2007 was het blok voor 
Hergé/Kuifje aan de beurt 

en in 2008, op 21 januari, 
het blok voor de MAC. 
Daarna volgde op 19 mei 
2008 het blok voor de vrij
metselaars en op II juni 
2008 de drie blokken toe
risme/beeldhouwkunst. 
Al deze zegels werden 
dus in offset vervaardigd, 
met gebruikmaking van 
een stochastisch raster. 
Het meest recent blok is 
voorlopig het op 14 juli jl. 
verschenen blok '50 jaar 
Expo'. 

KILOPOST VOOR HET BINNENLAND 
HEET NU TAXIPOST (VERVOLG) 

De eind 2007 aangekon
digde reorganisatie van 
Taxipost en Kilopost heeft er 
toe geleid dat per i maart 
van dit jaar alles voor het 
binnenland alles onder 
de naam Taxipost - althans 
voorlopig? - valt en alles 
voor het buitenland onder 
Kilopost Internationaal. 
Voor de binnenlandse 
pakketten worden zegel
formulieren gebruikt die 
op het pakket worden 
geplakt. 
Deze formulieren hebben 
- anders dan voorheen 
bij Kilopost het geval 
was - wel degelijk een 
bepaalde frankeerwaarde: 

4.95 euro. Als het pakket 
zwaarder is, moeten er 
extra-gewichtzegels op 
worden bijgeplakt. Deze 
zegels kosten twee euro 
per stuk en zitten in 
een blok van vijf zegels. 
Het gaat hierbij dus om 
echte postzegels met een 
beperkt gebruiksterrein 
- vergelijk ze maar met 
de Nederlandse postze
gels voor 'handtekening 
retour' of'rembours'. 
Medio 2008 werden aan
vullende reorganisaties in 
het vooruitzicht gesteld; 
we wachten de komende 
ontwikkelingen met 
spanning af 

MODERNE FILATELIE IN BELGIË OP 
PAPIER DANKZIJ FISTO (VERVOLG) 

Eerder dit jaar verscheen 
in de reeks publicaties 
van de Filatelistische 
Studiekring Oost-
Vlaanderen (FISTO) als 

nummer 96-deel i een 
nadere uitwerking van het 
onderzoek bij de emis
sie Velghe-Wisniewska 
(wordingsgeschiedenis 
van de drukvorm-posi-
tiekenmerken, foto). De 
studie handelt over de 
Boudewijn-postzegels 
in het ontwerp van Anne 
Velghe-Wisniewska en 
werd geschreven door 
R.C. Bakhuizen van den 
Brink. In dit eerste deel 
kwamen na een inleiding 
de zegels van 10 en 11 
frank aan bod. 
In juni 2008 verscheen 
het vervolg, als publicatie 
nummer 96-deel 2. In dit 

deel worden de waarden 
12,13 en 14 frank behan
deld. Voor 2009 staat nog 
een derde deel gepland, 
met daarin de gegevens 
van de zegel van 15 frank 
en andere waarden. 
Het boek wordt voor 
18.80 euro naar Neder
land verzonden (8.80 
euro gaat op aan het 
port!). U kunt dit bedrag 
storten op de rekening 
van W. Ronsse, L. de 
Raetstraat 13, 9051 Gent. 
Gebruikt u daarvoor de 
volgende nummers: 
IBAN: BE13 8906 8410 3039 
BIC: VDSPBEgi 
U doet er goed aan uw 
bestelling per e-mail bij 
Walter Ronsse (u).ronsse(a) 
skynet.be) te bevestigen! 

http://skynet.be
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P O S T Z E G E L H A N D E L LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

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

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel. 0346550618 
b.g.g. 0651360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

I N T E R N A T I O N A L E MESSE f U R B R I E F M A R K E N , M Ü N Z E N U N D Z U B E H Ö R 

Philatelia 
und MünzExpo^gjgj^ 

Köln, 
13.15. November 2 0 0 8 
Koeinmesse, Halle 3.1. 
1018 Uhr (Samstag bis 17 Uhr) 

Sonderschau 
Rote Mauritius 

180 Händler, Auktionatoren, Zubehörhersteller, 
Verlage, Postverwaltungen oder deren Agenturen 

I MarkenErsttag und Sonderstempel der Deutschen Post 

I Zentrum Philatelie mit Sachverständigen und Prüfern 

Veranstalter: Jan Billion ■ Messeagentur 
Postfach 108 254 • 40863 Ratingen 
Telefon + 49 (0) 2102/5 06 75 
Telefax +49(0)2102/89 58 25 
info(gphilatelia.de ■ www.ptiilatelia.de 

Ideeller Träger 

De kleinste 
postzegelveiling 
ooit gehouden... 

^ ( ^ Muntenvei l ing is al sinds 1984 een gespeciali

seerde muntenvei l ing. 
In 25 jaar t i jd hebben wi j vele prachtige collecties 
gevei ld. Op zaterdag 1 november veilen wi j , vooraf

gaande aan onze 43^ muntenvei l ing, 2 kavels post

zegels. Het gaat hier om de I e dag enveloppen E.1 en 
E.2 onbeschreven In uiterst luxe kwal i te i t ! 

1 novennber 2008 
kavel 

ZemtrttstU 19X 

1 1e Dag enveloppe E.1. Zomer 1950. Blanco cover, 
nooit beschreven of verzonden geweest. Klep geheel 
intact met volledige gomlaag. Uiterst luxe exemplaar. 
Met certificaat C. Muis (juli 2000). 

Taxatie € 5.000,

1e Dag enveloppe E.2. Kerken 1950. Blanco cover, 
nooit beschreven of verzonden geweest. Klep geheel 
intact met volledige gomlaag. Uiterst luxe exemplaar. 
Met certificaat C. Muis (juli 2000). 

Taxatie € 2.000,

Wilt u de veilinglijst ontvangen, bel, fax of 
mail ons voor gratis toezending. 

f^ï^ Muntenveiling 
Eigenaar Theo Peters 
Nieuwezijds Voorburgwal 252 
1012 RR Amsterdam 
T 0206261818 
F. 0206222454 
E. info@theopeters.com 

Ttieo Peters 
Is lid van 

http://www.collectio.nl
http://www.ptiilatelia.de
mailto:info@theopeters.com
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EEN BOOT VOL DIEREN 

TOESTEMMING 
Het overnemen van arti

kelen uit De Posthoorn is 
toegestaan, maar alleen met 
bronvermelding. 

Ken je het Bijbelverhaal over de Ark van Noach? 
Noach kreeg van God de opdracht om een boot te 
bouwen, een ark. God was heel boos op de mensen 
en de dieren, omdat ze slecht leefden. 
Hij wilde ze heel erg straffen met een 
zondvloed. De hele wereld zou overstro
men en iedereen zou dood gaan. Ook 
de dieren. Noach en zijn familie zouden 
veilig zijn op hun boot. God zei dat 
Noach van de dieren een mannetje en 
een vrouwtje moest meenemen. Op een 
dag begon het te regenen. Het regende 
veertig dagen en nachten. Noach en zijn familie 
overleefden de overstroming. Na 150 dagen liep 
de boot vast. Noach liet een raaf wegvliegen, maar 
die kwam niet meer terug. Toen liet hij een duif 

wegvliegen. De duif kwam snel weer terug. De duif 
kon nergens heen. Er was alleen maar water. Na een 
tijdje ging er weer een duif en die kwam met een 

olijftak terug. Nu wist Noach dat het 
water aan het zakken was. Toen er voor 
de derde keer een duif werd losgelaten, 
kwam die niet meer terug. Blijkbaar 
had hij een droge plek gevonden. Alle 
dieren mochten de boot verlaten. God 
beloofde dat hij de mensen en dieren 
nooit meer zo erg zou straffen. Als 
teken van deze belofte maakte hij een 

regenboog. Het is een wreed verhaal, maar het heeft 
een mooi einde. Er zijn veel postzegels waarop je de 
Ark van Noach ziet. Israël gaf niet zo lang geleden 
zelfs een hele serie uit. Herken je alle dieren? 
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RONDJE OM DE KERK 
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Als kleine jongen hield 
Anthony Fokker niet 
zo van school. Hij had 
meer belangstelling voor 
zijn treintjes en stoom
machines. In 1910, hij 
was toen 20, bouwde hij 
zijn eigen vliegtuig. Hij 
noemde het De Spin. 
Dit vliegtuig bouwde hij 
samen met Jacob Goe
decker. jammer genoeg 
vloog Goedecker met De 
Spin tegen een boom. 

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 Aimkerk, 
telefoon: 0183  40 39 52 

Er werd een tweede Spin 
gemaakt. Daarin leerde 
Fokker zelf vliegen. Ook 
dit toestel raakte zwaar 
beschadigd door een on
geval. Met de derde Spin 
had Fokker meer succes. 
Op 31 augustus vloog hij 
ermee rond de Sint Bavo 
in Haarlem. Na deze suc
cesvolle vlucht ging het 
steeds beter met Fokker. 
Hij opende een vlieg
tuigfabriek in Duitsland. 
Later zou hij zijn fabriek 
naar Nederland verplaat
sen. In totaal werden 25 
Spinnen gebouwd. 
De laatste twee exem
plaren kun je in het 
Aviodrome in Lelystad 
zien. Op een postzegel 
van Opper Volta is zo'n 
Spin afgebeeld. In de lin
kerbovenhoek zie je een 
portretje van Anthony 
Fokker. 

EEN OUD PLAATJESBOEK 

De Tsjech Jan Comenius 
moest uit zijn land vluch
ten. In Nederland was hij 
veilig en hij mocht hier 
blijven. Comenius hield 
zich bezig met hoe je kin
deren het beste iets kunt 
leren. In 1658 verscheen 
zijn boek Orbis Sensua
lium Pictus. Dat is 
Latijn voor De zichtbare 
wereld. Het was een boek 
speciaal voor kinderen 
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met veel plaatjes. Dat 
was heel bijzonder, want 
boeken waren voor grote 
mensen. 
Omdat het precies 350 
jaar geleden is dat Orbis 
Sensualium Pictus ver
scheen gaf Tsjechië een 
postzegel uit. Comenius 
werd in Naarden begra
ven, maar de Tsjechen 
zijn nu heel trots op hun 
landgenoot. 

KINDEREN HELPEN KINDEREN 

Vorig jaar organiseerde 
de post van Hongarije 
een tekenwedstrijd. Je 
moest in je tekening 
laten zien hoe kinderen 
elkaar kunnen helpen. 
Zo'n 4000 kinderen 
deden mee. Een jury 
vond de tekening van 
Lili Póta de beste. Zij 
tekende twee kinderen 
die hun zieke vriendje 
een cadeautje komen 
brengen. De tekening 
werd afgebeeld op een 
postzegel. Leuk, hè? 
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DAANS PERSBERICHTEN 

Een Pools echtpaar dat niet 
tevreden was met zijn hondje van 
tien weken, heeft de pup in een 
kartonnen doos via de post terug
gestuurd aan de fokker. 

Frodo, een labradortje, overleefde 
de verzending over een afstand 
van 500 kilometer aanvanke
lijk, maar overleed alsnog aan 
uitdroging. 
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Spelen jullie ook een 
instrument? 

Sinds kort ben ik 
weer begonnen met 
gitaarspelen. Dat 
had ik jaren niet 
gedaan. En weet 

je? Ik was het niet 
verleerd, leuk hè? 

Leren fluiten 

untukanak? 

RHÜBIIK INDONESIA I 

De fluit IS een prettig 
instrument. Het klinkt 
helder, het is makkelijk 
te leren en je kan overal 
spelen. Wat je hier ziet, 
lijkt een dwarsfluit. Ik heb 
vroeger gespeeld op een 
blokfluit. 

Eistaddtod Genedlaelhol PrenhnolCyrrvu 
RoyaJ Natiooal Esteddfod o( Wales 
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Kijk, als je dit kan ben 
je zéér cool. Dat doet 
namelijk bijna niemand. 
Harpspelers zijn wel 
veelgevraagd. Dus als je 
houdt van apart, is dit je 
instrument. 

Beroemde 
muzikanten 
Hier zie je Benny Good

man en Louis Armstrong. 
Zij speelden samen de 
sterren van de hemel. 
Ze speelden jazz. Benny 
deed dat op de klarinet 
en Louis op de trompet. 

^ . >   .  .    . . . >  ^   . . > 
Nu is hier nog iets bij

zonders over te vertellen. 
In die tijd was het in 
Amerika verboden voor 
blanke muzikanten om 
met zwarte muzikanten 
te spelen. Het was zelfs 
door de wet verboden. 
Benny trok zich daar 
niets van aan. Hij orga

niseerde een band met 

Als ik jou een trommel 
geef, begin je te trom

melen. Daar hoefje 
helemaal niet over na te 
denken. En het geeft je 
een heerlijk gevoel, dat 
rammen. Maar dat is niet 
alleen bij jou zo, hoor. 
Veel mensen genieten 
van de trommel. 

Van de 
slaginstrumenten 
naar de strijkers 

Ja, ja, alle instrumenten 
horen bij een soort. De 
klarinet van Benny Good

man is een... blaasinstru

ment. Nu de bekende 
viool en een paardenhals

viool. Die gebruiken ze in 
Mongolië om de zangers 
te begeleiden. Hij heeft 
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Dit is een trekzak. Hij 
lijkt op een accordeon. 
Je krijgt geluid, door de 
toetsen in te drukken. 
Je moet dan lucht in het 
middenstuk inlaten en 
uitduwen. Het is een ge

zellig instrument dat veel 
gespeeld wordt op grote 
feesten. Alle melodietjes 
en ritmes kan je er mee 
spelen. 

De doedelzak 

Highland Gathering 
Na Geamannan 

Wist je dat dit een blaas

instrument is, net als de 
fluit? Heel erg lang gele

den (4000 jaar geleden) 
is het ontstaan in India 
en Pakistan. Langzaam 
IS het instrument naar 
Europa gekomen. De 
doedelzak werd gebruikt 
op het slagveld door de 
Schotten. En weet je: dat 
is nog steeds zo! Er zijn 
doedelzakspelers naar 
Irak gegaan. Het interes

santste IS: hoe werkt het? 
Nou, daar heb ik even op 

gestudeerd. Let op:Met 
een blaaspijp blaas je 
lucht in de zak. Die lucht 
gaat er via de zak weer 
uit door de bourdonpij

pen en de melodiepijp. 
De bourdonpijpen spelen 
één toon. Op de melodie

pijp speel je (net als op 
een fluit) het melodietje. 
Met je arm duw je op de 
zak de lucht er uit, door 
de bourdonpijpen en de 
melodiefluit. 
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Postzegels 
verzamelen is veel 
leren 

Zoals je nu geleerd 
hebt over de doedelzak, 
zo is er nog veel meer 
interessants te weten 
over de afbeeldingen op 
postzegels. Kijk nu eens 
naar deze zegel. Weet je 
al wat hier gebeurt? En 
waarom? En waar? Dat is 
nu: Filatelie. 

Houd je van muziek? 
Maak dan een albumblad 
over jouw eigen muziek

keuze en je muziekin

strument. Ik wens je heel 
veel plezier. 663 
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NET ECHTE POSTZEGELS 
Regelmatig verschijnen er allerlei zegels die 
geen postzegels zijn en ik bedoel dan niet 
de zegeltjes van onze supermarkt op de 
hoek of van de benzinepomp bij jou in de 
buurt, sommige handige jongens denken te 
kunnen verdienen aan getande papiertje die 
op postzegels lijken, maar dat niet zijn. 

ONGEWENSTE 
UITGIFTEN EN 

MAAKWERK IN DE 
FILATELIE 

Heel veel verborgen 
verleiders 
Uit het verleden zijn 
bekend de zegels die 
uitgegeven werden door 
zeven sjeikdommen aan 
de Perzische Golf. Van 
1967 tot 1972 brachten 
die sjeiks een stortvloed 
van plaatjes op de markt 
over allerlei onderwer
pen. Ook later en zelfs 
nu nog worden dergelijke 
zegels gedrukt en ver
kocht. De internationale 
postzegelorganisaties 
zetten die zegels op een 
zwarte lijst, met een def
tige uitdrukking, de lijst 
van schadelijke uitgiften, 
genoemd. Bij de Bonds
bibliotheek kun je die lijst 
inzien. Er staan er zoveel 
op dat alles opgeborgen 
zit in twee ringbanden. 
Ook onze JFN heeft 
een boekje uitgege
ven met ongewenste 
uitgiften. Leden van 

~ jeugdclubs kunnen dat 
° voor € 1,00 bestellen bij 
^ P. van Os per e-mail: 
^ boslust@hotmail.com of 
C3 telefoon: 0548 - 623399. 
Z Als je geen lid bent van 
° JFN kost het €2,50. 
^ Als voorbeeld van deze 

oplichterij wil ik noe
men: zilveren padvin
derszegels uit Fujeira, 
old-timers uit Ajman en 
zegels met kunstwerken 
uit Sjarjah. Het sjeikdom 
Manama gaf naar aan
leiding van moederdag 
een velletje uit van acht 
zegels. Ook nu komen 
er nog steeds van die 
nepzegels uit. Het zijn 
er zoveel dat je ze niet 
allemaal kunt vinden in 
bovengenoemde boeken. 
Ik heb nu een website 
gevonden waar ze bijna 
allemaal opstaan. Die 
lijsten kun je zo uit
printen. Daar staan ook 
al die illegale uitgiften 
op van allerlei duistere 
Russische landjes die nu 
de markt opkomen met 
hun schadelijke handel. 
Het is de site van een 
Amerikaanse postzegel-
dub in Chicago. Zoek 
naar www.askphil.org 
en klik daar in het menu 
aan UPU Illegal Stamps. 
Je vindt dan weer drie 
mogelijkheden. De eerste 
is een algemeen verhaal 
over die verkeerde 
zegels; mogelijkheid 2 en 
3 geven lijsten van al die 
gevaarlijke en dubieuze 
uitgiften. 

De landjes die ik eerder 
noemde worden ook wel 
roofstaten genoemd: ze 
roven het zakgeld uit je 
portemonnee. Die zegels 
zien er ontzettende echt 
uit, maar het zijn geen 
postzegels. Hoe moetje 
ze dan noemen? We heb
ben er verschillende na
men voor: plakplaatjes, 
vignetten of Cinderella's. 
Cinderella is het Engelse 
woord voor Assepoester, 
een sprookjesfiguur, dus 
ook niet echt. 

Verzamelen mag 
Uiteraard mag je die 
plakplaatjes best sparen. 
We vinden het toch ook 
best als iemand knik

kers, geld, lucifermerken, 
vingerhoedjes, beertjes 
of suikerzakjes spaart? 
Het is ook niet verboden 
om ze bij je postzegels 
te bewaren. Je maakt 
ten slotte zelf uit wat je 
verzamelt, daar heeft 
niemand iets mee te 
maken. Alleen moet je 
ze niet opnemen in een 
verzameling die je op 
een tentoonstelling laat 
jureren. 

Politiek en toerisme 
Het zijn niet alleen die 
roofstaten die deze 
Cinderella's uitgeven. 
Ook gebieden die zich 
willen afscheiden van een 
bepaald land, omdat ze 
zelfstandig verder willen 
gaan, geven een enkele 
keer onechte postzegels 
uit. Je komt soms van 
die gevallen tegen met 
Nagaland (een gebied in 
India) er op gedrukt. Ook 
een aantal streken in de 
voormalige Sovjet-Unie 
maken propaganda voor 
hun streven naar onaf
hankelijkheid door mid
del van soms prachtige 
zegels, vooral met allerlei 
dieren erop. 
Verschillende eilandjes 
voor de Schotse kust 
geven eigen plakplaat
jes uit. Zij hoeven niet 
zo nodig zelfstandig te 
worden, maarzij maken 
reclame voor hun eiland 
om bijvoorbeeld toeris
ten te trekken. Op die 
reclamevignetten kom je 
namen tegen als Pabay, 
Sanda Island Stroma en 
Davaar. 

Pure onzin maar erg mooi 
Zonder meer flauwekul 
zijn de zegels van Re-
donda, een onbewoonde 
rotspartij in het Caribisch 
gebied. Vogelfilatelisten 
en verzamelaars van na
tuurpostzegels trappen 

Anna Blaman 

ZUID-HOLLAND 

nogal eens in deze val. 
Deze verborgen verlei
ders zijn prachtig. 

De 50% regeling 
Tot de schadelijke 
uitgiften rekenen ze 
ook postzegels waarop 
een toeslag is gelegd 
van meer dan de helft 
van de fran keerwaard e. 
Uitzondering op de "50% 
regel" vormen zegels die 
worden uitgegeven om 
met de toeslag hulp te 
bieden bij grote ram
pen. Dat vind ik logisch. 
Maar weet je wanneer 
de toeslag ook meer 
dan 50% mag zijn? Als 
deze is bedoeld om een 
grote internationale 
postzegeltentoonstelling 
van te betalen. Ik zal je 
maar niet zeggen wat ik 
daarvan denk. 

Annie wel, Anna niet ? 
Dan zijn er nog van die 
twijfelgevallen. Een post
zegel moet te koop zijn 
geweest aan de loketten 
van alle postkantoren 
in ons land. Dat staat in 
de regels en anders zijn 
het schadelijke uitgiften. 
De laatste jaren komen 
er nogal eens zegels uit 
die niet overal te koop 
waren of zijn. Zo hadden 
we een paar jaar geleden 
onze provincievelletjes. 
Die kon je alleen kopen 
in de betreffende provin
cie. Maar op de aanhang
sels van die postzegels 
stonden nu juist zulke 
aardige plaatjes die je 
prachtig kunt gebruiken 
in jouw verzameling. Een 
lezer van de Posthoorn 
was een verzameling aan 
het opbouwen over de 
Nederlandse letterkunde. 
Je ziet dat het bij ons niet 

alleen maar gaat over 
dieren en sport. 
In het velletje van Zuid-
Holland zat een zegel 
met op het aanhangsel 
een foto van de schrijf
ster Anna Blaman. Maar 
Anna is uitsluitend te 
koop geweest in Zuid-
Holland. 
Het 13e provincievelletje 
was overal te koop. Daar 
stond op een aanhang
sel een portret van 
Annie M.G. Schmidt. 
Annie was dus overal 
te krijgen. Moeten we 
nu zeggen: Anna niet 
en Annie wel? Dezelfde 
soort problemen krijgen 
we met de velletjes Mooi 
Nederland. Die kun je 
alleen kopen in de plaats 
waarover ze gaan. Met 
een algemeen velletje of 
postzegelboekje Mooi 
Nederland kun je gemak
kelijker uit de voeten. 

Laat je niet van de wijs 
brengen 
Volledig is dit verhaal
tje niet. Ik hoop datje 
enig idee hebt gekregen 
waarop je moet letten. 
Nog eens wil ik bena
drukken dat jij, en 
uitsluitend jij, bepaalt 
wat je sparen wilt. Dus 
ga gerust door met die 
prachtige cinderalla's, 
die boeiende provincie
velletjes en die Mooi 
Nederland uitgiften. 
Neem ze echter niet op 
in een verzameling die je 
wilt laten jureren in een 
wedstrijdtentoonstelling. 
"Dat wil ik ook helemaal 
niet", zegje. Prima, ga 
dan gewoon door met 
sparen waar jij zin in 
hebt!!! 

Daan Koelewijn 

mailto:boslust@hotmail.com
http://www.askphil.org
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WIST]E DAT... 
...toen enkele eeuwen geleden de vroegere 
ontdekkingsreizigers Australië aandeden, 
ze daar vreemde dieren zagen rondhuppe-
len? En dus vroegen ze aan de Aboriginals, 
de oorspronkelijke bewoners van het land, 

hoe die beesten heetten. De Aboriginals 
antwoordden: "kangoeroe". En dus werd het 

"KANGOEROE". Maar wat betekent kangoeroe 
nou echt? De Aboriginals konden die vreemde 

blanke westerlingen natuurlijk ook niet ver
staan en dus zeiden ze "kangoeroe", wat in 

hun taal betekende "ik begrijp u met". 
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Meer dan 1200 jongens 

en meisjes gingen je voor! 

De postzegelclub 

van JFN op internet: 

de StampKids Club. 

Surf naar www.stampkids.org 

HALLO! 
Sinds deze vakantie ben ik weer aan het 
postzegelen geslagen: mijn verzameling was 
een echte warboel, maar stilletjes aan begin ik 
door de bomen het bos weer te zien. Ik heb de 
raad van het 'ABC van het postzegel verzame
len' opgevolgd en België zit nu volledig per se
rie, jaar, waarde, gerangschikt. Het is ongeloof
lijk hoeveel je ontdekt bij zo'n opruimbeurti 
Ik ben gefascineerd geraakt door de EUROPA 
zegels, ik ontdek er hoe langer hoe meer in 
mijn verzameling, in verschillende boekjes en 
tijdschriften staat daar informatie over en het 
boeit me zeer. Ook heb ik ontdek dat ik vanaf 
1950, op wat uitzonderingen na, bijna alle 
postzegels van de Dag van de Postzegel heb, 
waar ik zeer blij verrast mee was! Het fascineert 
me ook omdat je bij die zegels van de Dag van 
de Postzegel (ook bij kerstzegels trouwens) zeer 
goed kunt zien hoe de postzegels door de loop 
der jaren zijn geëvolueerd. Ik heb besloten dat 
het het veiligst is dat ik mij vooral toeleg op de 
BENELUX (inclusief EUROPA zegels van andere 
landen die bij die van België horen...) en de 
postzegels van de andere landen gewoon in een 
insteekalbum opberg per land. Ik zou het leuk 
vinden moest ik mijn postzegels van België 
en eventueel ook Nederland en Luxemburg in 
een echt album zou kunnen steken (misschien 
voor mijn verjaardag?). Een ander mysterie is 
ook opgelost: ik vroeg me al zeer lang af wat 
Nagaland' was en waar dat lag, maar nu las ik 
dat dat gewoon een onbestaand land was, en dat 
die zegels dus met veel waard zijn... 

Groetjes, Jana De Poorter (uit België, 13 jaar) 

MIJN MOOISTE ZEGEL 

Mijn lievelings
zegel is een van 
een reddingsboot 
omdat ik er bij wil 
werken en omdat 
hij kleurrijk is. 
Tjade 

PUZZEL OKTOBER 2008 

De vragen van deze maand zijn: 
1. Wat betekent het woord "kangoeroe" eigenlijk? 
2. Welke twee Nederlandse schrijfsters werden 

afgebeeld op tabs in de serie provinciezegels? 
3. Waar is de doedelzak ontstaan? 
4. Welke muzikant trok zich niets aan van de Ame

rikaanse wet? 
5. Wie vloog met zijn vliegtuig rondom de kerk? 
6. Hoeveel kinderen deden mee aan de ontwerp

wedstrijd van de Hongaarse post? 
Stuur je antwoorden filatelistisch gefrankeerd voor 
15 november op naar de redactie van De Post
hoorn, De Coedemeent i , 1447 PT Purmerend. 
Vergeet niet je naam en adres te vermelden. 

ANTWOORDEN 
PUZZEL MEI 2008 

1. Zwanen waren zijn 
lievelingsdieren, 
2. Beethoven, 3. Norg, 
4. Wolfsen, 5. Anthony 
van Diemen, 6. Aria, 
Willeke en Toon. 
Na loting heeft Pim 
Nouwens uit Hilver
sum een prijsje 
gewonnen, hartelijk 
gefeliciteerd! 

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

http://www.stampkids.org


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

HIEUWE UITGIFTEN 

Argentinië 
De Argentijnse poste
rijen stuurden pas heel 
laat een overzicht van de 
briefkaarten die in 2007 
verschenen zijn: 
 Fregat 'Libertad'. Zegel
beeld $ 0.75 boegbeeld 
van het schip; illustraties: 
bouwtekeningen, foto 
van tewaterlating in 1956, 
het schip met volle zeilen 
(uitgiftedatum 26 maart 
2007) [i]; 
 Azul, de 'Cervantes
stad' van Argentinië. 
Zegelbeeld $ 0.75 portret 
en handtekening van 
Miguel de Cervantes Saa
vedra plus eerste druk van 
'Don Quichot'; illustra
ties: diverse foto's van de 
stad plus onder meer een 
vroege Vlaamse druk van 

m 

Cervantes' meesterwerk 
(20 april 2007) [2]; 
 Filatelistenbond Olivos. 
Zegelbeeld $ 0.75 moder
ne trein; illustraties: stad
huis, jachthaven, stem
pels (17 mei 2007) [3]; 
 50 jaar nationaal monu
ment voor de Argentijnse 
vlag. Zegelbeeld $ 0.75 
beeldhouwwerk (20 juni 
2008); 
150 jaar Spoorwegen. 
Zegelbeeld $ i.oo signaal
lamp; illustraties: locomo
tief'La Portena', invitatie 
voor de opening van de 
eerste spoorlijn (27 juli 
2007) [4]; 
 Isla de los Estados. 
Zegelbeeld $ i.oo portret 
en handtekening van 
commandant Luis Piedra 
Buena; illustraties: land
kaart, prent met vuurto
ren (10 augustus 2007). 

Australië 
De envelop die uitgegeven 
werd ter gelegenheid van 
de Wereldjongerenda
gen 2008 [5] heeft een 
merkwaardige datum in 
het eerstedagstempel, 
namelijk 13 november 
2007. Ik ontving deze 
envelop afgelopen juli; 
de manifestatie waar het 
om gaat, werd gehouden 
van 15 tot 20 juh 2008 
in Sydney. Het was een 
enorme bijeenkomst van 
katholieke jongeren uit 
de hele wereld, met als 
hoogtepunt het opdra
gen van een mis door 
paus Benedictus XVI. 
Voor verzamelaars van 
religieuze thema's is de 
envelop waarschijnlijk 
een aanwinst. Op de ach
terzijde staat uitleg over 
de manifestatie en het 

aan de bijbel ontleende 
motto: 'Maar gij zult 
kracht ontvangen van de 
Heilige Geest die over u 
komt, om Mijn getuigen 
te zijn' (Hand. i, 8). 

Duitsland 
Grote enveloppen zijn 
bij verzamelaars niet 
erg gewild, maar bij het 
versturen van papieren en 
documenten verlenen ze 
goede diensten. Van een 
Duitse vriend kreeg ik vier 
van dergelijke envelop
pen die gebruikt zijn door 
Deutsche Post. Het zijn 
vensterenveloppen in het 
formaat staand C4 (22g 
mm breed en 324 mm 
hoog). 
De eerste envelop is voor
zien van het zegelbeeld 
145 eurocent 'Johan 
August Röbling' [6] en is 

typografisch 'ontwaard' 
met het stempel 'Bonn 
53113, 00.00.0818'. 
De andere drie envelop
pen dragen hetzelfde 
typografische stempel, 
maar zijn qua zegel
beeld en bedrukking 
wat interessanter. Deze 
enveloppen hebben elk 
een Plusbrief Indimduell
zegelbeeld met een waar
deaanduiding van 145 
(eurocent), een matrixco
de en een vrouwenportret 
met daaronder de tekst 
'Postoffice' in de kleuren 
van het postbedrijf Naast 
elk zegelbeeld staat het 
'GoGreen'logo [7, 8, 9], 
een verwijzing naar het 
milieuprogramma van 
Deutsche Post. In een aan
vullende tekst wordt een 
belangrijk aspect van dat 
programma genoemd: 
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COi-neutrale verzending. 

Voor verzamelaars van 
het thema 'milieu' lijken 
dergelijke enveloppen 
me een aanwinst, maar 
vraag me met hoe ze 
in een album of een 
tentoonstellingskader 
opgezet moeten worden! 
In deze rubriek worden 
ze ook maar gedeeltelijk 
afgebeeld. 

Italië 
Elk jaar verschijnt in Italië 
een briefkaart ter gele
genheid van de 'Nationale 
Filatelistische Manifes
tatie'. Dit jaar werd die 
manifestatie gehouden 
in Molfetta, onder de 
naam Molpfiil 08. Daarbij 
werd speciale aandacht 
geschonken aan de 
eerste postzegels van het 
koninkrijk Napels, die 
150 jaar geleden ver
schenen, alsook aan het 
gouden jubileum van de 
plaatselijke postzegelver
eniging. Uitgiftedatum 
van de briefkaart was 5 

september 2008; in het 
zegelbeeld (0.60 euro) 
en het eerstedagstempel 
staat een afbeelding van 
de stad Molfetta, gezien 
vanuit de zee [10,11]. 

Polen 
Afgelopen mei meldde ik 
u dat het Poolse uitgif
teprogramma voor 2008 
maar liefst 22 brieflcaar-
ten omvatte. Het zijn er 
echter nog meer, namelijk 
34 stuks. De Poolse 
kaarten zijn mooi gedrukt 
op stevig karton en de 
onderwerpen zijn altijd 
ontleend aan de nationale 
geschiedenis, de cultuur 
of het landschap. 
Zo kwam op 4 januari jl. 
een kaart uit ter gelegen
heid van de 150ste verjaar
dag van de première van 
de opera 'Halka' van 
componist Stanislaw 
Moniuszko [12]. Het 
zegelbeeld (1.35 z.) toont 
een groepsportret van 
zes operasterren die in de 
opera schitterden. Op de 
linkerzijde van de kaart 

ziet men onder meer por
tretten van de componist 
en zijn librettist. 
De studentenprotesten 
uit ig68 werd op 8 maart 
2008 herdacht door 
middel van een briefkaart 
[13]. Het zegelbeeld 
(1.35 z.) bevat een compi
latie van spandoekteksten 
en de linkerzijde toont 
een sterk gestileerde foto 
van een studentendemon
stratie. 

Vaticaan 
Het pontificaat van paus 
Clemens XIII begon in 
1758 en eindigde met zijn 
dood in 1769. Clemens, 
die geboren werd in 
Venetië en onder meer 
bisschop van Padua was, 
werd als paus vooral 
bekend als verdediger 
van de Jezuïeten. Die 
invloedrijke kloosterorde 
had in de loop van i8de 
eeuw namelijk nogal wat 
tegenstanders gekre
gen. Clemens XIII is het 
onderwerp van een lucht
postblad [14], dat ver

scheen op 17 september 
2008. Het zegelbeeld (i 
euro) toont zijn pauselijke 
wapen en de illustratie op 
de linkerzijde is ondeend 
aan zijn grafmonument in 
de Sint-Pieter te Rome. 

Verenigde Staten 
Op 26 april 2Qo8 werd 
een nieuwe briefkaart 
uitgebracht in de reeks 
Historie Preseruation. On
derwerp is de 200-jarige 
Universiteit van Mount St. 
Mary. In het zegelbeeld 
(27 dollarcent) is The Ter
race te zien, een verhoging 
op het universiteitsterrein 
die geflankeerd wordt 
door enkele markante 
gebouwen [15]. 

Sinds 12 mei 2008 is 
een nieuwe briefkaart 
in omloop, meteen 
nominale waarde van 27 
dollarcent. Het zegel
beeld wordt gevormd 
door een oude aquarel 
van een Korinthisch 
kapiteel. De kaart - be
stemd voor binnenlands 

gebruik - is verkrijgbaar 
als gewone briefkaart en 
als briefkaart met betaald 
antwoord. De verkoop
prijs is 30 dollarcent voor 
de enkele kaart en 60 voor 
de dubbele. 

Ook in mei verschenen 
is een reeks voorgefran
keerde enveloppen met 
zegelbeeld 42 dollarcent 
'Eland' [16]. Verkrijgbaar 
in verschillende maten, 
zowel met als zonder 
venster. 

De aanduiding Pre-
stamped, Premium Self-
Mailer Stationery wordt 
gebruikt voor een voor
gefrankeerde wenskaart 
met zonnebloemmotief 
die uitgegeven werd op 
15 augustus 2008. Het is 
een uitvouwkaart met een 
zelfklevende plakstrook, 
die verkocht wordt per 10 
stuks voor $ 14.95. Hfit 
zegelbeeld van de kaart is 
ontleend aan de postzegel 
'Zonnebloem' van 42 dol
larcent [17]. 
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EL-
NVPH-CATALOGUS SOLT MET 
PERSOONLIJKE PRESTIGEBOEKJES 

NEDERLAND 

Verschoven perforatie Pig 
Het kan soms lonen post
zegelboekjes aandachtig 
te bekijken. Lezer C. v.d. 
Zwart ontdekte dat bij een 
boekje Pig (Passie voor 
postzegels) het laatste 
velletje een spectaculaire 
afwijking vertoonde: de 
perforatie van beide 
zegels was sterk verscho
ven. Scheef en gedeelte
lijk dwars door de zegel. 
Niet verkeerd om er uw 
boekje(s) ook eens op na 
te zien. Meldingen zijn 
welkom. 

Spectaculair, uerschouen tanding 

NVPH over Persoonlijke 
prestigeboekjes 
Met weinig steekhouden
de argumenten vermeldt 
de cataloguscommissie 
dat door TNT uitgegeven 
persoonlijke zegels, dus 
ook die in boekjes, niet in 
de (papieren) catalogus 
worden opgenomen (te 
veel emissies, beperkt 
verkrijgbaar, prijs boven 
nominaal, te weinig on
derscheid met particuliere 
persoonlijke zegels...). 
Laten deze argumenten 
nu toch ook allemaal 
van toepassing zijn op 
prestigeboekje Passie voor 
postzegels met persoon
lijke zegels van NVPH 
en NBFV! En dit boekje 
staat gewoon tussen de 
reguliere prestigeboekjes. 
Ik begrijp het wel, maar 
een toelichting ware wel 
op z'n plaats. 
Al eerder betoogde ik dat 
de Speciale Catalogus van de 

m^^ 

NVPH moet signaleren, 
informeren en beschrij
ven. En niet bevoogden! 
Maar er is hoop. De 
eerder genoemde argu
menten gelden kennelijk 
niet voor de DVD-editie 
van de NVPH-catalogus: 
een beknopt overzicht van 
de persoonlijke presti
geboekjes staat daar wel 
in. Gesol van de bovenste 
plank. 

Speciale Catalogus 200g 
De meeste oude post
zegelboekjes (voortaan 
aangeduid met PZ) zijn 10 
tot 20% in prijs verhoogd. 
De automaatboekjes (PB) 
bleven bijna alle in prijs 
gelijk. Alleen de al jaren te 
hoog genoteerde boekjes 
6fFq, 12a en 13a glijden 
wat af 
Slordig is dat de commis
sie nog niet in de gaten 
had dat er in augustus 
2007 een B-versie van 
boekje 83 ('Nederlandse 
producten') is versche
nen. 
Bij de prestigeboekjes is 
nu als een soort voorlo
per ook het Sterrenboek 
uit iggg opgenomen: 
een boekwerk met 
veel kerstverhalen van 
bekende Nederlanders 
plus - ingebonden - drie 
kerstvelletjes. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Aland 
Persoonlijke kerstzegels m een 
boekje 
Het derde frame voor per
soonlijke postzegels op 

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

zien van de aanduiding 
EUROPA en hebben een 
waarde van 75 c. 
Het boekje, dat door 
de filatelistische dienst 
wordt uitgeleverd, heeft 
paardrijden als motief. 
Ook op de kaft zien we 
paarden. Paardrijden is 
een populaire sport in het 
gebied: meer dan duizend 
paarden op een inwoner
tal van ruim 25.000. 

Belarus 
Europa 2008 
De beide Europazegels 
van Belarus (Wit-Rus-
land) zijn eikaars tegen
polen: een stokoud briefje 
op een stukje boomschors 
èn een moderne elek
tronische brief Elk van 

bij de zeshonderd nieuwe 
Postpoints. 
Geen nieuwe Duitse boek
jes meer dus? Dat is niet 
zeker, want tien bijzonde
re zegels (beeldformaat 
meestal 35x35 mm) pas
sen niet binnen het plano
formaat. Afwachten dus. 
In Nederland gebeurde 
overigens hetzelfde: in 
2006 en 2007 hadden we 
ook nog echte boekjes 
(82a, b en 83a, b), maar 
sinds begin dit jaar zijn 
het kaftioze velletjes 
geworden. 

Finland 
Honden 
Zes populaire hondenras
sen staan op de zegels 
van een op 5 september 
verschenen boekje: Finse 
spits, boxer, langharige 
collie, Finse brak. King 
Charles spaniel en Jack 
Russell terrier. 
De zegels hebben de 
aanduiding 1 Kl voor eer-
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deze zegels van 1000 r. 
is driemaal te vinden in 
een op 28 mei verschenen 
postzegelboekje. Er zijn 
in totaal 10.000 boekjes 
vervaardigd. 

Duitsland 
Narcissen, ge'e'n boekje 
Het in het vorige nummer 
gemelde Duitse 'boekje' 
met tien zegels van go 
cent 'Narcis' is géén 
boekje. Het nieuwe pla
noformaat blijkt tot een 
velletje met zelfklevende 
zegels te leiden. Zonder 

Kajt uan het Alandse boekje met persoonlijke kerstzegels. 

NVPH geen passie uoor boekjes 
met persoonlijke zegels, dit is de 

enige uitzondering 

Aland komt op g oktober 
beschikbaar. De zegel is 
voorzien van een randje 
kerstversiering, zodat 
men de kerstpost met een 
toepasselijke persoonlijke 
zegel kan frankeren. De 
zegels zijn uitsluitend in 
boekjes van acht stuks 
verkrijgbaar. Ze zijn voor

vouw of vouwlijn, dus 
geen boekje. 
Het zouden kostenover
wegingen zijn die de 
Duitse post ertoe brengt 
voorlopig alleen nog maar 
velletjes met permanente 
zegels uit te geven. De 
velletjes van gxi3 cm zijn 
inmiddels verkrijgbaar 

Het boekje met m Finland ueel 
voorkomende hondenrassen. 

steklas briefpost binnen
land (80 c) . Er zijn door 
de Nederlandse drukker 
Joh. Enschedé 400.000 
boekjes vervaardigd. 

Groot-Brittannië 
Kerstpantomime 
Een bezoekje aan Enge
land in de kersttijd is niet 
volledig zonder het bijwo
nen van een kerstpanto
mime. Op tal van plaatsen 
kan men genieten van 

deze traditionele Engelse 
theatervorm: familie
voorstellingen met veel 
komische acts en muziek. 
Het verhaal is gewoonlijk 
gebaseerd op een popu
lair sprookje. 
Op de kerstzegels van 
dit jaar - te verschijnen 
op 4 november - staan 
pantomimefiguren uit 
Assepoester, Aladin, Peter 
Pan en Sneeuwwitje. 
Twee ervan zijn ook in 
vier boekjes met twaalf 
zegels verkrijgbaar. Op 
de marges van de boekjes 
staan bekende door het 
publiek geroepen kreten: 
'It's behind you', 'Abraca
dabra'... 
De prijs van de boekjes is 
£4.32 (twaalfmaal iste 
klas) en £ 3.24 (2de klas). 

IJsland 
loojaar bosbouw in 
Vaglaskógur 
IJsland is druk doende 
met het beschermen en 
herstellen van bosge-
bieden. Ook worden 
nieuwe bossen aange
plant. Vaglaskógur, in 
het noordoosten van het 
land, is een bosgebied van 
maar liefst driehonderd 
hectaren groot. 
In igo8 vestigde er zich 
de bosbaas. Vanwege dit 
eeuwfeest verschijnt op 
IJsland op 6 november 
een prestigeboekje met 
vier bosbouwzegels (10, 
45, 60 en 400 k.). Drie 
van deze zegels versche
nen al eerder in 2007 en 
dit jaar, die van 400 k. op 
6 november. 
Het postzegelboekje, dat 
door de posterijen een 
gijtfolder wordt genoemd, 
kost 800 k. 

Kerstmis 
Twee zevenjarige jongens 
maakten het ontwerp 
voor de kerstzegels van 
dit jaar. De waarde 70 k., 
met een harkerige Yule 
Goblin (een van de dertien 
goedaardige monsters uit 
IJslandse sagen), is ook in 
een boelqe verkrijgbaar. 
Uitgiftedatum is ook 6 
november. 

De dertien Goblins komen m 
de kersttijd uit de bergen te 

Doorschijn, uanaj 12 december 
elke dag ê'n. 



India 
Inpex20o8 
Het is bijna vijftien jaar 
geleden dat de nationale 
post van India een post
zegelboekje uitgaf. Wel 
verschenen er de laatste 
jaren geregeld regionale 
boekjes. 
India Post kent 22 zoge
naamde Postal Circles, die 
aardig autonoom zijn. Zo 
mogen de districten zelf 
boekjes uitgeven. Zover 
mij bekend zijn er dit jaar 
tien boelqes verschenen. 
Allereerst in de Tamil-
nadau Circle (hoofdstad 
Chennai). In Chennai 
vond in januari de lande
lijke postzegeltentoon
stelling Inpex 2008 plaats. 
Op 2 januari verschenen 
er vijf boelcjes met het 
logo van deze tentoon
stelling (plus dat van 
India Post): zesmaal 5.00 
nationaal park, achtmaal 
5.00 bruggen, achtmaal 
5.00 films, driemaal 
5.00 militaire spelen en 
vijfmaal 5.00 nieuwjaar. 
Van elk zijn i.ooo boelqes 
vervaardigd. 
De boekjes met vlinder-
zegels van Andaman & 
Nicobar Islands meldde ik 
al in het vorige nummer. 
En op 16 juni kwam er een 
boekje uit in Uttarakhand 
Circle ter gelegenheid van 
het zilveren jubileum van 
de filatelistische dienst in 
Dehradun. 

Jersey 
SpooriDegen op Jersey 
Hoewel lersey al vele jaren 
geen spoorverbindingen 
meer kent, heeft het ei
land wel een interessante 
spoorweggeschiedenis 
met normaal en smal-
spoor. Een serie postze
gels, een miniatuurvelle
tje èn een prestigeboekje 
vertellen en illustreren 
deze geschiedenis ko
mend jaar. De uitgifteda
tum is 6 mei. 

Kaaimaneilanden 
Herdruk voaelboekjes 
Twee van de drie in 
oktober 2006 op de Kaai
maneilanden verschenen 
boekjes met afbeeldingen 
van vogels zijn in juli her
drukt. De verschillen zijn 
niet dramatisch groot: 
het kaftpapier is wit en 
glossy. 
Op de zegels staan de 
Grand Cayman Papegaai 
en het suikerdiefje (komt 
ook erg veel voor op de 
Nederlandse Antillen). 

Korea-Noord 
Koreaanse gerechten 
Een toelichting bij het 
boekje met zegels waarop 

Een otiduidelijkgerecht op een 
Noord-Koreaans boekje. 

voorbeelden van Kore-
aans voedsel staan afge
beeld ontbreekt, zodat ik 
me in stilzwijgen moet 
hullen over de aard van 
de gerechten. Het boekje 
met vier zegels (3, 70,135 
en 155 won) verscheen op 
20 augustus. 

Luxemburg 
Geluksboekje 
Een paar dobbelstenen, 
een klaverqe vier en een 
rijtje kegels zijn enkele 
van de gelukssymbolen 
op de zegels van het 
boekje dat Luxemburg 
op 30 september uitgaf 
Zes A-zegels (waarde 
momenteel 50c., voor 

Defleluksbronnen en -activiteiten 
staan ook op het kaftje van het 

Luxemburgse boekje. 

binnenlandse A-post) en 
zes zegels van 20 c. (voor 
aanvullende frankering) 
vormen de inhoud van het 
4.20 euro kostend boekje. 

Nieuw-Zeeland 
Herdrukken 
De afgelopen maanden 
zijn van drie boekjes 
met permanente zegels 
herdrukken verschenen. 
Ze zijn gemakkelijk te 
herkennen, doordat ze op 
de achterzijde voorzien 
zijn van één, twee of meer 
kiwi-tekentjes. Bovendien 
is bij de nu verschenen 
boekjes de tarieventekst 
gewijzigd. Het gaat om 
de volgende boekjes: 
tienmaal 50 c. Lake Cole
ridge (2007), 2e herdruk, 
19 juni 2008; 
tienmaal $ i Rangitoto 
Island (2007, 3e herdruk, 
2 juh 2008 en 
vijfmaal $ 1.50 Arrow-
town (2003), 3 e herdruk, 
8 juli 2008. 

Noorwegen 
Nordia 2008 
Ter gelegenheid van de 
tentoonstelling Nordia 
2008 (Stavanger, 23 tot 26 
oktober) werden al eerder 
drie lokale boekjes uitge-
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geven. Op 22 mei volgde 
nummer 4. 
Het boekje bevat twee 
persoonlijke A-zegels met 
het logo van de Vitenja-
brikken in Sandnes, een 
'kennisfabriek' compleet 
met onderzoeks- en 
tentoonstellingsruimten, 
planetarium en auditoria. 
De Vitenjabrikken is onder
deel van het Jsermuseet 
en betrok op 22 mei z'n 
nieuwe behuizing. 

Tail Ships Race 2008 
Ditjaar trok de vloot 
zeilschepen tussen 18 juh 

en 23 augustus van Liver
pool via Mäl0y en Bergen 
naar Den Helder. Eind 
juh gaf de post van het 
postkantoor in Mal0y een 
locaal boekje uit met twee 
persoonlijke postzegels 
met de vermelding A. 

Rusland 
Basiliuskathedraal 
De blikvanger van het 
Moskouse Rode Plein is 
zonder meer de kleurige 
Basiliuskathedraal met 
zijn vele en kleurige 
koepels en torentjes. Het 
bouwwerk wordt ook wel 

de Pokrovkathedraal ge
noemd. Pokrov betekent 
'sluier' en is ook de naam 
voor een feest ter ere van 
de Moeder Gods (feest
dag 14 oktober). 
De kathedraal staat in al 
z'n glorie sinds 25 juli op 
een permanente zegel van 
7.50 r. Tevens verscheen 
er een tweetal postze
gelboekjes: een met tien 
zegels en een met twintig. 

Zweden 
Moderne stripverhalen 
De acht zegels in het 
Zweedse boekje 'stripver
halen' (25 september jl.) 
geven een overzicht van 
de Zweedse stripcultuur 
gedurende de laatste drie 
decennia. Strips voor 
volwassenen werden 
vooral populair met de 
uitgave van Socker-Conny 
(Suiker-Conny), een strip-
album uit 1985 waarin 
de hoofdpersoon sociale 
taboes veelal aan z'n laars 
lapt. De acht stripfiguren 
hebben met elkaar ge
meen dat ze doen waar ze 
zin in hebben. De zegels 
hebben de vermelding 
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Inhoud van het boekje met stripfiguren 
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breu. De frankeerwaarde 
is 5.50 k. 

Herfstfi-uit 
De herfst is de tijd voor 
de oogst van rode bieten, 
kool, pompoenen, 
aardappelen, wortelen en 
appels. De eerste vier pro
ducten staan op de zegels 
in een op 25 september 
verschenen boelqe met 
tien postzegels voor het 
frankeren van binnen
landse brieven (5.50 k.). 
De laatste twee zegels zijn 
in rollen verkrijgbaar. 

Tallships Race te Mdiciy 
De uier verschillende zegels in het 

Zujeedsejruitboekje 



ANSICHTKAARTEN COMBINEREN 
MET POSTGESCHIEDENIS? [3] 

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

In Filatelie van mei en juni 2008 presenteerde Han Siem enkele van zijn ervaringen met 

het verzamelen van ansichtkaarten in combinatie met een posthistorische verzameling 

'Buitenlandse correspondentie Nederlands-Indië'. In de komende tv/ee nummers maakt 

hij - met Nederlands-Indië als vertrekpunt - een reis langs een aantal bekende en 

minder bekende Europese landen. 

' Duitsland 
Duitsland was na Nederland de 
belangrijkste bestemming. In het 
handboek van Bulterman is voor 
het jaar 1896 een statistiek opge
nomen van naar het buitenland 
verzonden gefrankeerde brieven: 
na Nederland met ca 400.000 
brieven komt Duitsland op de 
tweede plaats met ruim 53.000 
brieven. 
Rond 1900 was Duitsland qua 
oppervlak uitgegroeid tot een 
imponerende mogendheid. Het 
Duitse Keizerrijk reikte in het 
westen tot ver over de Rijn en 
grensde in het oosten direct aan 
Rusland. Bij het bekijken van 
de Duitse bestemmingen valt 
op dat Indië niet alleen corres
pondentie onderhield met de 
bekende, grote steden, maar ook 
met de minder bekende kleinere. 
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Het eerste poststuk {aßeelding 
2],) is een aangetekende brief, 
verzonden van Menado naar 
Emden. Gewoon een leuk 
aangetekend stuk met een mooi 
duidelijk vierkantstempel. Em
den als bestemming is weer eens 
wat anders dan Berlijn, Leipzig of 
DiJsseldorf Wat weten we eigen
lijk af van deze stad die zo dicht 
bij de Nederlandse grens ligt? 
In Wikipedia^ is te vinden oat 
Emden in het begin van de Tach
tigjarige Oorlog een toevluchts
oord was voor protestantse 
vluchtelingen uit de Zuidelijke 
Nederlanden. De Lutherse gra
ven van Oost-Friesland vonden 
die toestroom van Calvinisten 
maar niets. Daarop zocht de 
stad steun bij de Republiek der 
Nederlanden; in 1595 werd Em
den een vrijstad onder protectie 
van de Nederlandse Republiek, 
compleet meteen Nederlands 
garnizoen. Hierdoor heeft het 
historisch centrum van Emden 
eerder een Nederlands dan een 
Duits karakter. De stad wordt 
doorkruist door grachten en het 
stadhuis werd gebouwd door de 
architect van het stadhuis van 
Antwerpen, die een kopie neer
zette van zijn eerdere schepping. 
De Nederlandse bezetting van 
Emden duurde tot 1744, toen de 
stad door Pruisen werd gean
nexeerd. 

Een ander poststuk met een 
interessante Duitse stad als 
bestemming is de brief van een 
afzender in Rongga (Padala-
rang), aangetekend verzonden 

23. Aangetekende brief, m 1910 verzonden van Menado naar Emden. Door de 
instroom van protestantse vluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden tijdens de 

Tachtigjarige Oorlog had het historische centrum van Emden eerder een 
Nederlands dan een Duits karakter Het stadhuis werd in 1574-76 gebouwd 

met het stadhuis van Antwerpen ah voorbeeld. 
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Het vertrouwde Europa 
Van een ver verwijderde kolonie 
mag je verwachten dat de 
buitenlandse correspondentie 
ervan gezien de ambtelijke, com
merciële en persoonlijke banden 
geconcentreerd zal zijn op het 
moederland. In dit artikel gaat 
het echter om de correspon
dentie van Indië met het 'echte' 
buitenland. Al snel kan worden 
vastgesteld dat deze correspon
dentie niet zozeer was gericht op 
de nabij gelegen landen in Azië, 
maar eerder een weerspiegeling 
vormde van de buitenlandse cor
respondentie van het moeder
land. Als we uitsluitend naar de 
statistieken zouden kijken, lijkt 
het net alsof de afzenders in Ne
derland woonden en niet ergens 

in Azië. Het was een gebruikelijk 
patroon in het koloniale tijdperk. 
Claudemans' gaf een overzicht 
van bewaard gebleven poststuk
ken uit Indië (periode 1900-
1950), gesplitst naar bestem
ming. Enkele cijfers: binnenland 
38'%, Nederland 35%, Duitsland 
8%, Zwitserland 4%, totaal 
overig Europa 5%, Azië 1%. Mijn 
inventarisatieverzameling is 
niet maatgevend omdat daarin 
de ongewone bestemmingen 
oververtegenwoordigd zijn. 
Desondanks is het duidelijk 
dat de correspondentie naar 
(overwegend) Duitssprekende 
landen (Duitsland, Zwitserland 
en Oostenrijk-Hongarije) zeker 
60 procent uitmaakt van de cor
respondentie naar Europa. 

4' 
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24. Naamstempel Tagog-apoe (Bulterman-type B) op aangetekende brief, in igoj 
verzonden naar Bautzen. Deze stad was en is nog steeds het politieke en 

culturele centrum van de Sorben, een Slavisch minderheidsvolk verwant met 
de Polen en de Tsjechen. 
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25. 'Verzoek om toezending van een 'Preisliste', in igio verzonden van Caivok aan een 
gerenommeerde horlogemaker in Berlijn. Unter den Linden was de bekendste prome
nade van Berlijn. Het kruispunt Friednchstrasse/ Unter den Linden met het befaamde 

Cafe Bauer vormde in die tijd het kloppend hart van de stad. 

(1905) van het hulppostkantoor 
tagog-apoe naar Bautzen-Seidau 
(ajbeelclmg24). Tagog-apoe lag 
in de Preanger, vier kilometer 
ten noordwesten van Padala-
rang en twintig kilometer ten 
noordwesten van Bandoeng. 
Het naamstempel in kader, het 
schaarse Bulterman-type B, is 
benijdenswaardig, zeker op een 
aangetekend stuk. 
Bautzen (Sorbisch: Budiiyn) 
was een stad in het koninkrijk 
Saksen, zestig kilometer ten 
oosten van Dresden gelegen. De 
Sorben zijn een Slavisch min
derheidsvolk, verwant met de 
Polen en de Tsjechen, verspreid 
over Brandenburg en Saksen. 
Hoewel de Sorben in Bautzen 
in de minderheid zijn, geldt de 
stad vanouds als hun politieke 
en culturele centrum. Met de 
teksten in Sorbisch en een vrouw 
in karakteristieke klederdracht 
wordt op de ansichtkaart duide
lijk voor de Sorbische identiteit 
van Budiäyn gekozen. 
Op een poststuk verzonden naar 
een grote bekende stad, kan 
het adres door een ansichtkaart 
onder de aandacht worden 
gebracht (ajheeldmgis). De 
briefkaart is geadresseerd aan de 
heer Hartmans, König!: HoßJhr-
macher und Hoflieferant, Unter 
den Linden 48/4Q met aan de 
keerzijde Beleefd verzoe\(. //( U om 
toezending van een prijscourant 
(Preisliste). Het is opmerkelijk dat 
dit verzoek in het Nederlands is 
geschreven, blijkbaar was voor 

de goede verstaander het woord 
Preisliste meer dan voldoende. 
Unter den Linden was de 
bekendste laan van Berlijn, de 
praalweg van de Duitse keizer en 
de flaneerlaan van de bourgeoi
sie. Het kruispunt Friedrichstras
se/ Unter den Linden met het 
befaamde Cafe Bauer vormde het 
kloppende hart van de stad. De 
ansichtkaart, daterend van 1901, 
geeft de sfeer van deze tijdspe
riode goed weer. De klokken en 
horloges van de hofleverancier 
zullen ongetwijfeld van uitste
kende kwaliteit zijn geweest. 
De ansichtkaart leidt bijna de 
aandacht af van het haltestem
pel Cawok, dat ik een van de 
mooiste vind uit de periode 
tot 1920. Gawok was een halte 
van de Nederlandsch-Indische 
Spoorweg Maatschapij (NISM), 
tien kilometer ten zuidwesten 
van Solo. 
In een ander voorbeeld leidt het 
adres van een poststuk tot een 
ansichtkaart die een verassend 
tijdsbeeld biedt van vervlogen ja
ren (afbeelding 26). De enveloppe 
van Bandoeng naar Hamburg is 
niet uitzonderlijk maar toch heel 
aardig. Bandoeng was nog lang 
niet uitgegroeid tot de grote stad 
van latere tijd. Een aangetekende 
brief met het puntstempel van 
Bandoeng is daarom schaarser 
dan een dergelijke brief van ste
den als Semarang en Soerabaja. 
Het adres in Hamburg, de Fähr-
strasze in de wijk Uhlenhorst, 
lijkt weinig aanknopingspunten 

26 Brief naar Hamburg (iSg^) met het puntstempel 12 van Bandoeng. De Föhrstrasze 
in de wijk Uhlenhorst verwijst naar het 'Uhlenhorster Fahrhaus' Deze populaire ont

moetingsplaats was gelegen in een recreatiegebied ontstaan door de kanalisatie van de 
Alster, een zijrivier van de Elbe. 

te bieden. Wat surfen op het 
internet levert echter interes
sante informatie op. De Alster is 
een zijrivier van de Elbe, die bij 
Hamburg met de Elbe samen
vloeit. In de loop der tijd werd de 
rivier gekanaliseerd, waardoor 
twee binnenmeren ontstonden. 
De meren gingen fungeren als 
recreatiegebieden, midden in de 
stad. Het Uhlenhorster Fährhaus 

was jarenlang een populaire 
ontmoetingsplaats. De geselec
teerde ansichtkaart maalct dat 
wel duidelijk. 
Een ander aspect van het adres 
wordt onder de aandacht 
gebracht door het volgende duo 
(afbeelding ly). De briefis in 1893 
verstuurd door de verzamelaar 
Tuinenburg aan zijn correspon
dent in Mannheim. De omslag is 
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27. Aangetekende brief naar Mannheim fiSgjj. De stad stond bekend als de Quadra
testadt omdat de binnenstad was aangelegd als een schaakbord. De huizenblokken, 
de zogenoemde Quadrate, werden genummerd als schaakbordvelden. Vandaar het 

merkwaardige adres van de brief HT 12% 
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28 Brief van de apotheek Rathkamp i? Co in Batavia naar Uidwigshafen De stad 
was bekend door de chemische industrie KnollAC was de farmaceutische tak van de 

chemiegigant BASF, de Badische Anilin und Soda Fabrik Deze brief zal waarschijnlijk 
de bestelling en/oflevenng van geneesmiddelen als onderwerp hebben gehad 

gefrankeerd met 60 cent, hetta
nef voor een aangetekende bnef 
van de tweede gewichtsklasse 
Mannheim, gelegen aan de 
samenvloeiing van Neckar 
en Rijn, stond bekend als de 
Quadratestadt Bij de aanleg van 
de binnenstad, die teruggaat 

tot ca 1600, werd een schaak
bordpatroon gevolgd, waarbij de 
huizenblokken, de zogenoemde 
Quadrate, genummerd werden 
als schaakbordvelden. Straat
namen komen daarom in de 
binnenstad nauwelijks voor, 
waarmee het merkwaardige 
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30 Bnef van 47 gram, tegen het zeeposUarief naar Nederland verzonden (iSgy) In 

Amsterdam aangetekend en doorgezonden naar Keulen, voorzien van 10 cent voor het 
aantekenrecht en een Nederlands aantekenstrookje De brief zal ongetwijfeld het ons zo 

bekende Amsterdamse postkantoor aan de 'Nieuwe Zijds' gepasseerd hebben 
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2g Kedong Djatti lag dertig kilometer ten zuidoosten van Semarang aan de spoorweg 
naar Solo, te midaen van uitgestrekte djatibossen De bnef met het naamstempel 
Kedongdjattie is geadresseerd aan een functionaris in het bosbeheer in Dresden, 

het centrum van de wetenschappelijke houtvesterij in Europa 

We blijven in de buurt van 
Mannheim [aibee\dms28) De 

adres van de bnef is verklaard. 
Hl ^2'A. 

blijven 
nnheir 

bnef naar Ludwigshafen is af 
komstig van apotheek Rathkamp 
& Co in Batavia, omstreeks 
1865 door August Fnednch 
Albrecht Rathkamp geopend 

De apotheek was omstreeks 
1900 uitgegroeid tot een Firma 
met vestigingen in verscheidene 
andere steden Deze vestigingen 
fungeerden met uitsluitend als 
apotheek, maar ze verkochten 
ookfotochemicalien, bnllen, 
toiletartikelen en parfums Aan
trekkelijk IS de combinatiefranke

i ^'»"lAiwlamle I 

37 Duits R strookje, aangebracht 
op een brief (igoy) van Weltevreden 
naar Oeisnitz Altmunsterol was het 
grensstation aan de spoorlijn tussen 

Belfort (Frankrijk) en Mulhausen 
(Duitsland) In 7974 werd hier het eerste 
schot van de Eerste Wereldoorlog tussen 

Duitsland en Frankrijk afgevuurd 
310 Detail van de achterzijde van de 

hierboven afgebeelde bnef we zien het 
aantekenstrookje van Weltevreden en 

het tremstempel Mulhausen (Els) 
Altmunsterol 
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32 feu paartje van de  op zichzelf al schaarse  zegel van 20 cent Willem III akfrankenng 
op een aangetekende bnef, in i8g8 verzonden van Batavia naar Manchen. De Frauenkirche 

met de karakteristieke torens is het symbool van de stad München. 

ring Hangend Haar. Het gebruik 
van voorgedrukte, geïllustreerde 
firmaomslagen begon in Indië 
rond 1898 ingang te vinden. 
Ludwigshafen in de Palts ligt aan 
de Rijn, tegenover Mannheim. 
De stad kreeg deze naam 
nadat de aanwezige nederzet
ting in 1843 verkocht werd aan 
de Beierse Koning Lodewijk 
die het gebied gebruikte voor 
de ontwikkeling van een stad. 
Ludwigshafen werd bekend door 
de chemische industrie. Knoll 
AG was de farmaceutische tak 
van de chemie gigant BASF. De 
Badische Anilin und SodaFabril< 
werd opgericht in 1865 voor de 
productie van anilinekleurstof
fen. Het hoofdkantoor van de 
grootste chemicaliënproducent 
ter wereld staat nog steeds in 
Ludwigshafen. Deze brief zal 
ongetwijfeld de bestelling en/of 
levering van geneesmiddelen als 
onderwerp hebben gehad. De 
fabrieken van BASF waren in die 
tijd al zodanig gegroeid, dat zij 
ais bezienswaardigheid op een 
ansichtkaart werden gepresen
teerd. 

Het vinden van dergelijke functi
onele relaties tussen afeender en 
bestemming is een aantrekkelijk 
aspect van een 'bestemmingen'
verzameling. Het poststuk met 
het naamstempel Kedongdjatti 
naar Dresden (afreelding 2Q) 
is leuk omdat het gaat om 
een echte brief In de gouden 
tijd van het (opgewaardeerde) 
postwaardestuk waren gefran
keerde brieven een minderheid 
in de wereld van de poststukken 
geworden. Naamstempel en be
stemming hebben op het eerste 
oog weinig bijzonders te bieden. 
Bij nadere bestudering blijkt 
de brief geadresseerd te zijn 
aan lierrn. Königl. Säclis. Forst
assessor . Forsteinricintungs Anstalt 
im Finanzministerium Dresden. 
De naam Dresden is afgeleid van 

het oudSlavische Drezga (bos) 
en Drezgajan (bosbewoners). 
Als gevolg van de plaatselijke 
belangstelling voor wetenschap
pelijk bosbeheer werd in i8 i6 in 
Dresden de KöniglichSächsischen 
Forstakademie gesticht. Deze 
groeide uit tot de faculteit voor 
Forstwissenschaften van de Tech
nische Universiteit Dresden, die 
nog steeds bestaat. 
Kedong Djatti lag dertig 
kilometer ten zuidoosten van 
Semarang, aan de spoorweg 
naar Solo. De djatiboom leverde 
het hout op dat bekend stond 
als het 'Javateak'. De uitge
strekte djatibossen kwamen 
hoofdzakelijk voor op Java en 
dan vooral in Midden en Oost
Java. In Middenjava waren zij 
geconcentreerd in de residenties 
Rembang, Madioen en Sema
rang. Het gaat dus om een brief 
tussen twee steden die beide een 
naam hebben die rechtstreeks 
verband houdt met bossen. Bo
vendien heeft de geadresseerde 
een functie in het bosbeheer. Het 
is verleidelijk te speculeren dat 
de inhoud van deze omslag wel 
iets met bosbeheer te maken zal 
hebben gehad. 

In een verzameling buitenlandse 
correspondentie is geen plaats 
vooreen brief naar Nederland... 
tenzij de brief werd doorgestuurd 
naar Duitsland {afbeelding;}o). 
Gezien de frankering werd de 
brief tegen het zeeposttarief naar 
Nederland verzonden (1897). 
Voor een brief van de derde 
gewichtsklasse (4560 gram, in 
dit geval 47 gram) was een fran
kering van 30 cent verschuldigd. 
Na aankomst in Amsterdam 
werd de brief doorgezonden 
naar Keulen. De Nederlandsche 
Handel Maatschappij vond het 
toch maar beter om de brief aan 
te tekenen waarvoor de brief 
aanvullend werd gefrankeerd 
met 10 cent en voorzien van een 

München. Frauenkirche 

Nederlands aantekenstrookje. 
Het grootrondstempel AMSTER
DAM n werd gebruikt door het 
bijpostkantoor Amsterdam
Spiegelstraat, maar de brief zal 
ongetwijfeld het ons zo bekende 
Amsterdamse hoofdpostkan
toor aan de 'Nieuwe Zijds' 
gepasseerd hebben. Met de 
voortgeduwde handkar geeft de 
ansichtkaart een karakteristiek 
beeld van die tijd. 
Een ander poststuk dat na 
verzending uit Indië voorzien 
werd van een (extra) aanteken
strookje is het postwaardestuk 
dat aangetekend werd verzonden 
(1907) van Weltevreden naar 
Oeisnitz bij Chemnitz in Saksen 
(afbeelding^fj. Mogelijk omdat 
het Indische Rstrookje op de 
achterzijde was aangebracht, 
werd de enveloppe voorzien van 
een Duits Rstrookje Vom Aus
lande/ über AltmünsterolMülhau

sen (Els.). De achterzijde werd 
ook nog voorzien van een ovaal 
treinstempel Mülhausen (Els.)
Altmünsterol/ Bahnpost/ ZUG 32 
(afbeelding;}ia). Duitse Rstroken 
worden vaker op Indische cor
respondentie aangetroffen. De 
meest gebruikelijke Rstrook is 
KufsteinMünchen. Het strookje 
op deze briefis schaarser, maar 
verdient ook om een andere 
reden de aandacht. 
In 1871 had Frankrijk de Elzas 
aan Duitsland verloren. Het 
plaatsje Altmünsterol was het 
grensstation aan de spoorweg 
die van Belfort in Frankrijk naar 
Mülhausen (Mulhouse) in Duits
land leidde. Het station was 
waarschijnlijk het belangrijkste 
gebouw van het stadje. Er heers
te na het verlies van de Elzas nog 
veel oud zeer onder de Fransen. 
Bij het uitbreken van de Eerste 

Wereldoorlog waren ze dan ook 
niet te houden. In dit gebied, 
veertien kilometer ten oosten van 
Belfort, werd massaal de grens 
met Duitsland overschreden. 
Zondagochtend 2 augustus 1914 
werd hier het eerste schot van 
de Eerste Wereldoorlog tussen 
Duitsland en Frankrijk afgevuurd. 
De ongedeelde ansichtkaart van 
Altmünsterol is van het semi
transparante 'bij maanlicht'type, 
dat in die tijd nogal populair was. 
Een brief met een buitenlandse 
aantekenstrook draagt een 
postaal kenmerk dat uitsluitend 
op buitenlandse correspondentie 
is te vinden. Door de afwijkende 
tarieven voor het buitenland zijn 
ook op dit gebied bijzonderhe
den te vinden. Meestal werd 
rond 1900 de frankering van 60 
cent voor een aangetekende brief 
van de tweede gewichtsklasse 
naar het buitenland voldaan 
door een postwaardestuk op te 
waarderen. Veel schaarser zijn de 
brieven waarin deze tariefwaarde 
uitsluitend met postzegels werd 
voldaan. Meestal werd deze dan 
opgebouwd uit een (gezamen
lijke) frankeerwaarde van 50 cent, 
aangevuld met een zegel van 10 
cent voor het aantekenrecht (zie 
afbeelding 2fj. De brief verzon
den van Batavia naar München 
(1898), gefrankeerd met een 
paartje van de op zichzelf al 
schaarse 30 cent Willem l i l , is 
een echte zeldzaamheid (afbeel

ding22). Als ansichtkaart voor 
München is de keus gevallen 
op de Frauenkirche. De Dom zu 
Unserer Lieben Frau met de karak
teristieke torens is het symbool 
van de stad München en het 
hoofd monument van de Beierse 
bouwkunst. 
Geholpen door toeval en wat 

§7 # 



yi. Brief, in i8gy verzonden van de tabaksondememing Soekaranda, gefrankeerd 
met een strip van vier zegels in het type Hangend Haar. Twee gulden was het tarief 
voor een brief naar het buitenland van de achtste gewichtsklasse (140160 gram). 

Bindjei was de hoofdstad van Langkat, na Deli de belangrijkste producent van tabak. 
Stettin (momenteel het Poolse Szczecin) was de hoofdstad van de Pruisische provincie 
Pommeren. De stad werd beschouwd als de haven van Berlijn en was een belangrijk 

centrum voor scheepsbouw en zware industrie. 
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^4. Beierse briefkaart, aangetekend 
verzonden van München naar Koepang. 

Met de aantekening 'onbekend' 
geretourneerd. De Beierse ruit, het 

wapenschild en de heraldische leeuwen 
in de briefkaart zijn ook te vinden in de 
ansichtkaart, die werd uitgegeven door 

het Hofbrauhaus. 

34a. Detail van de achterzijde van de 
Beierse briefkaart: naamstempel Koepang 

met daaronder de handgeschreven 
datum, 41106 
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geluk kon de volgende brief 
uit Bindjei in de verzameling 
worden opgenomen [afbeelaing 
33, boven). De brief laat een 
wel heel bijzonder tarief zien. 
De briefis gefrankeerd met de 
zegel van 50 cent in het type 
Hangend Haar in een strip van 
vier, een frankeerwaarde van 2 
gulden, goed voor een brief naar 
het buitenland van de achtste 
gewichtsklasse (140160 gram). 
Een dergelijk gewicht maakt 
begrijpelijk dat de bovenkant 
van de brief een paar 'kreukels' 
toont. De frankeerwaarde van 2 
gulden op briefis overigens een 
exclusief buitenlands tarief 
De brief werd in 1897 verzonden 
van de plantage Soekaranda, 
25 kilometer ten zuidwesten 
van Bindjei, de hoofdstad van 
Langkat, na Deli de belangrijkste 
producent van tabak. Ook de 
bestemming van de briefis inte
ressant. Stettin was de hoofd
stad van de Pruisische provincie 
Pommeren, een van de Duitse 
'verloren gebieden'. De stad, 
momenteel het Poolse Szczecin, 
werd in die tijd beschouwd als de 
haven van Berlijn en was een be
langrijk centrum voor scheeps
bouw en zware industrie. Stettin 
had in 1890 een bevolking van 

ca 116.000 inwoners, van wie 
ruim 95 procent Duits was. De 
toonaangevende familie Dohm 
maakte hun fortuin onder andere 
met de handel in suiker en spe
cerijen. De ansichtkaart {aftieei
dmg33, onder) laat de haven van 
Stettin zien en biedt twee andere 
kijkjes op de stad. 
Beieren behoorde vanaf 1870 
tot het Duitse Keizerrijk, maar 
bleef in hoge mate autonoom. 
Nog jarenlang had Beieren 
eigen postzegels en postwaar
destukken. Dat is te zien aan 
de briefkaart {apeelding34) die 
aangetekend van München 
naar Koepang werd verstuurd, 
de hoofdstad van het eiland 
Timor. Het transport van Mijn
chen (7/9/06) naar Soerabaja 
(2/10/1906) duurde 25 dagen. 
Op de terugweg vergde het 
traject Soerabaja (10/11/1906)
München (7/12/06) 27 dagen. 
Op de achterzijde is het naam
stempel Koepang gestempeld, 
met daaronder de handgeschre
ven datum, 41106 {afbeelding 
34a). Dit moet de datum van 
terugzending zijn geweest. 
De zegelbeelden van de brief 
kaart tonen de bekende Beierse 
ruit, die van origine een blauwe 
kleur had. Op de postzegel die 

Sénckenfaergische naturforsdiende Gesellschaft 
in Fraiikliirt .1. M. 

■ H ^ 

35. Het Senckenbergianum was een museum voor natuur
wetenschappen. Rond 1S91 ontstond belangstelling voor goudexploitatie 
in Celebes. De Mijnbouw Maatschappij Paleleh werd opgericht in igo^. 

De goudkoorts op Celebes nam rond igo8 weer af toen duidelijk werd 
dat slechts enkele gebieden redelijk rendabel waren te exploiteren. 
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36. Moresnet was een dwergstaatje, ongeveer tweemaal zo groot als Monaco. Na de 
val van Napoleon werd in i8i6 het volgende compromis bereikt: Moresnet ging naar 

Nederland (na i8}o België), Neu-Moresnet gmg naar Pruisen en het gebied daartussen 
werd neutraal Moresnet. 

j6a. Vanaf i8}0 grensde neutraal Moresnet aan België, Pruisen en, op de meest 
noordelijke punt van het gebied, ook aan Nederland. In die penode vormde de Vaalser-
berg (op deze kaart te vinden waar de groene, paarse, oranje en roodbruine gebieden 

aan elkaar grenzen) een vierlandenpunt. Bron: Wikipedia. 

voor de aanvullende frankering is 
gebruikt, wordt het wapenschild 
door heraldische leeuwen ge
presenteerd. De blauwe Beierse 
ruit en het Beierse wapen komen 
terug in de andere helft van het 
duo. De kaart heeft veel weg van 
een modern luchtpostblad, maar 
is toch gewoon een ansichtkaart, 
daterend van 1900. De kaart 
werd uitgegeven door het Hof-
bräuhaus, een ander 'monument' 
van München en nog steeds een 
grote toeristenattractie. 
Interessant is de voorgedrukte 
brief van het Senckenbergische 
mtuiforschende Cesellschafi in 
Frankfurt a.M. (1899), gericht 
aan het Coudsyndicaat Bwool in 
Paleleh, Celebes {aßeeldingj^). 
Het porto van 60 Pf wijst erop 
dat deze brief aangetekend moet 
zijn verzonden. Het aanteken-
strookje is in de loop van de 
tijd van de brief afgeraakt, maar 
de plek waar het strookje heeft 
gezeten, is met enige moeite 
herkenbaar. 

Het was Goethe, die in 1815 het 
initiatief nam tot het oprichten 
van een Naturmuseum. 
Als resultaat richtten zeventien 
burgers van Frankfurt in 1817 het 
Senckenbergische naturforschende 
Cesellschafi op, wat in 1821 
leidde tot de opening van het 
Senckenbergianum als museum 
voor natuurwetenschappen 
(geologie, mineralogie, botanie 
en zoölogie). 
De ansichtkaart van het Sencken

bergianum dateert van 1908. 
In de VOC-tijd was al bekend 
dat er goud aanwezig was in 
noord Celebes, maar pas toen in 
i886 geologisch onderzoek was 
verricht, ontstond belangstelling 
van Europeanen. Aangemoedigd 
door berichten over succesvolle 
goudvondsten in Zuid-Afrika en 
Australië werd in 1891 gretig met 
activiteiten gestart in Palelen, 
aan de noordkust van de noor
delijke arm van Celebes'. In 1905 
werd in Batavia de Mijnbouw 
Maatschappij Paleleh opgericht. 
De goudkoorts op Celebes nam 
omstreeks 1908 weer af toen 
duidelijk werd dat slechts enkele 
gebieden redelijk rendabel waren 
te exploiteren. 
Johannes Thiele (1860-1935) 
was een Duitse zoöloog, een 
vooraanstaand deskundige op 
het gebied van de malacologie, 
de studie van mollusken (week
dieren). Hij heeft een handboek 
op zijn naam en talrijke artikelen, 
waaronder verscheidene in het 
wetenschappelijk tijdschrift 
van het Senckenbergianum. 
Voor zover valt na te gaan, was 
Thiele niet bij de goudwinning 
betrokken en gebruikte hij het 
goudsyndicaat waarschijnlijk als 
'forwarding agent'. 
De briefkaart met bijfrankering, 
verzonden naar Fort de Koek 
{afbeelding 26] werd aangeschaft 
vanwege de cluidelijke arstempe-
ling van een mij onbekend Duits 
stadje. Pas een tijd later leerde ik 

de interessante achtergrond van 
deze plaats kennen. Moresnet 
was een dwergstaatje, ongeveer 
tweemaal zo groot als Monaco. 
Het bestond van 1816 tot 1919 
en lag ca zeven kilometer ten 
zuidwesten van Aken. Na de val 
van Napoleon in 1815 konden 
Nederland en Pruisen het niet 
eens worden over dit gebied. 
In 1816 werd een compromis 
bereikt: Moresnet ging naar 
Nederland, Neu-Moresnetging 
naar Pruisen en het gebied 
daartussen werd een condomi
nium onderde naam Neutraal 
Moresnet. 
Dit gebied werd bestuurd door 
een Pruisische en een Neder
landse commissaris (na 1830 
werd de laatste vervangen door 
een Belgische commissaris). 
Vanaf 1830 grensde neutraal Mo
resnet dus aan België, Pruisen 
en, op het meest Noordelijke 
punt van het gebied, ook aan 
Nederland. Het kaartje, overge
nomen van Wikipedia {afreeï-
dingjGa), laat zien dat in die 
periode de Vaalserberg een vier
landenpunt markeerde. Op de 
luxe uitgevoerde prentbriefkaart 
wordt dit bijzondere vierlan
denpunt op filatelistische wijze 
zichtbaar gemaakt. Omstreeks 
1900 had Belgisch Moresnet ca 
1.200 inwoners, Pruisisch More
snet 650 en neutraal Moresnet 
2.800. Pas met het uitbreken van 
de Eerste Wereldoorlog kwam er 
een einde aan deze pret. 

Noten: 
I: Glaudemans, D.: Postverbindin
gen tussen Nederlands Oost- en West-
Indie (Filatelie, februari 2003). 
2: Internetadres: ni.iuiidpedia. 
or3|u)iid/hooJdpaflina 
3: Beurden, A.I.P.J. van: De Indi
sche 'Goldrush', goudmijnbouu; en 
Nederlands beleid in Noord-Celebes, 
1880-igio in: Goor, J. van, Imperi
alisme in de marge (Utrecht, 1986). 

Als u wilt reageren op dit 
artikel kunt u contact opnemen 
met Han Siem in Clearwater 
(mmnm@tampabai).rr.com). 

Eerdere afleveringen in deze 
artikelenreeks verschenen in 
Filatehe van mei 2008 (pagina's 
353 tot en met 357) en juni 2008 
(pagina's 430 tot en met 433). 

http://rr.com
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GESCHIEDENIS VAN DE 
MAXIMAFILIE OP POSTEX 

De Vmniging voor Kinder
postzegels en Maximafihe is 
 25 jaar oud  een van de 
jubilerende verenigingen 
op Postex 2008. Maximafi
lie is geen modeverschijn
sel uit de jaren '70, maar 
ontstond al ruim voor de 
Tweede Wereldoorlog. 
In de Postexcatalogus en 
in twee kaders wordt het 
begin van de Nederlandse 
maximafilie uitgebreid 
getoond aan de hand van 
het archief van Nico Ziluer 
(18761958, [i]).Met 
100% zekerheid kan hij 
de eerste Nederlandse 
maximafilist worden 
genoemd: hij begon er in 

de jaren '30 actief mee. 
[2] toont het titelblad van 
zijn in 1940 verschenen 
boekje van 30 pagina's 
over maximafilie. 
Nico Zilver was een ac
tieve verzamelaar, die zich 
inzette voor het tot stand 
komen van de Nederland
se Vereniging 'De Verza
melaar'. Hij stond onder 
meer aan de wieg van de 
Filatelieloketten. Op zoek 
naar de achtergronden 
van postzegels verzamel
de hi] bijbehorende foto's 
en prentbriefkaarten. Een 
Belgische vriend atten
deerde hem op de postale 
verbinding van afbeelding 
en postzegel door middel 
van een correct poststem
pel, waarmee de maxima

filie in Nederland was 
geboren. Hij was geen 
studeerkamergeleerde en 
stelde zijn verzameling 
enthousiast ten toon, 
onder andere in het toen
malig Koloniaal Instituut 
te Amsterdam [3]. 
Zilver had een voorkeur 
voor echte, in de handel 
verkrijgbare ansicht
kaarten. Als die er niet 
waren, maakte hij zelf 
fotokaarten uit het post
zegelbeeld, maar geen 
simpele vergroting van 
de postzegel [4, fysicus 
Heike Kamerlingh Onnes 
uit 1936 met stempeling 
Leiden, waar deze Nobel
prijswinnaar hoogleraar 
was]. 
Zo ontstonden de eerste 
Nederlandse maximum
kaarten, ondersteund 
door het Comité Zomer
zegels, dat vanafca. 
1935 kaarten uitgaf bij de 
Zomerzegels [5, 6; Pieter 

Stuyvesant). Zilver hield 
ook lezingen, zoals blijkt 
uit een aankondiging uit 
1936 van 'Op Hoop van 
Zegels' uit Haarlem [7]. 
Als esperantist corres
pondeerde hij gemak
kelijk met buitenlandse 
maximafilisten voor in
ternationale uitwisseling. 
Buiten de postzegelwe
reld exposeerde hij onder 
meer in de Amsterdamse 
schouwburg en in De 
Bijenkorf 
In de oorlogsjaren bleef 
hij actief, wat blijkt uit de 
vele kaarten uit de jaren 
'40 (zoals de Zeehelden
serie, [8]) met afstem
peling AmsterdamWater
r̂aqfsmeer, het stadsdeel 

waar de inmiddels be
jaarde Zilver woonde. 
Zijn maximumkaarten 
zijn herkenbaar aan een 
blauwe ellipsvormig 
naamstempeltje [9] of aan 
een uitgebreider stempel 

Bestemd uoor verzameling, 
duidelijke afstempeling luordt 
zéér gewaardeerd [6]. Foto 
[10] is uit maart 1943; op 
de tentoonstelling in De 
Bijenkorf zit hij aan een 
bureautje met in zijn hand 
het stempel van de foto. 
Van na de oorlog is [11] 
van de tentoonstelling in 
Frascati, met daarop de 
toenmalige burgemeester 
d'Ailly (en zijn dochtertje) 
die het tentoongestelde 
zo leuk vond, dat hij 
spontaan lid werd van 'De 
Verzamelaar'. 
In maart 1956, op zijn 
tachtigste verjaardag, 
organiseerde 'De Verza
melaar' in de Koopmans
beurs een speciale hul
digingstentoonstelling 
voor hem. Velen kwamen 
de glunderende jubilaris 
daar feliciteren [12]. 
Nico Zilver overleed vijftig 
jaar geleden op 82jarige 
leeftijd. 

» MOGELIJKHEDEN « 
VCK>R VhR/AMELAARS \AN 

EN HANDELARIJJ IN 

POSTZEGELS 
fNut MAXIMUMKAARTEN 

Profutsitiiiiaiioekjc ttn ämiir van verzamelturi 
handelartn ■i,cri!mig,in$en tnz op philMtltftitch stbied 

m^Ê 
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NEDERtANDSCHE PHILATELISTISCHE 
VBRBENIGfNG OP HOOP VAN ZEGFLS" 
IMwnd bt| K«n Brdidl nn I November 1912 N« 39 

Algemeene Ledenvergadering*) 
op Vrijdag 18 D e c e m b e r 1 9 3 0 m Café 
B r i n k m a n n . Qroote Markt te Haarlsm 
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eftu met unwbouwHijk« voorM e)1m|̂ i! 
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Zeer scherp geprijsd Nederland postfris zonder plakker 
4 € 900 00 

13 € 110 00 

15 € 110 00 

17 iets getint € 120 00 

30 € 30 00 

30b blok V 4 € 75 00 

32 € 225 00 

32a € 105 00 

49 e 750 00 

50 55 € 40 00 

56 76 € 2 800 00 

66 € 95 00 

67 € 50 00 

70 € 32 00 

71 € 40 00 

72 € 70 00 

82 83 € 18 00 

84 86 € 520 00 

87 89 € 27 00 

90 101 € 2 395 00 

95 € 27 00 

96 € 3000 

97 € 60 00 

98 € 120 00 

102103 e 

104105 € 

107109 € 

110-113 € 

114 120 € 

121 131 € 

132133 € 

134135 € 

140 00 

510 00 

180 00 

12 50 

55 00 

760 00 

135 00 

60 00 

136 138 

139 140 

144 148 

161 

163 165 

177 198 

236 237 

346 349 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 
€ 
€ 

€ 

145 00 

15 00 

65 00 

240 00 

425 00 

520 00 

295 00 

285 00 

518 537 € 650 00 1 

Periode tussen nr 199 331 a 45% C W | 

Roltanding 

57 70 € 150 00 

74 77 € 85 00 

78 81 € 50 00 

82 85 € 75 00 

9093 € 90001 
Luchtpost 

13 € 145 00 

6 8 € 45 00 

12 13 € 325 00 

Alle duurdere series en nummers met 
certificaat van echtheid 

Zeer voordelig postfris periode 1950 - 2007 
Alle series zijn apart te bestellen vanaf 538 t/m 756 a 30% cat w b v 556 560 € 36 
Alle series zijn apart te bestellen vanaf 757 t/m 1063 a 25% oat VK b v Amptiilex blokken (1967) 886 888 € 37 50 
Vanaf 1064 t/m 2033 10% onder postkantoorpnjs ook dit is apart te bestellen bv verhuisvelletje (nr 1672) €5 75 
Vanaf 2002 t/m 2007 voor postkantoorpnjs ook hier alles apart te bestellen b v provincievelletjes € 55 

Originele PTT jaarcollecties, 
1975 € 100 00 

1976 € 35 00 

1977 € 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 

1995 

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 

e 3900 1 
€ 4600 

€ 4750 

Postzegelmapjes Nederland Mooi gebruikt Nederland 
De mapjes 1 t/m 255b los verknjgbaar 20% onder de postkantoorpnjs 

Denrs 256 t/m 368 los verknjgbaar 10% onder de postkantoorpnjs 

N r 4 8 € 2 7 5 /61b + c€425 /80 €425 /101 €450 /130131C245 /136-138€75 

Dienst17€110 /Postbewijsl 7€160 / Luchtpost nr 12 €45 /n r 13€45 

Diverse topseries en nrs. buitenland (Michel nummering tenzij anders vermeld) 
1 België blok 1 p fr 

België blok 2 ongebr 

België blok 3 ongebr 

België 262 1 2651 ongebr 

België 386 392 ongebr 

België 405 pfr 

België blok 21 22 ongebr 

zegels p fr 

België 835 837 pfr 

België blok 24 ongebr 

België 947 948 z f gebr 

Duitse Rijk blok5/6 pfr 

Duitse Rijk blok 8 pfr 

Duitse Rijk blok 9 pfr 

Duitse Rijk blok 10 pfr 

Duitse Rijk blok 11 pfr 

Duitse Rijk 671 pfr 

Duitse Rijk 695-697 pfr 

Duitse Rijk 716 729 pfr 

Duitse Rijk 728y729y pfr 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

€ 

€ 
€ 

€ 
€ 
€ 
e 
€ 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

150 00 

95 00 

95 00 

80 00 

55 00 

55 00 

160 00 

70 00 

40 00 

65 00 

65 00 

60 00 

90 00 

55 00 

90 00 

50 00 

11000 

77 50 

70 00 

Berlijn 35-41 gebr 

Berlijn 61 63 gebr 

Berlijn 68 70 gebr 

Berlijn blok 1 ongebr z gom 

Frankrijk Yvert blok 1 p fr 

Frankrijk Yvert blok2 pfr 

Luxemburg 555 557 p fr 

Oostennjk 447-467 pfr 

Oostenrijk 468-487 pfr 

Oostenrijk 512 517 pfr 

Oostenrijk 518 523 pfr 

Oostenrijk 524 529 pfr 

Oostenrijk 555a pfr 

Oostenrijk 556a pfr 

Oostenrijk 588 Dolfus 

nagenoeg p fr 

Oostenrijk 588 gebr 

op bnefstukje 

Oostenrijk 567 587 pfr 

Oostenrijk 591 596 pfr 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

€ 
€ 

€ 
€ 

€ 
€ 
€ 
€ 

€ 

€ 
€ 
€ 

115 00 

60 00 

125 00 

160 00 

1595 00 

995 00 

75 00 

11000 

140 00 

65 00 

280 00 

75 00 

95 00 

300 00 

375 00 

350 00 

95 00 

65 00 

Oostenrijk 598 612 pfr 

Oostenrijk 617 622 pfr 

Oostenrijk 623-626 pfr 

Oostenrijk 955 956 968 

984 987xy 

Oostenrijk blok 1 (wipa) p fr 

€ 
€ 
€ 

€ 
€ 

Oostennjk 772 775b (blokken) 

pfr 
Portugal 80 86 ongebr 

Portugal 93 95 ongebr 

Portugal 96 108 ongebr 

€ 

€ 
€ 

€ 
Portugal 119/121/122 ongeb € 

Portugal 124 137 ongebr 

Portugal 138 145 ongebr 

Portugal 190-195 ongebr 

Portugal 265 298 ongebr 

Portugal 347 377 ongebr 

Portugal 385-405 ongebr 

Portugal 440454 ongebr 

Portugal 456-471 ongebr 

€ 
€ 
€ 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

55 00 

60 00 

65 00 

110 00 

1275 00 

875 00 

75 00 

55 00 

350 00 

195 00 

140 00 

45 00 

65 00 

250 00 

75 00 

95 00 

45 00 

55 00 

Portugal 531 552 p fr 

Portugal 559 564 p fr 

Portugal 559 564 ongebr 

Portugal 622 629 p fr 

Portugal 681 688 p fr 

Portugal 752 767 p fr 

Portugal blok3 pfr 

Portugal blok6 pfr 

Portugal blok8 pfr 

Portugal blok9 pfr 

Portugal blok 14 pfr 

€ 
€ 
€ 

€ 
€ 
€ 

€ 
€ 

€ 
€ 

€ 
Saar blok 1 + 2 (Hochwasserhilfe) 

gebr gekeurd BPP € 
Zweden 138 140 opdnjkkopstaanc 

ongebr C W € 970 

Zwitseriand 447459 (pax) 

ongebruikt 

Zwitseriand blok2 pfr 

Zwitseriand blok 9 p fr 

Zwitseriand blok 11 p fr 

€ 

€ 
€ 
€ 
€ 

85 ooi 
180 00 

65 00 

40 00 

75 00 

40 00 

75 00 

45 00 

95 00 

35 00 

45 00 

17500 

425 00 

100 00 

35 00 

50 00 

95 0 o | 

Automaatboekjes Nederland 
1 h € 3 5 0 / 1 m x € 1 2 / 1 m y 

6 a € 2 5 0 / 6 b € 7 5 / 6 c € 2 3 

8 Cf €33 /9a € 8 / 9a f€6 

€ 1 1 2 5 / 1 

/ 6 d € 2 3 

/ 9 b € 7 7 

mz€20 

/ 6 e € 5 

/9c f€36 

/ 2 h € 5 

/ 6 e f € 1 

/ 9 € 5 8 

2 m x € 1 7 5 0 / 2 m y € 1 1 / 2 m z 

/ 6 f f p € 3 / 6 f f g € 1 2 / 7 a € 2 

/9d f€38 / 9 e € 3 8 /9e f€78 

€ 9 / 3 y € 1 5 0 / 3 a € 1 8 0 / 4 

/ 7 b f € 3 5 0 / 8 a e 5 / 8 b € 6 

/ 9 f € 5 0 /9 f f€52 

10a f€675 /10b f€11 / 1 1 a € 6 / 1 1 b € 7 / 1 2 a € 7 / 1 3 a € 9 / Vanaf nr 14 alles tegen postkantoorpnjs 

/ 9 g € 1 6 

y € 1 5 0 / 4 

/ 8b f€13 

/ 9 g f € 1 8 

z € 4 / 5 € 1 

/ 8 c € 2 5 

/ 9 h € 8 /9hf €4 / 1 0 a € 5 

Eagle Stamps, Notarisappel 220,4007 ZB, Tiel, 0344-612256 
Levenng zeer snel na vooruitbetaling op SNS-bank rek nr 94 41 36 400 Voor bestellingen vanaf € 40 - worden geen portokosten berekend 

Bezichtiging altijd mogelijk na telefonische afspraak m 



HANDIG: DE PLATTEGROND VAN POSTEX 2008 

1 Crea-doe 

2 M van den Heuvel 

3 Leuchtturm Nederland 

4 Post Liechtenstein (FL) 

5 R Bouscher 

6 NVPV Dubbeltjeshoek 

7 8 Ruud Vergossen Filatelie 

9 10 Pzh van Vliet 

11 Bulterman Filatelie 

12 Gunter A G 

13 14 Luc Vansteenkiste (B) 

15 Importa 

16 17 j D Alderkamp 

18 19 Vincennes Philatelie (F) 

20 21 22 23 Fa Knifka (D) 

24 H Ankersmit (CH) 

25 Pzh C Opscholtens 

26 Interphila 

27 Werner GmbH (D) 

28 Bredase Pzh 

29 van Lokven Filatelie 

30 31 Smits Philately 

32 Filcon V o f 

33 Pzh Dirk van Rossem 

34 Pzh TonterVrugt 

35 t Postzegelhoes 

36 37 Philapost 

38 Fa Auf der Heide 

39 van Dieten Pzv 

40 Anthony v d Bogaard 

41 Marigny Philatelie 

42 43 Geertzen Philatelie 

44 Pzh t Crayenest 

45 J A J van Dijk 

46 47 Pzh Joke V d Berg 

48 Pzh Paul Hafakker 

49 Pzh Bredenhof 

50 Pzh K den Hertog 

51 Pzh Postfris 

52 TNT COLLECT CLUB 

53 Mondial Stamps 

54 55 56 57 Philamunt 

58 NVPH/KNBF Keuringsdienst 

59 OPV 

60 Fa Meinhardt 

61 Academie voor de Filatelie 

62 63 64 Postz Partijen Centrale 

65 Pzh R van Lingen 

66 Davo Uitgeven] 

67 68 Gespec verenigingen 

Postex 20o8 

iß^i 

' A Bondstentoonstelling 

B Trap naar verdieping 

C Postzegelbak 

D Terras 

E Podium 

F Gabriel 

G Dai Nippon 

H South West Pacific 

I Studiegroep Zwitserland 

J Maandblad Filatelie 

K Dag van de Postzegel 

L NVPV 

M Maxima Filatelie 

N NVPV Boskoop 

O NVPV Leerdam 

P Junior Plaza 



DIT MOGEN POSTZEGELLIEFHEBBERS 
NIET MISSEN: POSTEX 2008 

Jaarlijks evenement ditmaal op 77,18 en 19 oktober 
D O O R COR O P P E L A A R , Z W A M M E R D A M 

In Apeldoorn is op de drie dagen 
die Postex2oo8 duurt van alles 
te beleven. Er zijn jubilerende 
verenigingen, jeugdfilatelie 
is present, u kunt terecht bij 
minimaal 45 NVPH-handelaren 
en er is een NVPV-stand met 
betaalbare en goede postzegels. 
TNT-Post IS er weer, de Dag van 
de Postzegel wordt gevierd, er 
zijn promotiestands van gespe
cialiseerde verenigingen en er is 
een promotietentoonstelling. En 
nog is het lijstje niet helemaal 
afgewerkt: u kunt creatief aan de 
slag met postzegels, er is ruime 
aandacht voor niet-filatelisten, 
er kan van Scoutingfilatelie 
worden genoten, filatelistische 
software kan worden bekeken, 
de postzegelberg is er uiteraard 
en als u uw verzamelingen of 
losse postzegels gratis wilt laten 
taxeren is Apeldoorn uw ideale 
bestemming. 

Bondsvoorzitter opent 
Postex wordt zoals altijd 
gehouden m de grote, goed 
verlichte zaal van de Americahal 
in Apeldoorn, die u vindt aan de 
Laan van Erica nummer 50. Op 
vrijdag 17 oktober en zaterdag 18 
oktober is Postex geopend van 10 
tot 17 uur, op zondag ng oktober 
gaat de zaal een uur eerder dicht. 
De toegangsprijs bedraagt vijf 
euro per persoon, maar jeugd 
tot en met 17 jaar heeft gratis 
toegang. En op vertoon van de 
ledenpas van de KNBF is de 
toegangsprijs lager: u betaalt 
dan slechts vier euro. Een passe 
partout (kosten: tien euro) geeft 
recht op onbeperkte toegang 
gedurende alle dagen. 
De officiële opening van Postex 
2008 vindt plaats op vrijdag 17 
oktober om 11 uur Ties Koek, 
voorzitter van de Koninklijke 
Nederlandse Bond van Filate
listenverenigingen (KNBF), zal 
de openingshandeling verrich
ten. Hij geeft daarmee ook het 
startschot voor de jubileumvie
ring van een aantal gewone en 
gespecialiseerde postzegelver
enigingen: 

- Studiegroep Zuid-West Pacific 
(40 jaar); 

- Filatelistenvereniging Dai Nip
pon (60 jaar); 

- NVPV afdeling Boskoop (75 
jaar); 

- NVPV afdeling Leerdam (50 
jaar); 

Ook dit jaar is het er weer: het grote filatelistische 

evenement dat in de Apeldoornse Americahal wordt 

georganiseerd. Ditmaal kunnen verzamelaars en hun 

hele gezin terecht op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 

19 oktober. Er is weer een uiterst actief programma; de 

details daarvan worden in deze bijdrage ontvouwd. 

Postzegelshouj 

POSTEX 2008 
Rpeldoorn 

1 7 
1B 
1 9 

oktober 

Deze maand in Apeldoorn. Postex 2008, een must voor iedere postzegeherzameiaut 

- Filatelistenvereniging Gabriel 
(60 jaar); 

- Studiegroep Zwitserland (30 
jaar); 

- Kinderpostzegels en Maxima-
filie (30 jaar); 

- NPVDePlaatfout (nsjaar); 

En last but not least: ook het 
eeuwfeest van de Koninklijke 
Nederlandse Bond van Filatelis
tenverenigingen wordt op Postex 
2008 gevierd. 

Die hiervoor genoemde postze
gelverenigingen zijn op Postex 
aanwezig met een eigen ten
toonstelling. Op deze exposities 
zijn bijzondere (en soms nog 
niet eerder vertoonde) collecties 
te zien. Een greep: 
Adams Tattersall's; 
Special Effects; 

De opmars van de persoonlijke 
postzegel; 
De Dickhoff dansers; 
Pracht en praal van marge en 
initiaal; 
De bergen van Zwitserland; 
Rembrandt maximaal belicht. 

De NVPV afdeling Boskoop geeft 
ter gelegenheid van haar 75-jarig 

bestaan een boek uit over de 
postgeschiedenis van Boskoop. 
Het boek, dat werd geschreven 
door Daan Koelewijn, heeft 
als titel De postbode belt altijd 
tweemaal aan. Het eerste exem
plaar van dit boek zal op Postex 
worden gepresenteerd. 
Ook andere jubilerende vereni
gingen geven boeken uit. 

Begeleiding bij exposeren 
Ongetwijfeld hebt u al eens over
wogen om zelf een tentoonstel
lingsobject te maken - maar het 
komt er maar niet van. U bezit 
wel het materiaal, maar u vraagt 
zich af hoe zet je zoiets nu op? 
Op die vraag is gemakkelijk een 
antwoord te krijgen. Want tijdens 
Postex organiseert de Commissie 
Filatelistische Vorming van de 
KNBF een workshop, waarbij u 
op weg wordt geholpen om tot 
exposeren te komen. Wat moet u 
doen om aan de workshop deel 
te nemen.' U kunt om te begin
nen een brochure aanvragen op 
het Bondsbureau in Utrecht en 
die vooraf doorlezen. U vindt 
daar de basisinformatie over 
het opzetten van een tentoon
stellingsverzameling. Tijdens 
de workshop maakt u dan een 
rondgang langs de geëxposeerde 
verzamelingen. Daar wordt u 
gewezen op de mogelijkheden 
die er zijn. De workshop wordt 
gehouden op zondagmorgen 
om half elf en duurt ongeveer 
twee uur. 

Junior Plaza 
Voor de jeugd tot en met 17 
jaar is er OOK dit jaar weer een 
Junior Plaza. Hier kun je zegels 
aanschaffen en er worden boven
dien tal van andere activiteiten 
georganiseerd. We noemen: 
schminken, een clown en 
filatelistische opgaven waarmee 
postzegels verdiend kunnen 
worden. Ook is een groot aantal 
stockboeken aanwezig en er is 

POSTEX 2008: HOE KOMT U ER? 

Postex is goed met de auto bereikbaar en de kans op files is klein. Waar u 
ook vandaan komt, neem op de A50 afi-it nummer 24 (Apeldoorn-Teuge) 
en rijd vervolgens richting centrum. Bij de eerste stoplichten Imksaf; dit 
is de Laan van Erica. Na ongeveer honderd meter ziet u de hal al aan uw 
rechterhand staan; parkeren is gratis. 

Ook met het openbaar vervoer is de Americahal uitstekend bereikbaar. 
U kunt gewoon met de trein naar Apeldoorn komen, de Americahal ligt 
vlakbij het nieuwe station Apeldoorn De Maten. 
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verder een postzegelberg waarin 
de jeugd op zoek kan gaan naar 
interessante postzegels. 

AVC, internet, catalogus 
Dagelijks is in de Matenzaal (op 
de eerste etage van de Ameri
cahal) een presentatie van het 
Audiovisueel Centrum van de 
KNBF, met een aantal dialezin
gen en de nieuwste dvdpresen
taties. 
Op Postex wordt een doorlo
pende presentatie gegeven over 
het maken van een website, het 
beheer ervan en het plaatsen van 
filatelistische artikelen en overige 
wetenswaardigheden. 
Ook dit jaar ontvangen alle be
talende bezoekers een Postexca
talogus in de 'bezoekerstas' die 
betalende bezoekers ontvangen 
bij binnenkomst in de America
hal. Het boekwerkje bevat weer 
diverse filatelistische artikelen 
en uiteraard vindt u er ook alle 
praktische informatie om over 
net evenement, alsmede een 
beschrijving van de inzendingen 
op de tentoonstelling. 

Jubileumenvelop 
Ter gelegenheid van het 
honderdjarig bestaan van de 
Koninklijke Nederlandse Bond 
van Filatelistenverenigingen 
wordt op Postex 2008 NBFV
jubileumenvelop nummer 8 
uitgegeven. De envelop kost 
1.50 euro (met postzegel en een 
afdruk van het)ubileumstempel 
van Apeldoorn). 
U kunt de envelop ook per post 

Boven Junior Plaza, populaire bestemming van 
jeugdige Postexbezoekers 

Onder Postexhedt een uiterst interessante 
combinatie van een mooie tentoonstelling en 

een attractieve handelarenbeurs 

TNTPost/Dag van de Postzegel 
TNTPost is op Postex 2008 met 
een verkoopstand aanwezig. In 
de stand kunt u niet alleen de 
nieuwste uitgiften van Nederland 
kopen, maar ook de uitgiften 
van enige tijd geleden en andere 
zaken, zoals postzegelmapjes 
en prestigeboekjes. Ook zijn 
er diverse beurspostzegels te 
verkrijgen. 
Tijdens Postex 2008 is de speci
ale envelop die wordt uitgegeven 
ter gelegenheid van de Dag van 
de Postzegel 2008 verkrijgbaar, 
alsmede exemplaren uit voor
gaande jaren. 

Postzegelberg 
Net als vorig jaar is er ook dit 
jaar weer een postzegelberg op 
Postex, waar gedurende enige 
tijd  zelfbeheersing is een deugd 
 naar hartenlust gesnuffeld mag 
worden. Wie zegels van zijn of 

Organisatie 
De NederlandscheVereeniging 
van Postzegelverzamelaars 
(NVPV) organiseert Postex 
2008 in samenwerking met de 
Gezamenlijke Stuurgroep Evene
menten (CSE). Laatstgenoemde 
organisatie is een samenwer
kingsverband van de Koninklijke 
Nederlandse Bond van Filate
listenverenigingen (KNBF), de 
Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelhandelaren (NVPH) en 
TNTPost. Het evenement wordt 
dit jaar voor de tiende maal in 
successie georganiseerd. 
Nadere informatie over Postex 
2008 kunt u krijgen als u contact 
opneemt met de heer LL. 
Louwerse, telefoon 0182395103 
of met de heer C.N. Oppelaar, 
telefoon 0172615184. U kunt 
ook een bezoekje brengen aan 
de websites uwiv.postex.nl of 
www.wpv.ni. 

bestellen; dan kost hij 2.50 euro 
per stuk (inclusief verzend
kosten). Vergeet niet om op 
de overschrijving uw adres te 
vermelden. Het gironummer dat 
u kunt gebruiken om jubileum
envelop nummer 8 te bestel
len is 33805, ten name van de 
penningmeester van de NVPV te 
Zwammerdam. 

GESPECIALISEERDE VERENIGINGEN: PROMINENT PRESENT 

Er zijn  de vaste bezoekers van Postex zijn er aan gewend  ook dit jaar 
weer gespecialiseerde verenigingen aanwezig. Bij het ter perse gaan van 
dit nummer zag het lijstje er zo uit: 

■ Nederlandse Vereniging van AeroPhilatelisten De Vhê ende Hollander 
■ Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie ■ Nederlandse 
Vereniging van Postzegelverzamelaars van Liechtenstein ■ Nederlandse 
Filatelistenvereniging Skandinavie ■ Studiegroep Britannia ■ Filatelis
tische Contactgroep Oost Europa ■ Postzegelvereniging Griekenland 
■ Ruimtevaart Filatelie Club Nederland ■ Papier en Druk Nederland ■ 
Landelijke Vereniging van Aantekenstrookjesverzamelaars ■ Contactgroep 
Frankrijkverzamelaars ■ SpanjePortugal ■ VNVE Filatelie ■ Nederlandse 
Vereniging voor Fiscale Filatelie ■ Filatelistenvereniging Duitsland ■ 
Vereniging voor Tsjechoslowakije Filatelie ■ USACanada Filatelie ■ Po & 
Po ■ Studiegroep ie emissie Nederland ■ AlBarid (Islamitische wereld). 

haar gading aantreft, mag ze 
gratis mee naar huis nemen! 

Andere activiteiten 
Het maandblad Filatelie orga
niseert ook in 2008 weer de 
strijd om de Verenigingsblad
prijzen. De winnaars worden op 
zaterdagmiddag 18 oktober, op 
Postex 2008, bekend gemaakt. 
Vervolgens worden de prijzen 
uitgereikt aan de bekroonde 
verenigingsbladen en auteurs. 
Er worden op Postex 2008 ook 
nietfilatelistische activiteiten ge
organiseerd. Zo is er een bijzon
dere expositie van 'eenarmige 
bandieten'. En erwordt dit jaar 
ruim aandacht geschonken aan 
de creativievelingen die op een 
andere manier bezig zijn met 
postzegels dan het verzamelen 
ervan. Dit jaar is er elke dag 
entertainment is de vorm van 
een zanger, die regelmatig een 
optreden geeft en een straatthe
atergroep met optredens die iets 
met filatelie te maken hebben. 

POSTEXPROGRAMMA 
2008 IN HET KORT 

Donderdag 16 oktober 
Opbouu) Postex 2008 
1620 uur Verzamelingen 

inhangen 

Vrijdag 17 oktober 
10.00 uur Postex open voor 

het publiek 
11.00 uur Opening Postex 
17.00 uur Sluiting Postex 

Zaterdag 18 oktober 
10.00 uur Postex open voor 

het publiek 
15.00 uur Uitreiking Vereni

gingsbladprijzen 
17.00 uur Sluiting Postex 

Zondag 19 oktober 
10.00 uur Postex open voor 

het publiek 
15.00 uur Uitreiking van de 

publieksprijzen 
16.00 uur Sluiting Postex 
16.15 uur Inzenders kunnen 

hun materiaal 
ophalen 

http://uwiv.postex.nl
http://www.wpv.ni
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iBF KONINKLIJKE NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTENVERENIGINGEN 

POSTBUS 4034, 3502 HA UTRECHT 

BONDSADRESSEN 

Bondsbureau: 
Zeelantlaan 11, 3526 AK Utrecht 
Telefoon 0302894290 
Fax 0302800128 
Internet www knhfnl 
Email bondsburraufpknbfnl 

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

Voorzitter: 
D Koek 
Telefoon 0313 413704 
Eniaii tjkoeic(3>planetnl 

Secretaris: 
A.G v a n d e n B r m k 
p/a Bondsbureau 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Penningmeester : 
S. Tuin 
Telefoon 0598626447 
Email mrgarden^S^gmail com 

Verenigingszaken: 
B Mol 
Telefoon 0345613002 
Email benmo[(5)i2moue nl 

Evenementen: 
P Walraven 
Telefoon 0334806816 
Email uJülrauen exquiŝ Kasemo nl 

Juryzaken: 
Vacature 

Filatelistische vorming 
En Jeugdzaken: 
S] Bangma 
Telefoon 0187611542 
Email sbangma@xs4öll nl 

Bestuurslid: 
VTI M Coenen 
Telefoon 0168472029 
Faxoi6847i336 
Email coeneng39ig)plünet nl 

Pers en Publiciteit 
Vacature 

Webmaster NBFVsite 
(www knbf nl) 
J Boon 
E mail webmaster^knbforfl 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris 
IJ M Pieters 
Telefoon 0715761726 
Materiaalcommissaris 
Th A E Kniese 
Langestraat 71 
2312 SL Leiden 
Emaii e kniese{ä)planet nl 

Bonds bibliotheek 
Bibliothecaris 
Mevr P M van der Meer 
Telefoon 0302205348 

De bibliotheek van de Koninklijke 
Nederlandse Bond van Filatelisten
verenigingen IS gevestigd op 
het volgende adres 
Hoofdstraat I, 
3741 AC Baarn 
Telefoon 0355412526 
Email bibliotlieek(a)l<nb/or3 

Openingsci|den elke woensdag 
van 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de ma; 
van 10 tot 12 uur 

en Bondsinformatiebureau 
«=> Mr W.P.Heere 
= Postbus 4034 
^ 3502 HA Utrecht 

"■ Bondskeur ingsdiens t 
*** Voorritter 
^ F C W van Beckum 
j ^ Keurzendingen s v p aangetekend 
C9 zenden aan de secretaris van de 
^ Bondskeuringsdienst 
— H Veen 
JM 2e Stationsstraat 258 
^ 2718 AC Zoetermeer 
^ Telefoon 0793611910 
M Email bondskeurm3sdienst(3)planrt n! 

POSTEX 2008: OOK DIT JAAR WEER 
IN DE AMERICAHAL IN APELDOORN 

Deze maand, op vrijdag 
17, zaterdag i8 en zondag 
19 oktober, wordt weer 
het nationale evenement 
Postex georganiseerd. De 
show wordt gehouden op 
de volgende tijden: 
17 oktober: 1017 uur 
18 oktober: 1017 uur 
19 oktober: 1016 uur 
De toegangsprijs 
bedraagt vijf euro (met 

ledenpas KNBF vier 
euro). Tijdens de show is 
jubileumenvelop nummer 
8 te koop. De prijs van 
de envelop is 1.50 euro 
per stuk (met postzegel 
en met een afdruk van 
het jubileumstempel 
van Apeldoorn). Deze 
envelop kunt u ook per 
post bestellen. De prijs 
is dan 2.50 euro per stuk 

(inclusief verzendkosten). 
Vergeet niet om op de 
overschrijving uw adres te 
vermelden! 
Het gironummer dat 
u kunt gebruiken om 
jubileumenvelop nummer 
8 te bestellen is Post
bankrekening 33805 ten 
name van Penningmees
ter NVPV in Zwammer
dam. Graag vermelden: 
Jubileumenuelop nummer 
8. Contactpersoon is 
Cor Oppelaar (email: 
c.oppelaar@pIanet.nl). 

i!2 Serviceafdeling 
Informatie over de Serviceafdeling 
wordt verstrekt door het 
Bondsbureau in Utrecht 
Bestellingen via het Bondsbureau, 
Postbankrekening 2015960 

Verzekeringen 
Informaüe bij het Bondsbureau 

OMA BEZOEKT 
NEW YORK! 

Het was 1920 toen in een 
gezaghebbende krant in 
New York deze adver
tentie verscheen: Engelse 
uerzamelaar, op doorreis in 
deze stad, zoekt de Engelse 
postzegel van 6 pence uit 
igo2 m de kleur groen. Ik 
betaal een hoge pnjs voor 
mooie exemplaren' De naam 
van de adverteerder werd 
vermeld, alsook die van 
het hotel waar hij tijdelijk 
verbleef Verschillende 
handelaren doorzochten 
hun voorraden en vonden 
veel zegels van dit type, 
dat relatief veel voorkwam 
 maar alle exemplaren 
bleken violet van kleur te 
zijn. Een groene variëteit 
kwam in de catalogus 
niet eens voor! Desge
vraagd lichtte de Engelse 
verzamelaar toe dat per 
ongeluk enkele vellen in 
de verkeerde kleur ge
drukt waren, maar dat ze 
tijdig door de posterijen 
waren vernietigd  op één 
vel van 25 zegels na: dat 
kwam in handen van een 
Londens bedrijf, dat de 
zegels nietsvermoedend 
voor frankering gebruik
te, vooral op brieven naar 
New York. Vandaar dat de 
oproep in New York werd 
gedaan. 

Er gebeurde enige dagen 
niets en geen enkele 
handelaar vond in zijn 
voorraad een groen 
exemplaar. Toen kwam 
bij een van de handelaren 
een stokoude dame bin
nen met een dik stofHg 
postzegelalbum in haar 
grote boodschappen
tas. Zij meldde dat haar 
echtgenoot onlangs was 
overleden en dat zij bij het 
opruimen onderin de kast 
dit album had gevonden. 
Was de handelaar wellicht 
bereid het te kopen? De 
handelaar bladerde wat 
door het album, zonder 
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Linta: een normale zegel, reclits dcflczochtc 'variant' m groent kleur... 

dat hij iets van belang 
tegenkwam en hij had al 
bijna zijn prijs kenbaar 
gemaakt toen zijn oog 
viel op een exemplaar van 
de bewuste Engelse zegel 
van 6 pence uit 1902 in de 
kleur groen! Hij kreeg ter 
plekke bijna een hartstil
stand. 
Toen de handelaar was 
uitgekeken vertelde de 
oude dame nog dat haar 
overleden man haar altijd 
verteld had dat de zegels 
een aardig bedragje ver
tegenwoordigden en dat 
zij van de opbrengst, die 
hij op tienduizend dollar 
schatte, haar pensioentje 
nog aardig kon aanvullen. 
Maar zij gaf aan dat ze 
bereid was genoegen te 
nemen met een iets lager 
bedrag als de handelaar 
haar contant kon betalen. 
Na de onderhandelingen 
die volgden veranderde 
het album uiteindelijk 
van eigenaar voor 2.500 
dollar. 
De volgende middag ging 
de gelukkige handelaar 
naar het hotel waar de 
Engelse verzamelaar zijn 
intrek had genomen om 
hem de groene zegel te 
koop aan te bieden. Maar 
de receptionist vertelde 
hem dat mijnheer juist 
gisteren was vertrokken. 
Alhoewel hij teleurgesteld 
was, bedacht de hande
laar meteen dat hij de 
zeldzame zegel ook wel 
aan een andere verzame

laar zou kunnen verko
pen. Hij draaide zich om, 
om naar buiten te gaan, 
toen hij oog in oog kwam 
te staan met een bevrien
de collegahandelaar die 
eveneens op zoek bleek 
te zijn naar de Engelse 
verzamelaar. Toen ze aan 
elkaar duidelijk maakten 
met welk doel zij in het 
hotel waren kwamen er 
nog meer bekende hande
laren het hotel binnen en 
al snel bleek dat ook zij 
bezoek hadden gehad van 
de oude dame met haar 
boodschappentas. Al snel 
kwam men tot de con
clusie dat men blijkbaar 
massaal was opgelicht. 
Op datzelfde moment 
reisde vele duizenden 
mijlen verderop de 'En
gelse verzamelaar' samen 
met een oude dame (die 
niemand minder dan de 
bewuste oude weduwe uit 
New York was) en hij zei: 
'Zie je wel moedertje, hoe 
je met een beetje kennis 
van chemicaliën gemak
kelijk de kleur violet van 
een waardeloze postzegel 
kunt veranderen in een 
lucratieve groene?' 

NB: In de colofon op deze 
pagina staat het adres van 
de Bondskeuringsdienst. 
Daar kunt u zegels met 
een afwijkende kleur op 
echtheid laten keuren. 
Maak daar gebruik van, 
ter bescherming van uw 
portemonnee! 

BEKERTOERNOOI KRIJGT 
VERVOLG IN VELP 

Het KNBFbestuur heeft 
met FV De Globe overeen
stemming bereikt over het 
voortzetten van het be
kertoernooi. Afdeling De 
Vierstroom (een fusie van 
de afdelingen Arnhem, 
Eist en Velp/Rozendaal) 
zal de organisatie van het 
toernooi op zich nemen 
en daarmee het stokje van 
FV Noviopost Nijmegen 
overnemen. 
Enkele zaken zijn al 
bekend: de locatie is 
Hogeschool Van Hall 
Larenstein in Velp (Gld). 
Het toernooi verhuist van 
zondag naar zaterdag; 
het wordt op zaterdag 7 
maart 2009 gehouden. 
Er zijn twee categorieën: 
een lezing voor Algemene 
jilatelie en een voor Thema
tische jilatelie. 
Deelname staat open voor 
alle leden van bij de Bond 
aangesloten vereni
gingen. De lezing kan 
uitgevoerd worden met 
behulp van dia's, sheets 
(overheadprojector) of 
een beamer. De organisatie 
zorgt voor de apparatuur. 
Deelname is kosteloos. 
Aspirantdeelnemers kun
nen voor het maken van 
de dia's gebruikmaken 
van de faciliteiten van het 
Audiovisueel Centrum 
(AVC) van de Bond. De 
aanvraag moet wel tijdig 
bij de secretaris van het 
AVC gedaan worden! 
Deelnemers moeten een 
audiovisuele presentatie 
(duur: ca. 20 minuten) 
van hun thema of ver
zameling geven. Aan de 
diverse onderdelen van 
de presentatie kennen 
de twee jury's (voor elke 
categorie één) punten toe. 
De deelnemer met het 
hoogste aantal punten is 
winnaar van de desbetref
fende categorie en wint 
het toernooi. 
Als u een mooie collectie 
hebt, is dit dè gelegenheid 
om deze aan een belang
stellend en groot publiek 
te tonen. U presenteert 
uw collectie op uw eigen 
manier en eigen wijze. 
Wilt u deelnemen? Neem 
dan  in ieder geval uo'o'r 
1 december 2008  contact 
op met C. Ursem (tel. 
0263613906, email: 
c.ursem@cheIlo.nl) of 
R.M. ten Hoedt (tel. 
0263230947, email 
r.tenhoedtoi@chello.nl). 
Voor meer informatie: op 
ujuiuj.knbj.nl vindt u onder 
het kopje Vademecum 
(101.04 Bekertoernooi) het 
reglement. 

mailto:c.oppelaar@pIanet.nl
mailto:c.ursem@cheIlo.nl
mailto:r.tenhoedtoi@chello.nl


TENTOONSTELLING 
HEEMSTEDE 2008 

In november 2008 wordt 
in het kader van het 
eeuwfeest van de NBFV 
- nu KNBF - onder de 
titel Heemstede 2008 een 
tentoonsteüing gehou
den in categorie 3, met 
daarnaast propaganda-, 
eenkader-, tweekader- en 
jeugdinzendingen. De 
tentoonstelling wordt 
gehouden op zaterdag 
15 november en zondag 
16 november, in Sport
complex Groenendaal, 
Sportparklaan 16 in 
Heemstede. Er zijn han
delaren aanwezig, er is 
een uitgebreide jeugd
boek en er worden andere 
evenementen georgani
seerd. 
Op zaterdag 15 november 
is Heemstede 2008 van 
10-17 uur geopend, op 
zondag 16 november van 
10-16 uur. De toegang tot 
de tentoonstelling is gra
tis, net als de catalogus. 
Tijdens het evenement is 
jubileumenvelop nummer 
9 te koop. De envelop 
kost 1.50 euro (met post
zegel en met een afdruk 
van het jubileumstempel 
van Heemstede). Deze 
envelop kunt u ook per 
post bestellen. De prijs 
is 2.50 euro per stuk 
(inclusief verzendkosten). 
Vergeet niet om op de 
overschrijving uw adres te 
vermelden! 
Het gironummer dat u 
kunt gebruiken om jubi
leumenvelop nummer 9 

15 en 16 november 2008 

Konullüijke Nederlandse Bond van Filatellslenverenii^ngen 

te bestellen is Postbank
rekening 9359986 t.n.v. 
Stichting Comité Dag van 
de Postzegel Amsterdam 
in Amstelveen. Graag 
vermelden: Jubileumenuelop 
nr. g. Contactpersoon is 
J. van der Bijl, telefoon 
020-4974024 (e-mail: 
janudbi)!(a)xs4a!!.nl). Kijk 
voor meer informatie over 
de tentoonstelling ook 
eens op de site www. 
heemstede20o8.bloflspot. 
com. 

Verder kunt u de speciale 
'Dag van de Postzegel 
20o8'-envelop bestellen 
voor 2.25 euro per stuk 
(inclusief verzendkos
ten). Ook deze envelop 
kan schriftelijk worden 
besteld, door overma
king van het genoemde 
bedrag op de hierboven 
vermelde Postbankre
kening 9359986. Graag 
vermelden: Enuelop Dag 
van de Postzegel 2008. 
Vergeet niet om op de 

overschrijving uw adres te 
vermelden! 

De Groenendaalse molen 
In Heemstede staat een 
voor Nederland unieke 
molen, de Groenen
daalse molen. De molen, 
gebouwd in 1780, is 
daarom uniek omdat hij 
twee stellingen heeft. De 
molen werd in opdracht 
van de rijke Schotse 
industrieel en bankier 
John Hope (naamgever 
van de Amsterdamse 
bank Hope & Co) gebouwd 

op het door zijn familie 
aangekochte landgoed 
Groenendaal. Het is niet 
duidelijk of de molen na 
de voltooiing van de bouw 
een functie had. Hij kan 
eerst gediend hebben als 
Jolly, een bouwwerk dat 
als versiering in het park 
diende, een gewoonte die 
uit Engeland was over
genomen. Daar werden 
soms ruïnes gebouwd 
als decoratief element in 
het landschap. Al in 1781 
werd naast de windmo
len een stoommachine 
geplaatst, die een pomp 
aandreef om water op 
te pompen, zodat de 
hoger gelegen delen 
van het park van water 
konden worden voorzien. 
Omstreeks 1842 werd de 
stoommachine gede
monteerd en als schroot 
verkocht. De achtkante 
Stellingmolen werd eind 
vorige eeuw grondig 
gerestaureerd en voorzien 
van een vijzel, waarmee 

enkele vijvers van water 
kunnen worden voorzien. 
In het weekeinde van 16 
en 17 februari 2003 heeft 
de molen weer voor het 
eerst gedraaid. 

Heemstede 
De naam Heemstede komt 
al voor omstreeks het jaar 
1000 en betekende 'woon
plaats'. In 1245, toen 
Haarlem stadsrechten 
kreeg, werd het gebied 
van Heemstede interes
sant voor graaf V\̂ illem II. 
Hij beleende de gronden, 
evenals zijn opvolger, 
graaf Floris V. De eerste 
Heer van Heemstede was 
Reinier van Holy, die tus
sen 1284 en 1300 een slot 
bouwde aan het Spaarne. 
Van Slot Heemstede is 
maar weinig overgeble
ven. In de 17de en i8de 
eeuw telde Heemstede 
een aantal grote buiten
plaatsen, zoals Berken
rode, Oud-Berkenroede, 
Huis te IVlanpad (in 1573 
vond hier de Slag bij het 
Manpad plaats, waarbij 
1.500 Haarlemmers en 
Spanjaarden sneuvelden) 
en de Hartenkamp. De 
Zweedse onderzoeker 
Linnaeus werkte in de 
tuin van landgoed De 
Hartenkamp, eigendom 
van George Clifford. In 
1738 verscheen zijn boek 
Hortus Clrfortianus, een in
ventarisatie van de plan
ten in de tuin. De kleine 
gemeente van nog geen 
tien vierkante kilometer 
telt tegenwoordig onge
veer 25.500 inwoners. 

IN MEMORIAM JAAP 
VOSKUIL 1928-2008 

Op 18 augustus 2008 
is veldpostkenner Jaap 
Voskuil overleden. Hij was 
vice-voorzitter van de 
KNBF, belast met PIP-en 
FEPA-zaken. In 2000 
werd hij benoemd tot 
erelid van de KNBF. 
Jaap Voskuil werd pen
ningmeester van de FEPA 
in 1989 en Secretaris
generaal van de FEPA in 

1997. Voor de Bond was 
hij ook jurylid. Hij was 
bondsafgevaardigde van 
de Bondsbibliotheek. 
Verder was hij redacteur 
voor de uitgave Filatelie 
Informatief, een publicatie 
waarvoor hij tien artikelen 
schreef, waaronder 
De Nederlandse ueldpost 
1904-1918, De Nederlandse 
veldpost 1965-1984 en 
Nederlandse ueldpost in de 
tweede helft uan dejaren 
'80. Met Ten Geuzendam 
schreef hij in De Postzak, 
een uitgave van Po&Po, 
de bijdrage Nederlandse 
postcensuur m de Eerste 
Wereldoorlog (1988). 
In de catalogus van Philex 
84 verscheen zijn artikel: 
Netherlands Army Post Oglce 
(NAPO) 1950-1954 en in 
de catalogus Fepapost 1994 
werd zijn bijdrage Neder
landse veldpost bij vredesmis
sies van de Verenigde Naties 
opgenomen. Jaap Voskuil 
was ridder van het Coste-
ruskapittel vanaf 1987. 

OPGAVE VAN KANDIDATEN VOOR DE 
SPOORENBERG- EN DE WALLER-MEDAILLE 

De Spoorenberg-medaille is 
ingesteld in 1974, als spe
ciale onderscheiding voor 
de thematische filatelie. 
Het ereteken herdenkt 
Johannes H. Spoorenberg 
(1889-1971), die als 
baanbreker wordt gezien 
voor het thematisch 
verzamelen. De medaille 
eert diegenen die zich 
bijzonder verdienstelijk 
hebben gemaakt voor 
de thematische filatelie 
in het algemeen of door 
publicaties/bijdragen op 
thematisch gebied. 

F^sate^ [ ^ Il 
[%ai !^1 
De Waller-medaille is ge
noemd naar Pieter Wilhelm 
Waller (1869-1938). Door 
zijn enorme verzameling 
aan de Nederlandse Staat 
te schenken, gaf hij de 
aanzet tot de stichting 
van het Postmuseum (nu: 
Museum voor Commu
nicatie) in Den Haag. 
Het Postmuseum werd in 
1929 opgericht en Waller 
werd de eerste voorzitter 
van het stichtingsbestuur. 
In het jaar 1934 eerde de 
Bond Waller door een 
naar hem genoemde me

daille in te stellen, waar
mee personen kunnen 
worden geëerd die, ten 
gunste van de filatelie in 
het algemeen, bijzonder 
hebben onderscheiden. 

Toekenning van beide 
eretekens geschiedt 
door het Bondsbestuur. 
Voordrachten voor het 
verlenen van de onder
scheidingen kunnen 
uitsluitend worden 
gedaan door het bestuur 
van bij de Bond aange
sloten verenigingen. 
Kandidaten voor de 
Spoorenberg-medaille 
en de Waller-medaille 
voor het jaar 2009 kunt 
u, het liefst zo spoedig 
mogelijk en voorzien van 
een korte omschrijving 
van de verdiensten van de 
genomineerden, aanmel
den bij het Bestuur van de 
Koninklijke Nederlandse 
Bond van Filatelisten
verenigingen in Utrecht 
(adres: zie colofon). 
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POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
RIJSSENSESTRAAT 203B 
7441 AD NIJVERDAL 
TELEFOON 0548655855 
FAX nr. 0548655088 
EMAIL info@leopardi.nl 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

VEILING 1S8 
14 en 15 november 2008. 
In onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal. 

• KIJKDAGEN: maandag 10 november t/m donderdag 13 november 
van 10.00 tot 16.00 uur. Vrijdag 14 november van 10.00 tot 19.00 uur. 
Zaterdag 15 november van 8.30 tot 12.30 uur. 

• VEILING: vrijdag 14 november vanaf 17.00 uur, de zgn. 
'kleine kavels'. Zaterdag 15 november vanaf 13.30 uur de 
verzamelingen, partijen en dozen. 

• Vraag de GRATIS CATALOGUS! 
• Veiling 159 wordt gehouden op 16 en 17 januari 2009 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 

W.V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 

68i 

mailto:info@leopardi.nl


H ■ 
A 
E 

H 
R 
N 

m 
T 
T 

m 
1 
i 

B 
j 

A 

m 
E 
■ 

■ L 
N « 

Heeft u besloten om uw verzameffng i 
doub le t ten te verkopen, dan * — 

nodigen w i j ui t om contact met o Ä . 
op te nemen of kom naar o^nze stand 

t i j dens de beurs In Ape ldoorn , 

,f wwWr postzeg eï pa rtr j en een t raf 

Pret Helnstraat; 
p, 2518 CM, Den H^ag .= X 
' Tel; 070 362 52 63 *̂ 

^ Fax; 070 362 54|.5 

admln@ postzegel partljeTCentra Ie, nf 

■ ♦ 

Openingstijden: 
maandag t /m zaterdag 917um^ 



RONALD BOUSCHER 
Professioneel philatelist en commissionair 
lid NVPH, PTS, IFSDA en AAA 

Aanwezig bij Postex 2008, Americahal, 
Apeldoorn, van 17 t/m 19 oktober 2008 en 
Heemskerk 2008 op 15 en 16 november 2008 

Gespecialiseerd in Nederland, Ned.-Indië, Curasao en Suriname. 
Grote voorraad klassiek Nederland, w.o. emissie 1852: brieven, afstempelingen en plaatposities. 
Uitgebreid assortiment poststukken en postzegels Nederland, Ned.-Indië, Curasao, en Suriname. 
Bemiddeling en begeleiding, zowel in binnen- als in buitenland, bij verkoop van filatelistische 
collecties en objecten. 

i4H>irH<iHlVl? 

y^- ^^' 

r j ^ 

j m ^ 

Vouwbrief verzonden 
vanuit Nijehorne op 
18-10-1870 naar 
Oosterwolde en 
aldaar beport met PI 
en vernietigd met 
langstempel 
Oosterwolde in rood. 

€625 

P I -
kleinrond Gulpen 

€45 

PlABf 
eert 

€165 

r K i i f^ ^ y^'^si^/ 
X 

/^^^^ ""^^^z^ 
verkleind tot 90% 

Getuigschrift uit Sijbecarspel, gedateerd 22-03-1884, verstuurd via Workum naar Benningbroek en aldaar beport met P2, 
afgestempeld met langstempel Benningbroek. € 675 

email: info@bouscher.nl/www.bouscher.nl 

http://www.bouscher.nl


Messchaertstraat 12 / 1077 WS Amsterdam tel: 020-679.5952 /fax: 020-679.4780 

r DIEi\STZAKElV. 

Namens den Provincialen Inspecteur , 
Th^ Commies ter Inspectie, 

Aan deï jfagr 

Kennisgeving betreffende 
verleende ontheffing, 
verstuurd binnen 
Barsingerhorn, doch 
abusievelijk via 
Amsterdam (4-12-1888) 
en Schagen (5-12-1888) 
teruggestuurd en in 
Barsingerhorn beport 
met P6Bfb (open lijst). 

€215 

P6** eert 

€975 

* * — ( ^ ^ 

m 
X 

P6BIV^^ eert 
€ 2 4 0 

P7** eert 
€ 9 7 5 

J. J. NOOYEN, Buitsn-Watsrsloot 179, DILFT. 

^ 

fTN. 

/l 

* 
1 

tk_ 4 - ^ ÉÊÊÉÊÊÊM 

P7B1V® eert 
€240 

Couvert verstuurd vanuit 
Delft op 23-10-1881 
naar Amsterdam, 
gefrankeerd met een 
ongeldig 5ct plakzegel 
en derhalve beport met 
P7D11I. 

€ 6 5 0 
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Overzicht v a n v e r e n i g i n g e n die bij het m a a n d b l a d Filatehe zijn a a n g e s l o t e n 

Landelijke secretariaten: 
NVPV: C.H. Meijer, De Schdppe 
20, 7609 CB Almelo, telefoon 
0546864988, •icormeijer.2(5) 
pianrt.nl. 
Federatie I.V. Pfiilateiica: Zwaard

vegersgaarde 130132, 2542 
TH Den Haag, telefoon 070

3663465, secretaris: J.Th.M. Bon

garts, Polhaarweg 38A, 7721 DX 
Dalfsen, telefoon 0529432286, 
f^titibon(a)home.nI. 
De Globe: A. van Reenen, Aagje 
Dekenweg 57, 3906 WK Vee

nendaal, telefoon 0318517757, 
f'secretüris^iyde^iobe.ni 
Jeu^dFilateiie Nederland: Kees 
Mulders, Boutenslaan 185, 
5654 AN Eindhoven, telefoon 
0654918922, •^jfn(a)che!!o.nI. 
Ncd. Ver. Voor Thematische Filatelie; 
J.C. van Duin, Berglustlaan 84, 
3054 BK Rotterdam, telefoon 
0104610573. 

Aalsmeer: 
P.V Aalsmeer; M. Mijwaart, 
postbus 249,1430 AE Aalsmeer, 
telefoon 0297321656. 
De Achterhoek: 
FV'De Globe'; J.J.M. Spekschoor, 
De Haare 3, 7136 MH Ziewent, 
telefoon 0544351848, 
Ë^jspekschooro i@hetnet.nl, 
Alblasserdam: 
P.V. De Posthoorn; A. Treure, 
Plantageweg 39, 2951GN Alblas

serdam, telefoon 0786930004. 
Alkmaar: 
NVPV; K. Schokker, Bovenweg 
249,1834 CN Sint Pancras, 
telefoon 0725626095, 
"^klaasscfiofcker@nvpüalkmaar.nl. 
Almelo: 
NVPV; B. Karsch, Duivenvoorde 5, 
7608 KT Almelo, telefoon 0546

861525, ^h.karsch@hccnet.n\. 
Almere: 
VPVAAlmere; mw. E.M. Slokker, 
Kreeftstraat 37,1317 KP Almere, 
telefoon 0365341427. 
Alphen aan den Rjjn: 
NVPV; L.L. Louwerse, Kon. 
Wilhelminastraat 51, 2811 TT 
Reeuwijk, telefoon 0182395103. 
Altena: 
NVPV; mw. A. SprangersBak

kenes, Provincialeweg N 128, 
4286 EE Almkerk, telefoon 
0183403952. 
Amersfoort: 
AFV; G.A. Montfrooy, Alberikpad 
23, 3813 KT Amersfoort. 
Amstelveen: 
PV Amstelveen; J.M. Korver, Sa

turnus 25,1188 EB Amstelveen, 
telefoon 0206435403. 
Amsterdam: 
NVPV; M.M. Kleij, Haya van 
Somerenlaan 50,1187 RB Am

stelveen, telefoon 0206405039. 
Hoilandia; E.R Nagel, Reijer 
Spreijstraat 12,1391 GA Abcoude, 
telefoon 0294283962. 
AV 'De Philatelist'; D.T.H. Vos, 
Elpermeer 63,1025 AB Amster

dam, telefoon 0204922810. 
ASV Shell Filatelie; J.E. Holewijn, 
Shell International Chemicals BV, 
Postbus 38000,1030 BN Amster

dam, telefoon 0206302006. 
PWVAFilatelie, RR. Brugman, 
Dissel 39,1141 ZM Monnicken

dam, telefoon 0299654163. 
FV'Statuut 80'; P.J. van Rossum, 
Voordewind 17,1034 KS Amster

dam, telefoon 0206331789, fax: 
0206313467. 
Am sterdamNoord: 
PV AmsterdamNoord; mw. Th. 
DonkerLans, Adriaan Loosjes

s t raa t55,1035 XR Amsterdam, 
telefoon 0206311073. 
Apeldoorn: 
NVPV; K.E. de Vries, Wilder

nislaan 13, 7313 BB Apeldoorn, 

telefoon 0553554110. 
FV 'De Globe'; A. Maas, Klomp

straat 29, 7311 CRApeldoorn, 
telefoon 0555223655, 
• arendmaas(a)daxis.nl. 

Appingedam: 
PVAppin^edam; tijdelijk secretaris: 
A. Swiersema, Scharreweerster

weg 61, 9902 CC Appingedam, 
telefoon 0596624248, 
1* opasu;iersema@hotmail.com. 
Arcen: 
PV Arcen; mw. M. Schuurmans, 
Maasstraat 51b, 5944 CB Arcen, 
telefoon 0774731610. 
Arnhem: 
FV De Globe 'De Vierstroom'; J.E. 
Huiskes, Winschotenstraat 41, 
6835 AS Arnhem, telefoon 026

3231678, •>j_huiskes@)hetnct.nl. 
Assen: 
WPV Assen; Y. Postuma, Volmach

tenlaan 8, 9331 BLNorg, telefoon 
0592612413. 

B 

Baarn: 
PVBaarn; A.C. Engelberts, Le

pelaarstraat 20, 3742 XP Baarn, 
telefoon 0355416496. 
Badhoevedorp: 
Vereniging Philetelica Badhoeuedorp; 
T. van Leeuwen, Jan Benningh

s t raa t43 , I I 8 J SB Amstelveen, 
telefoon 0206415022. 
Barneveld: 
FV 'De Globe'; P. Broekema, 
Valkhof 31, 3772 EB Barneveld, 
telefoon 0342490242, 
5*5p.broekema(5)chclIo.nl. 
Bergen (NH): 
PV NoordHolland; J. Oostveen, 
Luiveland 26,1861JD Bergen 
(NH), telefoon 0725896190. 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderling Contact'; mw. J.E.M. 
BeijerVermeulen, Schoolstraat 
17, 4611 MD Bergen op Zoom, 
telefoon 0164234576. 
FV 'Delta Oosf; T. van Esch, Ura

nuslaan 57, 4624 VP Bergen op 
Zoom, telefoon 0164250041. 
Beuningen/Ewijk: 
FV 'De Globe'; W.J.A. van Benthum, 
De Cornet 7, 6644 AT Ewijk, 
telefoon 0487522158. 
Beverwijk: 
KPC BeueruJijk; R.v.d. Runstraat

Steijn, Moerdijkstraat 18,1944 VJ 
Beverwijk, telefoon 0251224978. 
De Bilt/Bilthoven: 
PV 'Het Postmcrk';. mw. A.M. van 
der Mark, Korhoenlaan 8, 3721 
EC Bilthoven, telefoon 030

2290466. 
Blitterswijck: 
FV De Maasdorpen; LH.M. Min, 
Heuvelstraat 14, 5801 CS Venray, 
telefoon 0478515220, 
M1dem.1n@oran5e.nl. 
Bloembollenstreek: 
IV Philatelicü; J. Dieben, Jacob Ma

rislaan 29, 2182 MA Hillegom, 
telefoon 0252520420. 
Bodegraven: 
NVPV; D. Verwoerd, Hoefslag 40, 
2411 WB Bodegraven, telefoon 
0653260579, 
fJueru!oerduanwijk@caiema.nl. 
Borne 
NVPV; C.H. Meijer, De Schöppe 
20, 7609 CB Almelo, telefoon 
0546864988, 
'•co r. meij er(a) h ccn et. n i. 
Boskoop: 
NVPV; J. de Zwijger, Wilgenhorst 
51, 2742 DD Waddinxveen, 
telefoon 0182616946, 
^jandezunj5er@tiscali.nl. 
Boxmeer: 
PHV Boxmeer e.o ; H. Bokhorst, 
De Acacia 18, 5831 SH Boxmeer, 
telefoon 0485573000. 
Boxtel: 
WBV; J.A.C. Schüller, Markt 27, 
5281 AV Boxtel, telefoon 0411

67^775
Breda: 
PV Breda; B.H. Kielman, Para

dijslaan 23, 4822 PD Breda, 
telefoon 0765427277. 
Brielle: 
NVPV; H.G.T.M. Overbeek, Sluys

straat 14, 3237 AT Vierpolders, 
telefoon 0181415640. 
Bruinisse: 
PV Bruinisse; A.B. van der Wek

ken, Mast 70, 8081 NE Elburg, 
telefoon 0525684841. 
Brummen/Eerbeek: 
FV'De Globe'; C.W. Stolk, Ruygen

bosweg 55, 6961 GT Eerbeek, 
telefoon 0313650802. 
Bussum: 
FV De Verzamelaar Bussum & 
Omstreken; O. Louw, Brinklaan 
152,1404 GX Bussum, telefoon 
035693313^

Capelle a/d IJssel: 
FVIJssel&Lekstreek; J. Alberts, Ot

tergracht 17, 3064 LN Rotterdam, 
telefoon 0104508474. 
Castricum: 
PVCastricum; M.J. Kramer, Roo

seveltlaan 43,1902 DJ Castricum, 
telefoon 0251657751. 
Coevorden: 
PVCoeuorden e.o., J. Bakker, 
Singelberg 65, 7772 DC Harden

berg, telefoon 0523260051. 

D 

Dalfsen: 
P.V. 't Raedthuys Dalfsen e.o.; J. 
Schoemaker, Magnolialaan 9, 
7711 LX Nieuwleusen, telefoon 
0529484061. 
Delden: 
PC Delden; N. Delfos, Hooyerinks

plein 2, 7491 DP Delden, telefoon 
0743763272, delfosblusse^) 
planrt.nl. 
Delft: 
WP Deijt; J.C. van Muiswinkel, A. 
van Schendelplein 71, 2624 CR 
Delft, telefoon 0152564838, 
•]hansmuis@jcuanmuisu;inkel. 
speedhnq.nl. 
Delfzijl: 
PV'DeFiuel';R.A.M. Peters, 
Eemskanaal ZZ12A, 9936 AM 
Farmsum, telefoon 0596567183, 
wrudi_en_corry@kpnplanrt.nl. 
Deventer: 
NVPV; Marielle Vaessen, Wippert 
2, 7216 PN Kring van Dorth, 
telefoon 0573221315, 
■^in/o^deuenterpostze^elclub.nl. 
Diemen: 
PV'DeZeflelaars', P. A. van Diemen, 
Ouddiemerlaan 73, i i i i GV Die

men, telefoon 0206995314. 
Dieren: 
FV'De Globe'; mw. R. van Wijk, 
Treubstraat 27, 6951 AB Dieren, 
telefoon 0313421220. 
Dinxperio: 
FV'De Globe'; L.A. Hagers, Bos

manslaan 57, 7091VX Dinxperio, 
telefoon 0315655010. 
DoesburgHengelo (Gld): 
FV 'De Globe'; LR van Ushen, Aca

ciastraat 26, 6982 AR Doesburg, 
telefoon 0313474317. 
Doetinchem: 
FV 'De Globe'; J.H. Peters, G Groo

testraat 36, 7009 MJ Doetinchem, 
telefoon 0314342773. 
Dordrecht: 
Filatelisten veren 15 m^ De Dordtse 
Postja^er; R.C. Vos, Van Slinge

landtlaan 20, 3311 DS Dordrecht, 
telefoon 0786146165, 
t^vos.luyten@12moue.nl. 
Drachten: 
PV Drachten; mw. E. Terpstra

Meijers, Slinge 35, 9204 KK 
Drachten, telefoon 0512521562. 
Driebergen: 
FV 'Stichts Ouerl<u;artier'; A.J. Kop

mels, Julianaweg 15, 3941 DK 
Doorn, telefoon 0343415098, 
•iadenada@hrt.nl. 
Dronten: 
PVDronten e.o.; mw. A.P. Schip

persHooglugt, De Fazant 19, 
8251 MP Dronten, telefoon 
0321313329. 
Drunen: 
PV'Philatron'; A.C.G. van Noort, 
Kerkstraat 72a, 5154 ARElshout, 
telefoon 0416373144. 
Druten: 
FV'De Globe'; mw. A.M. van Beek, 
Hoefslagstraat 53, 6651 CR Dru

ten, telefoon 0487514353. 
Duiven/Westervoort: 
FV 'De Globe'; B.W. van Vliet, dr. 
Schaepmanstraat 37, 6931 DM 
Westervoort, telefoon 026

3118740. 

Echt: 
PhilatelistenVerenyin^ Echt; W. 
Utens, Molenweg 19, 6049 GA 
Herten, telefoon 0475330788. 
PhVGelreGulick/Echt; Vic Bours, 
Irenelaan 6, 6114BS Susteren, 
telefoon 0464492604. 
EdamA'olendam: 
P.V. 'Euoposf; L.P.C. Smits, J.M. 
OsterHnghstr. 34,1135 ED Edam, 
telefoon 0299372017. 
Ede: 
FV'De Globe'; G. Radstaat, Wilter

dinkstraat 22, 6712 EC Ede, tele

foon 0318638634, •5.radstaat@ 
hccnrt.nl. 
Eindhoven: 
EFV; H.J. Hofstede, Van Galen

straat 17, 5694 CD Son en Breu

gel, telefoon 0499 476414. 
Eist: 
FVDe Globe 'De Vierstroom'; J.E. 
Huiskes, Winschoten straat 41, 
6835 AS Arnhem, telefoon 026

3231678, rJi_huiskes@hrtnet.nl. 
Emmeloord: 
ß^ P hl latei ica; J. Gerbens, Noord

zoon 48, 8316 CJ Marknesse, 
telefoon 0527201960, 
^j.5erbens@planrt.nl. 
Emmen: 
P.V. Emmen ; A.K. Bos, Achter

kamp 10, 7761 DRSchoonebeek, 
telefoon 0524531750. 
Enkhuizen: 
rVPhilatelica; R.W. Reijngoud, 
Exterpad 21,1601 RB Enkhuizen, 
telefoon 0228314038. 
Enschede: 
EPV; W.RH. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, telefoon 
0534281221. 
Epe: 
NVPV; mw. M.L. RemptIUebel, 
Burg. Renkenlaan 4, 8162 CW 
Epe, telefoon 0578627090. 

G 

Geleen: 
WPV 'De Philatelisf; J.J. 
Berezinski, Wijngaardstraat 
16, 6181 GE Elsloo, telefoon 
0464375490, •yan.bere2inski@ 
hotmail.com. 
Goeree/Overflakkee: 
FVGoeree/Ouerflakkce; drs S. 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, 
telefoon 0187611542. 
Goes: 
FV'De Beuelanden'; J.A. Grim

minck, Vogelzangsweg 42, 4461 
NH Goes, telefoon 0113227945. 
Goor: 
NVPV; H.G. Lammersen, van 
Eedenstraat 42, 7471 ZR Goor, 
telefoon 0547273033. 
Gorinchem: 
PVGormchem e.o.; W. Bok, Over

heicop 30, 4145 KT Schoonre

woerd, telefoon 0345611614, 
"^p.u.^orinchem @kpnplanrt.nl. 
Gouda: 
WPV Gouda; mw. E.J. Binee, Ros

sinistraat 20, 2807 HK Gouda, 
telefoon 0182525327. 
'sGravenhage: 
HPhV; L.H.J. Oosterloo, Benvenu

tolaan 8, 2253 AH Voorschoten, 
telefoon 0715722702. 
Philatelica Den Haa^; J. Ritter, 
Kamillestraat 30, 2565 RC Den 
Haag, telefoon 0703681412. 
PC 'De Krin^'; W. Hoogendijk, 
Weerselostraat i5, 2541 VM Den 
Haag, telefoon 0703297787. 
PV'Vredestein'; RW. van de Nes, 
Rietvoorndaal 160, 2553 NN Den 
Haag, telefoon 0703976965. 
PV 'sGrauenha^e e.o.; J. Alsem

geest, Zwedenburg 254, 2591 

BM Den Haag, telefoon 070

3473547
Groningen: 
IV Philotelica; D. Roosjen, Mezen

laan 13, 9753 HX Haren (GR), 
telefoon 0505344229. 
PV Groningen; J.RA. Tolsma, Phil. 
Centrum, Emmastraat 5, 9722 
EW Groningen, telefoon 050

5018234. 

H 

Haarlem: 
IV Philatelica; mw L Warmerdam, 
Leuvenstraat 3,, 2034 RP Haar

lem, telefoon 0235364285. 
HFV 'Op Hoop van Zegels'; L.A. 
Koelemij, postbus 6236, 2001 HE 
Haarlem, telefoon 0235244520. 
Haarlemmermeer: 
PV Haarlemmermeer; mw. M. van 
DitzhuyzenAlbarda, Dorsers

straat 79, 2151 CG NieuwVen

nep, telefoon 0252673134. 
Hal fwegZwanenburg: 
PZVS.RA.; J.C. van der Bijl, Hout

rijkstraat9,1165 LL Halfweg, 
telefoon 0204974024. 
Harderwijk: 
PV HarderuJijk en Omstreken; W.C. 
Willemse, Bosboom Toussainstr. 
5, 3842 ZZ Harderwijk, telefoon 
0341413653. 
HardinxveldGiessendam: 
PV'De Philatelisf; A.C.J. van 
Baaren, De Buurt 45, 3372 DB 
BovenHardinxveld, telefoon 
0184618112, Wjanuanbaaren^ 
planrt.nl. 
Heemskerk: 
PV Heemskerk; H.W. van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, telefoon 0251

233894. 
Heerenveen: 
PVHeerenueen; G. de Beer, De 
Plasse I, 8449 EH Terband, 
telefoon 0513625239. 
Heerhugowaard: 
PHVHeerliu30u;aard e.o.; mw. L.J. 
Folkers, Bloemaertlaan 11,1701 
VH Heerhugowaard, telefoon 
0725715665. 
Heerlen: 
PV Heerlen e 0.; mw. C.H. Wolsing

Grens, Promenade 267, 6411 
JJ Heerlen, telefoon 0455717790. 
Heeze: 
Filatelie Heeze; J. van der Linden, 
Adas 42, 5591 PK Heeze. 
Den Helder: 
FVDen Helder; L.J. Hordijk, Rozen

straat II , 1782 MS Den Helder, 
telefoon 0223693101. 
Hellevoetsluis: 
P.V, Helleuoetsluis; J.J. Koppenol, 
Handlog 6, 3224 PG Hellevoet

sluis, telefoon 0181322699. 
Helmond: 
F.V 'De Helmueste', Helmond en 
Omstreken; T.A.J. Leijten, Eikenwal 
15, 5706 LJ Helmond, telefoon 
0492534793, '^■t,leijten2@ 
chello nl. 
Hendrik Ido Ambacht: 
Ambachtse FV; J.S.P. van de Ruit, 
Lod. van Nassaustr. 3, 3331 BK 
Zwijndrecht. 
Hengelo (O): 
NVPV; B.E. Sauerwald, Scherphof

landen 8, 7542 CM Enschede, 
telefoon 0534763473. 
'sHertogenbosch: 
'sHertogenbossche FV; Marten Tü

stra, Braspenninglaan 12, 5237 
NK'sHertogenbosch, telefoon 
0736423064, 'i^secretarishfv@ 
kpnplanrt.nl. 
Heusden: 
PV'Black Penny'; M.L.H. Verharen, 
Herptseweg 27, 5256 NN Heus

den, telefoon 0416661606. 
Hilversum: 
FV Hilversum e.o.; A.E. Sanders, 
J.W. Frisolaan 23,1412 AG Naar

den, telefoon 0356221470. 
Hoek van Holland: 
IVPhilatelica; Postbus 115, 3150 
AC Hoek van Holland. 
Hoekschewaard: 
FVHoekscheu'aard; M. van Aalst, 
Roerdompweg 53, 3263 AJOud

Beijerland, telefoon 0186619590. 
Holten: 
NVPV; J.C. Bogaard, Churchill

straat 141, 7451 ZE Holten, 
telefoon 0548362398. 
Hoogeveen: 
PC Hoo^eueen; H.J. Ruiter, Satellie

tenlaan 18, 7904 LP Hoogeveen, 
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telefoon 0528263259 
HoogezandSappemeer: 
PHV HoogezandSappemeer, T H 
Nienhuis, Van Limburg Stirum
laan 19, 9602 GN Hoogezand, 
telefoon 0598321282 
Hoorn: 
NVPVqfd WestFnesland HJ van 
derMeulen 'tRoemsg, 1616PN 
Hoogkarspel, telefoon 0228
561828 
Pftilatelica Hoorn e o WE Bok, 
1 mnegieter 93,1625 AV Hoorn, 
telefoon 0229230322 
Huizen: 
Postzê eluerenî in^ Huizen en 
Omstreken G J Visscher, Co 
Bremanlaan 26,1251 HV Laren, 
telefoon 0355387550, 
•^iïisi2 3{3)xs4all nl 

K 

Kampen: 
IVPhilatehcfl JG Fidder, Gal
lestraat 43, 8266 CV Kampen, 
telefoon 0383315968 
Katwijk: 
PVKatuJijk/Rijnsbura M teNij
enhuis. Oranjelaan 17, 2231 DE 
Rjjnsburg, telefoon 0714027446 
Kerkrade: 
EKPV, B JW Berends, Pastoor 
Theelenstraat 26, 6466 JH Kerk
rade, telefoon 0455415088 
Klimmen: 
PfiV'tFal<teiirke, H J Raes, 
Schalenboschweg37, 6343 ED 
Klimmen, telefoon 0434592797, 
• harryraes@planet nl 

Langedijk: 
IVPhilfltelicü S Ligthart, Anna 
van Saksenstr 19 1723 KR 
NoordScharwoude, telefoon 
0226313764 
Leerdam: 
NVPV, A Versluis, De V '̂aterloop 
27 4141JV Leerdam, telefoon 
0345616960, ■ uersluis a(a) 
ujoridonhne nl 
Leeuwarden: 
VPV Friesland , mw H van de 
WitteBosch, Büterhoeke 17, 
9041 AA Berlikum 
Leiden: 
IV Philatehca RobLG Hogenelst, 
Nassaulaan 80, 2382 GP Zoeter
woude, telefoon 071 5895337, 
• ho5en877@zonnet ni 
LWPV W Groenewegen, Roer
dompstraat 12, 2352 CL Leider
dorp, telefoon 0715891334 
Leiderdorp: 
PV Postaumaat, H A Wolf, Anna 
van Burenstraat 25, 2351 RM Lei
derdorp telefoon 0715893209, 
 secretans(a)postaumaat nl 
Lekkerkerk: 
ENPV J de Bruin, Hoge Park 
24, 2923 VN Krimpen a/d IJssel, 
telefoon 0180513348 
Lelystad: 
AV De Philatelist, W L Wolschrijn, 
Karveel 5680, 8242 CR Lelystad, 
telefoon 0320221803 
Leusden: 
VPZV De Loupe, Dick Klaassen, 
Hoefijzer3i 3833 XA Leusden, 
telefoon 0334946125, 
• deioupetjïhccnet nl 
Lochem/Borculo: 
NVPV. G G Wissenburg, Deu
genweerd 18, 7271 XT Borculo, 
telefoon 0545272543, 
• UJtssenbur̂  ̂ ^hetnet nl 
Losser: 
PV Losser, mw W E Fiselier, Gro
nausestraat335, 7585 PBGlane, 
telefoon 0535382938 

M 

Maassluis: 
WPV Maassluis (VPM). P M J A 
van der Aa, Cornells van der 
KolfFstraat 203, 3144 RB Maas
sluis 
Maastricht: 
PVZuidLimbur̂ , C L M Janssen, 
Christinastraat 25, 6267 AS 
Cadier en Keer 
Meppel: 
Philateiica PV, TA F Kuiper, Jan 
van Scorelstraat 7, 7944 CZ 
Meppel, telefoon 0522256001, 
•ta/kuiper(5)hetnet nl 
Monnickendam: 
PV Waterland, R J Schoof, 

Lauwersmeer 45,1447 LA Purme
rend, telefoon 0299648886 
Monster: 
NVPV, W Storm, Zeereep 121, 
2681 XE Monster telefoon 0174
280134, • lü storm(5)hi nl 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen, H Kraan, 
Windmolen 57, 4642 DA 
Mijdrecht, telefoon 0297241242 

N 

Noordoost Veluwe: 
FV De Globe', mw G Jacobs, Heu
vellaan 9, 8162 CT Epe, telefoon 
0578 613396 
Noordwijk: 
VPN, RG Steenbergen, 
Bloemenschans 20, 2215 DE 
Voorhout, telefoon 0252216525 
PV Onder de loupe JMM 
Ooms, Eijken Donck 6, 2211 
SE Noordwijkerhout, telefoon 
0252373632 
Noordwijkerhout: 
IVPhilateiica JMG vanMuUe
kom, Maandagsewetering 183, 
2211 WT Noordwijkerhout, 
telefoon 0252373440 
Nunspeet: 
NVPV, C A de Bil, Kuntzestraat 
150, 8071 KP Nunspeet, telefoon 
0341254522 
Nijmegen: 
NVPV, Rob P van Bruggen, 
Sophiaweg 125, 6564 AB Heilig 
Landstichting, telefoon 024
3233454 ■ m/o^nupunijmegen nl 
FV Nomopost WJM Goos
sens, Vendelierstraat 15, 
6562 NA Groesbeek, telefoon 
0243974654, i'UJj m goossens^ 
chello nl 

O 

Oldenzaal: 
OPHV, H J Teunis, Dr De Bruy
nestraat 35, 7576 BJ Oldenzaal, 
telefoon 0541514243 
Ommen: 
Verzamel a a rsuerenî in^ Ommen en 
Omstreken, vacant 
Oostburg: 
P V Land uan Cadzand , J W Lanse, 
VanOstadestraat58 4501 KV 
Oostburg, telefoon 0117454546 
Oosterbeek: 
FV DeGlobe', WJG Minnen, 
Nieuwe Keijenbergseweg 49, 
6871 VN Renkum, telefoon 0317

313495 
Oosterhout: 
OWP, F Wienhoven, Tellingen 
16, 4901 DB Oosterhout, telefoon 
0162455527 
Oosterwolde (Frl): 
Stellin^ujeruer Fil Ver, P Rauwerda, 
Brink 3, 8423 TE Makkinga, 
telefoon 0516441646 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e o , E Post, 
Beatnxstr 26, 7591 GDDene
kamp, telefoon 0541351936 

Papendrecht: 
Postzê eluer Ins, L A Koster, 
Cortvd Lindenstraat8, 3354 
AD Papendrecht, telefoon 078
6155037, i akoster^uianadoo nl 
Purmerend: 
IV Philateiica, J Groeneveld, De 
Goedemeent i, 1447 PT Purme
rend, telefoon 0299463850, 
t*Jje_fFrey3roenei;eld{5)hetnet nl 
Putten: 
PV Telstor, H D Buitenwerf Wit
tenburg 163, 3862 EE Nijkerk, 
telefoon 0332452484 

lUalte: 
IVPhilütelicaRaalte, E Bakker, 
Melisse 21, 8101 CZ Raalte, 
telefoon 0572353352 
Renkum/Heelsum: 
FV'De Globe WJG Minnen, Nwe 
Keijenbergseweg 49, 6871 VN 
Renkum 
Reuver: 
FV Filuero , R P L Aerdts, Bos
daellaan 73, 5953 BW Reuver, 
telefoon 0774744551, i*Jili;ero@ 
bosdael net 
Rhenen: 
FV De Globe, H Wessel, Paulus 
Potterhof 23, 4033 AN Lienden, 

telefoon 0344601280 
RodenLeek: 
IVPhilateiica W vd Velde, 
Groningerweg 32, 9321 TC Peize, 
telefoon 0505032608, 
• sec@jilatelisten roden leek nl 
Roermond: 
PV Roermond mw J Maessen
Hens, Karthuizerlaan 17, 6042 
NB Roermond, telefoon 0475
321179 
Roosendaal: 
Pu Philateiica WestBrabant j A 
Noordhoek, Boterpotten 13, 
4731 NX Oudenbosch, telefoon 
0165317509 • noordmail@ 
hetnet nl 
PV Roosendaal H Jongeneelen, 
Landjuweel 4, 4707 HX Roosen
daal, telefoon 0165543759 
Rotterdam: 
PV Philateiica JC Salemmk, 
Zestienhovensekade 101B, 3043 
KK Rotterdam 
RPhV mw N BoeckholtzKooi
man, Lauwersmeer 82, 3068 
PW Rotterdam, telefoon 010
4562597 
PC Rotterdam mw M C 
Erkelens, Siergaarde 105, 2285 JE 
Rijswijk, telefoon 0703307567, 
fisecretaris kleineclub(3)planet nl 
RozenburgEuropoort: 
IV Philateiica, E Tabak, Juliana 
van Stolberglaan 26, 3181 HH 
Rozenburg ZH, telefoon 0181
212967 
Rijssen: 
PV Rijssen , J H Veurink, Ter 
Weelstraat 18, 7462 RT lUjssen, 
telefoon 0548515970, 
[• henueu(5)hotmail com 
Rijswijk: 
WPVRijsujijk D van der Winden, 
Wethouder Brederodelaan 2 K, 
2286 AL Rijswijk, telefoon 070
3931315 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS H van der 
Schuit, Eendrachtstraat 14, 
2013 RH Haarlem, telefoon 
0235316573, • hvanderschuitcS) 
chello nl 
Sassenheim: 
WPV Sossenheim BG Doorne
kamp. Westerstraat 41, 2171 
CG Sassenheim, telefoon 0252
216740 
Schagen: 
FV Westfnesland' U Terpstra, 
lepenlaan 13,1741 TA Schagen, 
telefoon 0224298965 
Schoonhoven: 
Schoonhovense Ver van Postzegeluer
zamelaars, H Schep, Beneluxlaan 
8, 2871 HG Schoonhoven 
Schijndel: 
SWP F Fierens, Hertog Hendrik 
straat 11, 5492 BA SintOeden
rode, telefoon 0413472746, 
•fransenlia@an na burcht nl 
Sittard: 
FV Sittard e o , H M J Scheepers, 
Raadhuisstraat 4, 6438 GZ 
Oirsbeek, telefoon 0464422264 
Slied recht: 
PV Philetica J van Schaik, Adama 
van Scheltemastraat28, 3362 TB 
Sliedrecht, telefoon 0184412338 
Soest: 
PV Eemland, J van der Vos, Juh
analaan 18, 3871VJ Hoevelaken, 
telefoon 0332534700 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IV Philateiica mw M H de Kort
Lievaart, Mercuriusstraat 6, 3204 
BM Spijkemsse, telefoon 0181
616995,1* malieu^planet nl 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
fV Philateiica H Apperlo, Ahorn
hage 10, 9501 VE Stadskanaal, 
telefoon 0599616693, 
cjpzfkanaalstreek^zonnet nl 
Steenwijk e.o.: 
FV IJsselhom mw Th HofPlat, 
Haulerweg 51, 8471AJ Wolvega, 
telefoon 0561615153 

Terneuzen: 
PVZeeuuJschVlaanderen, Gvd 
Bosch, Sweelmckhof 54, 4536 
HC Terneuzen, telefoon 0115
648618 
Tiel: 
PhiIatelistendubTiel, B Visser, 
De Schouw 49, 4002 GJ Tiel, 

telefoon 0344612378 
Tilburg: 
VPTTiIbur^.WFM Tukker, 
postbus 10418, 5000 JK Tilburg, 
telefoon 0135714417, 
^̂ üpt tilbiir5{a)planet nl 

U 

Uithoorn: 
Fil Ver Uithoorn , J S P Drost, 
Couperuslaan 6,1422 BD Uit
hoorn, telefoon 0297563646 
Utrecht: 
UPhV, J van der Meulen, 
Elbedreef 125, 3562 BN Utrecht, 
telefoon 0302613733 
PV Utrecht J C Siebrasse, 
Heemcamp 16, 3992 SJ Houten, 
telefoon 0306373634 

Vaals: 
PV'Drielandenpunt, H J Brouns, 
Karohngenstraatg, 6369 BV 
Simpelveld 
Veendam: 
FVVeendom e o , D J Dijkstra, Ds 
Van Petegemstraatio, 9645 NV 
Veendam, telefoon 0598632793 
Veenendaal: 
FV De Globe C A Meurer, Vival
distraat 5, 3906 CA Veenendaal, 
telefoon 0318515062 
PV Frimarket E de Blauw,'t 
Melkhuis 40, 3902 GW Veenen
daal, telefoon 0318513512 
Veldhoven: 
PC GrootVeldhouen mw Henriette 
Schalks, Zandhei 25, 5508 WS 
Veldhoven, telefoon 040
2536511, 'j enh schalks@planet nl 
Velp/Rozendaal: 
FV De Globe De Vierstroom', J E 
Huiskes, Winschotenstraat 41, 
6835 AS Arnhem, telefoon 026
3231678, tiJj_huiskes@hetnet nl 
Venio: 
PV'Phila Venlo', M I M Gielen, 
Framboosstraat 9, 5925 HJ 
Venlo, telefoon 0773820064, 
E*̂ inJo(5)philüuenlo nl 
Vianen: 
FV De Posthoorn wnd C G K 
Timmer, Herman de Manstraat 6, 
Vianen, telefoon 0347373396 
Vlaardingen: 
NVPV,WG L Poels,L deColigny
laan 96, 3136 CS Vlaardingen, 
telefoon 0104746725 
Vlissingen: 
Vlissm ŝe FV W F Broeke, K 
vandeCoppeIlostraati5, 4384 
BT Vlissingen, telefoon 0118
464109 
Vlijmen: 
PV De Philatelist R Dhondt, Kik
kerstraat4, 5256 BG Heusden, 
telefoon 0416665094 
VolkelUden: 
IVPhilatelica, E K Roelfsema, 
Potbeker 65, 5384 DN Heesch, 
telefoon 0412454110 
Voorschoten 
NVPV, M van Rijn, Leidseweg 
125, 2253 AB Voorschoten, 
telefoon 0715614612 

W 

Waalwijk: 
WPV De Langstraat, J A M van 
Best, Zandvaert 11, 5171 LG 
Kaatsheuvel, telefoon 0416
274760 
Wageningen: 
FV'De Globe NH Edelenbosch, 
Asterstraat 387, 6708 DW Wage
ningen, telefoon 0317424711 
Wassenaar: 
PCWassenaar, A PC Kortekaas, 
Schoutstraat 5, 2241 BT Wasse
naar, *iu;assenaer(3)aadcortccaes nl 
Waubach: 
PV'Waubach, J A Kempers, 
Rooseveltstraat2i, 6374 JA Land
graaf, telefoon 0455310054 
Weert: 
Filatelica Weert e o , Mr E WTh 
Goossens, Onder de Wieken 9, 
6093 HD Heythuysen, telefoon 
0475494086, ^eiüt̂ oossensong) 
hetnet nl 
Weesp: 
PVWeesp e o , J J van Rossumv/d 
Kraats, Bastionweg 113,1383 JC 
Weesp, telefoon 0294416740 
Wieringen: 
PV De Snufèlaar J Kort, Plane
tenlaan 8,1771 BZ Wieringer

werf, telefoon 0227603166 
Winschoten: 
IVPhilatelica mw G R Elzen, 
Waterlelie 44, 967g MD Scheem
da, telefoon 0597592676 
Wmsum: 
PVWinsum e o , W Top, Schep
penjlaan 8, 9951 BJ Winsum, 
telefoon 0595444395 
Winterswijk: 
FV De Klomp RC Ewouds, De 
Smidse 11, 7261ZZ Ruurio 
Woerden: 
FV Woerden, G J van der Waal, 
Skutsje 47, 3448 KW Woerden, 
telefoon 0348567157, 
tifïlatelie u)oerden(éu'anadoo nl 
Woudenberg: 
WPV Onder de Loep J J Boel, 
Koningin Sophiestraat 3, 3931 
CN Woudenberg, telefoon 033
2867483 
Wijchen: 
FV De Globe, J HG Gosselmk, 
Margrietstraat 11 6602 CN 
Wijchen 
Wijk bi) Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede FJ van der 
Vegte, Aardbeiengaard 5, 3962 
HE Wijk bij Duurstede, telefoon 
0343573979 of 0640032186, 
ieji;anderue5te@tele2 nl 

lï 

IJmuiden: 
PVIJmuiden G Swets, Kon Em
mastraat i, 1975 BL IJmuiden, 
telefoon 0255516574, mcl 
rondzendverkeer, 
s^sujets^quicknet nl 

Zaanstad: 
WZPV De Posthoorn', T Janso
nius, Botenmakerstraat 137, 
1506 TD Zaandam, telefoon 
0756169518, 0622410102, 
î tjansonius(Ó)uersatel nl 
Zeewolde: 
PVZeeu;olde E Brugman, Mu
zenlaan 59,2352 KB Leiderdorp, 
telefoon 0715149310 
Zeist: 
ZeisterZê el Zoekers 2000 wnd P 
Muller Wethouder Hollaan 5, 
3984KAOdijk 
Zetten: 
FV De Globe, J Niggebrugge, 
Hoge Riem 3, 6666 JA Heteren, 
telefoon 0264722637 
Zevenaar: 
FV DeGlobe JJ Kuipers, 
Vuurdoornstraat23, 6903 CJ 
Zevenaar, telefoon 0316528801 
Zierikzee: 
PVSchouujenDuiueiand, A A van 
Goethem, Korte Nobelstraat 26, 
4301 HN Zierikzee, telefoon 0111
412460, [• ai;on5oethem(3)hetnet nl 
Zoetermeer: 
P V Zoetermeer en Omstr , F A 
Boerman, Groenblauwlaan 10, 
2718 JA Zoetermeer, telefoon 
0793613253 
Zuidlaren: 
IV Philatehca H Nijland, De Hilde 
36, 9476 WB Zuidlaren, telefoon 
0504093722 
Zutphen: 
FV DeGlobe PJJ de Leeuw, 
Haydnstraat 130, 7204 RW Zut
phen, telefoon 0575526299 
Zwartsluis: 
PV Rê io Zujartsluis e o , M 
Schulte Van der Meulenstraat 
9, 8064 BV Zwartsluis telefoon 
0383866228, • mar5ej(S)home nl 
Zwijnd recht: 
WPVZmjndrechteo G Ot
tenheijm Campanulastraat 38, 
3333 EB Zwijndrecht, telefoon 
0786120086 ^g ottenheijm(5) 
oranje nl 
Zwolle: 
PVZwoIle JW Havers, Den 
Uylstraat 14, 8015 DX Zwolle, 
telefoon 0384600508 

Mutaties op dit overzicht kunt u 
uitsluitend sturen aan 

Mevr. E. Braakensiek 
Prins Willem Alexanderlaan 41 
3273 AS Westmaas 
e braakensiek@uJorIdonline nl 

Het volgende complete overzicht 
van veremgingsadressen vindt u 
in het januarinummer 2009 
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De Engelse broers Maurice en 
Norman Williams wisten maar 
bedroevend weinig over de zegel 
die de hoofdrol in dit artikel 
speelt. En dat, terwijl ze toch een 
omvangrijke publicatie over le
gendarische zegels op hun naam 
hebben staan\ Maar er valt hen 
weinig te venwijten: het bestaan 
van het bewuste exemplaar was 
bij vrijwel iedereen tot nu toe 
onbekend. Met één uitzondering 
dan: Wolfgang jakubek, een 
soort 'wandelend geschiede
nisboek' als het om belangrijke 
postzegelverzamelaars gaat  die 
kende hem wel. Hij heeft er over 
geschreven^ en hij heeft de zegel 
zelfs gekeurd  maar wie weet 
daar vandaag de dag nog iets 
over? En in Jan Billions informa
tieve overzicht van alle bekende 
Mauritiuspostzegels (dat de 
informatie die Jakubek twintig 
jaar eerder had verstrekt geluKkig 
wel vermeldt) staat: 'eigenaar 
onbekend'^. Alleen Jakubek zou 
dit laatste mysterie hebben kun
nen onthullen  maar die zweeg 
tot nu toe als het graf 
Dit alles veranderde onlangs 
drastisch, toen twee vooraan
staande Duitse veilinghuizen de 
kans kregen om heel bijzonder 
materiaal onder de hamer te 
brengen. De strijd tussen de 
twee veilingen werd beslecht in 
het voordeel van het vermaarde 
KeulsBerlijnse veilingbedrijf De
richs. De eigenaar van de veiling, 
Roland Meiners, kon zijn geluk 
nauwelijks op. En het was toch al 
feest, want Derichs was degene 
die precies veertig jaar geleden 
de bond van Duitse veilinghou
ders oprichtte. 

In een bericht op de site van de 
Duitse bond van filatelistenver
enigingen, www.bdph.de, werd 
weliswaar een tipje van de sluier 
opgelicht, maar het door Jakubek 
bewaakte geheim werd daar 
toch niet onthuld. Er werd in het 
bewuste bericht slechts gewag 
gemaakt van het feit dat één van 
de weinige overgebleven exem
plaren van de 'Post Office'zegels 
van 1 p. rood, na vele decennia 
aan het oog onttrokken te zijn 
geweest*, weer tentoongesteld 
zal worden. Dat gebeurt op de 
Philatelie al MünzExpo in Keulen, 
in november aanstaande. Maar 
om welke zegel het precies gaat, 
werd niet meegedeeld. 
Deskundigen lijken heterover 
een te zijn dat er van de zegel 
van 1 p. rood slechts dertien 

Boven de 'vergeten' Post Officezegel van 
1 p. heeft van alk exemplaren die bekend 
zijn de breedste randen. Met wat goede 
wil zijn de restanten van de pennenstre

ken te zien (in de vorm van een 'X' op de 
zegel. Rechts: Roland Meiners, eigenaar
directeur van Dr. DerichsAuktionen in 
Keulen/ Berlijn, veilt de zegel in 20og 

Foto's: Whelm van Loo 

overgebleven zijn. De eerder 
genoemde gebroeders Williams 
sommen er echter veertien op, 
met een beknopte omschrijving 
van hun 'stamboom' (de num
mers tussen haakjes verwijzen 
naar de nummering van de 
broers Williams): 

1 p. gestempeld, ooit samen op 
een poststuk gebruikt met een 
zegel van 2 p.; de twee zegels 
werden van elkaar gescheiden 
en na i88i weer met elkaar 
verenigd. De zegel van i p. is 
linksboven bescnadigd. In parti
culier bezit (nummer I); 
 7 p. gestempeld; de rechter
benedenhoek van de zegel 
is beschadigd, verscheidene 
dunne plekjes, sinds 1927 in het 
Postmuseum van Stockholm 
(nummer IV); 
1 p. gestempeld, sinds 1907 in 
het Museum voor Communica
tie in Berlijn (nummer VII); 
10. ongebruikt, linksboven krap 
geknipt; in particuliere handen 
(nummer VIII); 

■ 7 p. ongebruikt, twee dunne 
plekjes, boven en links heel krap 
uitgeknipt, twee dunne plekjes 
aan de achterkant; sinds 1993 
in een museum op Mauritius 
(nummer X); 
1 p. gestempeld, op meerdere 
plaatsen (bijna) aangesneden; in 
particulier bezit (nummer XI); 
1 p. op brief, gestempeld; in cle 
Taplingcollectie in de British 
Library in Londen (nummer XV); 
1 p. gestempeld, rechts aange
sneden en aan de linkerkant ge
repareerd; in particuliere handen 
(nummer XVI); 
■1 p.op brief, gestempeld; Royal 

Collection Londen (nummer 
XVII); 
1 p., twee breedgerande exempla
ren op een brief naar Bombay; in 
particuliere handen (nummers 
XVIII en XIX]; 
■1 p.op brief, gestempeld; in parti
culiere handen (nummerXX); 
1 p. en 2 p. op een brief r\aar 
Bordeaux, gestempeld; in parti
culiere handen (nummerXXI); 
1 p. gestempeld, krap geknipt 
of aangesneden; in particuliere 
handen (nummer XXVI) en 
1 p. gebruikt, gerepareerd; in 
particuliere handen (nummer 
XXVII). 

Zoals gezegd: uit dit overzicht 
blijkt clat er veertien oranjerode 
zegels van i p. bekend zijn. Van 
de losse zegels zijn er twee on
gebruikt en zeven gebruikt. Strikt 
genomen zijn er nog slechts zes 
losse 1 p.zegels, want nummer I 
werd na 1881  waarschijnlijk 
door de toenmalige eigenaar, 
Philip Ferrari weerverenigd met 
de zegel van 2 p. waarnaast hij 
op een brief had gezeten. 
De lijst maakt ook duidelijk dat 
er momenteel nog slechts vijf 
zegels van 1 p. zegels in parti
culiere handen zijn, waarvan er 
slechts één ongebruikt is. Naar 
verwachting komt volgend jaar 
een van die zegels bij net veiling
huis Derichs op de markt, een 
gebeurtenis die niet alleen voor 
veilinghouder Roland Meiners 
veel betekent, maar die ook voor 
de filatelistische wereld  en dan 
in het bijzonder die van Duits
land  heel bijzonder zal zijn. 

Een mysterieuze zegel 
Gebruikt of ongebruikt? Dat is 
de vraag die bij de volgend jaar 
te veilen zegel een belangrijke rol 
zal spelen. Norman Williams gaf 
de zegel in kwestie een merk
waardige bijnaam: hij noemde 
hem Limbo I, wat waarschijnlijk 
zoiets betekent als 'vergetelheid', 
met andere woorden: een in de 
vergetelheid geraakte postzegel. 
Het gaat om een zegel met 
een eigenaardige geschiedenis, 
of eigenlijk een bedroevende 
geschiedenis, wat veroorzaakt 
wordt door prutswerk en on
bezonnenheid enerzijds, maar 
anderzijds ook door meesterlijke 
vaardigneden. 
Het is niet zo heel moeilijk om 
vast te stellen dat de staat waarin 
de meeste exemplaren van de 
Mauritiuszegels verkeren niet 
erg rooskleurig is. Ze voldoen in 
ieder geval niet aan de eisen die 
tegenwoordig aan topmateriaal 
worden gesteld. Veel Mauritius
zegels zijn beschadigd, bij 
andere ontbreekt er een hoekje, 
weer een andere is verfraaid 
of gerepareerd, er zijn gaatjes 
gevuld en dunne plekken weg
gewerkt. Dat neemt niet weg dat 
het nog steeds om mythische ze
gels gaat: want wie bekommert 
zich bij zulke wereldzeldzaam
heden nu om de vraag of ze wel 

http://www.bdph.de


helemaal gaaf zijn? Het is al heel 
wat om de kans te krijgen zo'n 
zegel in je bezit te krijgen; zo'n 
droom kunnen maar weinigen 
verwezenlijken. 
De vergelijking met de befaamde 
missionarissenzegels van Hawaii' 
is geoorloofd: het merendeel van 
de bekende exemplaren is uiterst 
broos en zelfs met behulp van 
de huidige mogelijkheden zijn 
ze maar moeilijk te conserveren. 
iVlaar vermindert dan nu hun 
waarde? 
Bij de zegel waar het hier om 
draait  het gaat uiteraard om 
de zegel die de gebroeders 
Williams het nummer XXVII 
meegaven  is er sprake van een 
uiterst boeiende geschiedenis, 
een verhaal dat niet door het 
duo Williams is opgetekend en 
zelfs niet in het meest recente 
geschrift  de uitstekend leesbare 
publicatie van Helen Morgan^ 
volledig opgetekend is. Williams 
zowel als Morgan schrijven 
slechts dat dit exemplaar voor 
het eerst in de jaren negentig van 
de negentiende eeuw door een 
Belgische bankier, Van Bierbat 
genaamd, verkocht werd. Maar 
Jakubek wist er nog meer van: hij 
kon uit de aantekeningen van de 
bankier opmaken dat deze het 
bewuste exemplaar in 1870 van 
de toenmalige wereldberoemde 
Brusselse postzegelhande
laar jean Baptiste Moens had 
gekocht. Dat klinkt heel betrouw
baar, want in die tijd gingen veel 
van de Mauritiuszegels door de 
handen van Moens. 
De bankier overleed nog voor 
de eeuwwisseling, maar zijn 
verzameling bleef in het bezit 
van zijn familie tot 1940, toen de 
postzegelmagnaat René Berlin
gin ze kocht . Hij verwierf hier
mee zijn eerste Mauritiuspost
zegel, maar daar bleef het niet 
bij: tussen 1950 en 1976 kocht hij 
er nog drie, waaronder twee rode 
exemplaren. Omdat Berlingin 
tot de nogal publiciteitsschuwe 
kaste van de miljonairs behoor
de, werd aan het feit dat hij de 
hier bedoelde zegel in zijn bezit 
had maar weinig ruchtbaarheid 
gegeven. Het droeg bij aan de 
geheimzinnigheid. Dat veran
derde echter toen Berlingings 
eersteling in 1972 verkocnt werd. 
Williams en Morgan beweren dat 
de in zeldzame zegels gespecia
liseerde postzegelhandelaar Wil
helm Bartels de zegel ergens in 
de jaren 1950 aan de toenmalige 
veilingmeester Edgar Mohrmann 
verkocht heeft. Ik heb daar echter 
geen schriftelijke bewijzen van 
kunnen vinden. En ook Wolfgang 
jakubek, die sinds 1967 bij het 
bedrijf van Edgar Mohrmann 
werkte, weet er niets van. 
De zegel was oorspronkelijk 
ontwaard door twee krachtige 
pennenstreken. Destijds vond 
men dat zijn waarde daarmee 
sterk was verminderd, tegen
woordig zou men daar anders 
overdenken. Misschien zouden 

Schriftelijke 
getuigenissen van 
drie experts. Ze 

zijn l^ei over één 
ding eens: ze zijn 
ervan overtuigd 
dat het om een 
edite zegel gaat, 
zij liet dan op een 
vreemde manier 

Mi. ft hi ,.J\einai 

Midden: de {verkla
ring von Hiroyul<i 
Kanai, iiniisonder 
de bevindingen 
van van René 

Berlingin en rechts 
liet attest dat 

Wo!fgangjakubei< 
opstelde. 
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MAURITIUS No.] " One Penny Post Office ■'. 
Ober die Echtheit des Stückes bestehen nach 
unserer Ansicht l<einerlei Zweifel. 
Das Exemplar trug ursprünglich eine kreuzförsig 
angebrachte Federzugentwertung. Oie chemische 
Zusammensetzung der Tinte hatte das Papier und 
die Druckfarbe verletzt. Diese Fehler wurden 
meisterhaft restauriert. Hervorzuheben sind die 
außergewöhnlich breiten Orlginalrander. Dieses 
Exemplar ist von allen bekannten Stücken das 
brei trandigste. 
Bisher wurde diese Marlte in der phi latelistischen 
Literatur nicht beschrieben. Sie stammt aus dem 
Besitz des großen belgischen Sammlers 
René Berlingin (Chateau du Pachy, La Hestre). 
Der bedeutendste Kenner fUr die klassischen 
Mauritius-Emissionen, Hiroyuki Kanai (Osaka) 
bestätigt mit Expertise vom August 1971 die Echt 
heit dieser OKE PENNY Post Office 

Hamburg, den 7. Januar ig?^/'' 

I ED5^(1 

EDGAR MOIIBMANr(«COaiUM»i:Ri:i .flPKERSOKTa 
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die pennenstreken tegenwoordig 
zelfs als iets bijzonders worden 
beschouwd, want geen van de 
andere zegels is op deze manier 
ontwaarde Maar de eigenaar 
zag dit destijds anders en gaf 
daarom opdracht om de kras
sen te verwijderen. Of dit door 
of op last van Berlingin zelf of 
William Bartels gebeurde is 
onbekend. Maar wel weten we 
dat degene die de taak uitvoerde 
een ontzettende stommeling 
moet zijn geweest. Zijn geknoei 
 waarschijnlijk werd chloor of 
peroxide gebruikt  bracht de ze
gel onherstelbare schade toe: die 
nep er een oranjerode kleursluier 
door op, met als resultaat een 
vlekkerig uiterlijk. 
Begin 1972 deed Berlingin defini
tief afstand van de zegel, nadat 
de wereldberoemde Mauritius
kenner Hiroyuki Kanai uit het 
Japanse Osaka de zegel het jaar 
daarvoor zorgvuldig onderzocht 
en gecontroleerd had. 
Kanai omschreef de zegel als 
volgt: 'Het is in alle opzichten 
een echte zegel f...] in het mid
den gerepareerci, maar alle vier 

In igg;} veilde het bedrijf van David 
Feldman dit exemplaar van een Post 

Officezegel van i cent. Ondanks de heel 
krappe randen bracht de zegel i. 6 miljoen 
Zwitserse franken op. Nu in het bezit van 

het Blue Penny Museum, Mauritius. 

de randen zijn absoluut perfect 
en geheel oorspronkelijk. Dit 
exemplaar is van alle bekende 
zegels het exemplaar met de 
breedste randen.' Ook Wolfgang 
jakubek, die op 7 januari een 
keuringsrapport opstelde, sloot 
zich bij deze conclusies aan. 
Kanai schreef nog meer: 
'Oorspronkelijk is de zegel 
met pennenstreek ontwaard, 
maar die werd later chemisch 
verwijderd. Dit resulteerde in 
een verkleuring van de totale 
zegel. Dit exemplaar wordt nog 
niet in de filatelistische literatuur 
beschreven, omdat het een lange 
tijd onderdeel was van een grote 
verzameling.' 
Jakubek wist te vertellen dat 
de zegel 'door de allerbeste 
restaurator' was geconserveerd 
en dat die er in geslaagd was 
om de deeltjes inkt die losgela
ten hadden weer te herstellen. 
Daarmee bedoelde hij kennelijk 
Martin Zieme uit Oberursel, 
wiens vakmanschap inderdaad 
uitzonderlijk was; tegenwoordig 
is hij niet meer in de restauratie
branche actief*. 
De veertiende Mauritiuszegel 
van 1 p. oranjerood behoort, nu 
hij opnieuw voor het voetlicht 
is getreden, tot de exemplaren 
waarvan we weten dat ze voor 
het nageslacht zijn bewaard^. 
Het exemplaar draagt daarmee 
bij aan de mythe die rond de 
Mauritiuszegels is geweven. 
Destijds was er een tot dusver 
anoniem gebleven koper die 
belangstelling voor de zegel had 
en zo verwisselde hij ook onder 
uitzonderlijke omstandigheden 
van eigenaar. Tot voor kort ging 
het om een anonieme verzame
laar, nu weten we dat het om een 
Duitse industrieel ging, wiens 
familie de zegel sindsdien in 
haar bezit heeft gehouden. 

Bronnen: 
i: Williams, L.N., EncydopoeiJia ojRare 
and Famous Stamps, heruitgave van 
Daviii Feldmann, Onex/Schweiz, 
deel i: 1993, deel 2:1997. 
2: Jakubek, Wolfgang: Knaurs 
Bricfmarkcnbuch  Die ganze Welt der Phi
latelie, Droemer Knaur 1976, pagina's 
204 en 205. 
3: Billion, Jan: Mythos Maurtius. Die 
Lebensläufe aller bekannten 'Roten' und 
'Blauen' in Deutsche Briefmarken
Revue, oktober 1997. 
4: Uit een kopie van een brief van 
liené Berhngin van 22 april 1972 
waarover ik de beschikking heb, 
blijkt dat deze postzegel in de jaren 
'50 van de vorige eeuw jarenlang in 
het Postmuseum van Vaduz werd 
tentoongesteld; verder was hij op 
Oostenrijkse nationale exposities 
te zien, te weten in Graz (1965} en 
Wenen (1966). 
5: Morgan, Helen: Blue Mauritius. 
The Huntjor the World's Most Valuable 
Stamps, Atlantic books, 2006. 
6: Jan Billion schreef in 1997 dat 
Berlingin de zegel van i p. aantrof in 
de verzamehngvan 'een Belgische 
filatelist' die de vorige eeuw stierf; de 
naam van deze filatelist werd echter 
niet vermeld. 
7: Uit de onder 4. vermelde brief van 
Berlingin blijkt Aal hij er van uitging 
dat er n(3g een zegel van i p. bestond 
die met pennenstreken was ontwaard 
en dat dit exemplaar zich oorspron
kelijk in de Ferrari en Burrusver
zameling bevond. Burrus had twee 
zegels van i p., de nummers I en XXI. 
Maar van deze twee zat uitsluitend 
nummer I daarvoor ook in de Ferrari
verzameling. 
8; Men veronderstelt dat Zieme 
voor de restauratie inktpartikell^es 
gebruikte die afkomstig waren van 
de tweede Mauritiusemissie, die in 
dezelfde kleuren en met dezelfde 
inkten werd gedrukt. 
9: Ook Billion vermeldde in 1997 de 
door deskundigen echt bevonden 
zegel, maar vroeg zich daarbij wel 
hardop af: 'Waarom maakt Moens 
geen melding van de zegel, terwijl hij 
hem in 1870 toch verhandeld heeft?' 
Ook ik kan die vraag niet beantwoor
den, want in de oorspronkelijke 
Belgische verzameling zijn geen 
documenten te vinden die hier iets 
over zeggen. 
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Kijkdagen in Amsterdam, Den Haag en Alkmaar 

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

Email: info@de-hollandse.nl 

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

ZOEKT U NEDERLAND OF OVERZEE? 
Dan stuur ik u graag mijn regelmatig verschijnende 

aanbiedingslijsten Deze zijn interessant voor zowel de 
beginnende als de gevorderde verzamelaar 

(en ook voor de wederverkoper) 

Ik denk dat u verrast zult zijn over mijn systeem en 
de mogelijkheden 

Betaling altijd na ontvangst en goedkeuring uwerzijds. 

Mag ik u eens mijn lijst zenden? 
WM Hoekstra Bhjhamsterstraat 27D3 9671 AT Winschoten 

tel 0597 430755-fax 0597 431428-e-mail wmhoekstra@home nl 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
fiiatelistisciie benodigdtieden. 

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

Unieke postzegels € 0,44 
"Brug over de Gouwe" 

Waddinxveen Anno 1915 
(uitgifte Historisch Genootschap Waddinxveen) 

In velletjes van 10 stuks 
inch 3 Ansichtkaarten 

te bestellen door overmaken 
van € 12,50 incl. Portokosten 
op Rabobank 3668.01.155 

t.n.v. Historisch Genootschap Waddinxveen 

mailto:info@de-hollandse.nl
http://www.de-hollandse.nl
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NEDERLANDSE POSHEGELUITGIFTEN 
MET EEN RELIGIEUS THEMA 

DOOR JOKE VAN S T R I E N  V E U R T J E S , DELFT 

De eerste: De Ruyter 
Vanaf 1906 beperkte PTT zich 
niet meer tot het afbeelden van 
een waardecijfer of de beelte
nis van het staatshoofd op de 
Nederlandse zegels: in dat jaar 
kwamen de eerste zogenoemde 
gelegenheidszegels op de markt. 
In het erop volgende jaar, 1907, 
werd de driehonderdste geboor
tedag van Michiel Adriaansz. de 
Ruyter (16071676), onze natio
nale zeeheld, met een serie van 
drie postzegels herdacht (aßeel
ding 1). Als u het thema kerkge
schiedenis verzamelt, dan past 
De Ruyter daarin, omdat hij erin 
slaagde 26 predikanten, die op 
de universiteit in het Hongaarse 
Debrecen waren gevangenge

Afl>eelding 1 

nomen en als galeislaven op de 
Spaanse vloot te Napels voeren, 
vrij te krijgen. Tot op de dag van 
vandaag wordt dit in Hongarije 
jaarlijks herdacht.' In de loop der 
jaren kwam onze zeeheld nog 
diverse malen 'in beeld'. 

De bijbel op postzegels 
Het onderwerp 'de bijbel op 
postzegels' brengt ons bij de Zo
merzegelserie van 1956, met de
tails van etsen van Rembrandt. 
De zegel van 513 cent toont de 
engel die de jonge Tobias be
schermt tijdens zijn gevaarvolle 
reis naar zijn familielid Raguël. 
Op de zegel van 1015 cent is de 
oude blinde Tobias afgebeeld. 

^ Beide voorstellingen komen uit 
° het boek Tobit (ook wel Tobias) 
^ in de deuterocanonieke boeken 
^ van het Oude Testament. 
a Bijbelteksten vinden we op twee 
"Z postzegels. In het wapen van de 
=• Universiteit van Groningen staat 
3 de tekst Verbum Dni  Lucema 
^ ('Gods Woord  een lichtbaken'); 
zi de tekst is te vinden op een zegel 
"" die werd uitgegeven ter gelegen

er QJ heid van het 350jarig bestaan 
O i ' i van de universiteit (1964). 

In 1977 kwam er een zegel uit ter 
herdenking van het 500jarig be
staan van het oudste met losse 
loden letters gezette boek in de 

Verzamelaars van het thema religie klagen wel eens 

dat er voor hen maar zo weinig Nederlandse postzegels 

bruikbaar zijn. Buitenlandse postadministraties 

bedienen hen veel beter, menen ze. Dat ligt wellicht 

aan het Nederlandse uitgiftebeleid, dat er van uitgaat 

dat postzegels door iedereen  ongeacht zijn of haar 

godsdienst of levensovertuiging  onbezwaard geplakt 

moeten kunnen worden. Toch zijn er veel Nederlandse 

postzegels die voor een deelonderwerp in het uitgebreide 

thema religie gebruikt kunnen worden. 

Nederlandse taal, de Delftse 
Bijbel. Het tekstfragment op 
die zegel komt uit Job 23: 'Ach, 
werden mijn woorden maar op
getekend, ergens in vastgelegd, 
door een ijzeren stift in rotssteen 
gedreven, met lood gevuld, tot 
blijvende getuigenis. Wie weet...'. 
Nieuw bij deze zegel was het 
gebruik van een tab, met een 
tekst die de reden van de uitgifte 

Nederland 55c!:: 
jhtuc n Dat ig i^g^nl 

^ ^ r c fcntSlicndi^tt 
t t^pln 3ciff^%n^n 
it ' 

De Middeleeuwen 
Religie uit de Middeleeuwen vin
den we terug op de Zomerpost
zegels van 1971: eikenhouten 
beelden vervaardigd omstreeks 
1500. NoordNederlandse hout
snijders, anonieme ambachtslui, 
sneden beelden van onder 
anderen de apostel Paulus, Joa
chim en Anna en AnnateDrieën 
(afieelding4). 

1477 Delftse Bijbel 1977 '■ 

Fragmenl utt de Detftse Bijbel 
(Job 19 23 24) Loden letters (b en al 
en een electrontscti gevormde a Omwerp 
Gerrit Noordzij Druk Joh Enschedé en Zn 
Uitgiftes 3 1977 Oplaag 200 000 vel 
16 X 1 0 ) 
De Delftse Bijbel het Oude Testament 
zonder de Psalmen is het eerste 
Nederlandstalige boek dat met losse 
letters gezet is (1284 pag ) 

Aßeelding 2 

toelicht {apeeldiing2). 
Voor de zegel die net 150jarig 
bestaan van het Nederlands Bij
belgenootschap herdacht (1964) 
werd een symbool gebruikt. 
Binnen de omtrek van een boek 
is hetc/ir/smo/i (Christusmo
nogram) geplaatst: de letters X 
(Chi) en P {Rho), de eerste twee 
letters van Christus' naam, met 
daarboven de duif het symbool 
van de Heilige Geest (apeel
dings). 

Aßeeidmg 3 

Aßjeelding 4 

Op de Willibrordzegels uit 1939 
wordt de apostel tweemaal uitge
beeld: als monnik met op de 
achtergrond een schip (hij voer 
vanuit Engeland naar het vaste
land) en met mijter en pallium, 
tekenen van zijn waardigheid als 
bisschop van Utrecht. 
Een andere zendeling, Bonifatius, 

Afbeelding 5 

Afbeelding 6 

in 754 bij Dokkum vermoord, 
staat op een zegel uit 1954. De 
ontwerpen van de Willibrord en 
de Bonifatiuszegel waren van 
Hubert Levigne. De techniek van 
de zegels is gelijk  staalgravure 
 maar het resultaat is geheel ver
schillend {afl>eeldingen s en 6). 
Ruim vierhonderd jaar eerder 
werd de bisschop van Tongeren, 
Servatius, door Germaanse 
invallen gedwongen zijn zetel 
te verplaatsen naar Maastricht. 
Hij overleed daar in 384 en dit 
bracht de stichting 'Het Graf van 
SintServaas' ertoe, met steun 
van allerlei Limburgse en kerke
lijke instanties, PTT te bewegen 
tot een uitgifte van een passende 
herdenkingszegel. Hubert Levig
ne  inmiddels 78 jaar oud  bood 
zich aan om ook deze postzegel 
te ontwerpen. Hij kreeg echter 
nul op het rekest. De Dienst 
Esthetische Vormgeving van PTT 
was erop gericht 'min of meer 
jonge talentvolle ontwerpers 
en kunstenaars' zulke opdrach
ten te gunnen. Toch kwam de 
postzegel er: Paul Mijksenaar 
tekende voor een collage van een 
fragment van een beeldhouw
werk uit een oksaal, voorstellend 
SintServaas op de terugreis uit 
Rome. Op de achtergrond een 
fragment uit het handschrift met 
de 'Sinte Servaeslegende' van 
de i2eeeuwse dichter Hendrik 
van Veldeke. Het lijntjespatroon 
eroverheen is een gestileerde 
weergave van de 'sleutel van 



El 
lull'v^ J 

Afbeelding 7 

Sint-Servaas' (aßeeldingy). 
Een vierde zendeling - Sint-Bran-
daan, een Ierse monnik op zijn 
'peregrinatio' naar vreemde, on
bekende streken - gaf zijn naam 
aan de kerk op Terschelling. De 
kerk verdween, maar de toren 
bleef behouden als vuurtoren: de 
Brandaris. 

De reformatie en wat daarna 
kwam 
Maarten Luther had met het 
slaan van de 94 stellingen aan 
de deur van de slotkapel in 
Wittenberg op 31 oktober 1517 
de beslissende stoot gegeven 
tot de reformatie. De gang van 
zaken bij de aanstaande herden
king van diens vijfhonderdste 
geboortedag in 1983, volgens 
het Handboek Postwaarden 
Nederland (bladzijde 146): 'Op 
3 april 1982 richtte de Filatelis
tenvereniging St. Gabriel zich tot 
de PTT. De vereniging, aangezet 
door Ds. C. Pel uit Ede (lid van 
'Gabriel',Jt'S), vroeg om een 
postzegel ter herdenking van de 
500ste geboortedag van Luther. 
De vereniging wees erop dat 
de geschiedenis van Nederland 
zeer sterk was venweven met de 
Reformatie, want in 1523 schreef 
Luther zelf al 'eyn brieffan die 
christen ym Nideerland' [...] 
Hoewel Gabriel de enige aan
vrager voor een dergelijke zegel 
was, wilde Directeur-Generaal 
Leenman toch een Lutherzegel 
in 1983. In augustus 1982 werd 
de aanvragende vereniging dan 
ook meegedeeld dat in oktober 
1983 een zegel van het binnen
lands tarief aan Maarten Luther 
zou worden gewijd'. Het werd de 
enige postzegel die geen beelte
nis van Luther voert. De breuk 
met de Kerk van Rome komt 
goed tot zijn recht in het ontwerp 
van Kees Nieuwenhuijzen [afheei-
d'mgS). 

mimm 

Afbeelding 9 

Verschillende zegel uitgiften zijn 
er van de humanist Desiderius 
Erasmus (ondere andere 1969), 
van prins Willem van Oranje 
(onder andere 1979, afoeelding 
9) en van Hugo de Groot (1949, 
1983). Laatsgenoemde steunde 
Johan van Oldenbarnevelt 
(1983) in diens conflict met 
stadhouder Maurits van Nassau. 
Verschil van mening over de 
leer van de uitverkiezing werd 
een conflict over de vraag wie 
de macht had in de Staten van 
Holland: de raadpensionaris of 
de stadhouder Maurits trok aan 
het langste eind. Oldenbarne
velt eindigde zijn leven op het 
schavot. Medestanders werden 
gevangengezet, Hugo de Groot 
op slot Loevestein [afbeeldingen 
10 en 11). De Groot schreef daar 

Afbeelding to 

Afoeelding 11 

een boekje over het christelijk 
geloof voor (zijn eigen) kinderen. 
Joost van den Vondel (afbeelding 
12) wijdde een gedicht aan de te
rechtstelling. Het Stoi<sl<en is een 
scherpe aanval op de handelwij
ze van Maurits: een godsdienstig 

Afbeelding 8 

Afbeelding 12 

conflict werd gebruikt om een 
politieke tegenstander uit de weg 
te ruimen. 
Petrus Plancius (Platevoet), 

1552-1622, Vlaams predikant, 
kreeg in 1996 een postzegel. Hij 
was naar Holland gevlucht voor 
de Spaanse troepen. Als vurig 
contra-remonstrant bestreed hij 
de remonstranten. Hij was nauw 
betrokken bij de nieuwe vertaling 
- de zogeheten Statenvertaling 
- van de bijbel. Daarnaast was hij 
een meester in de vervaardiging 
van geografische kaarten. 

De Republiek bleef een toe
vluchtsoord voor vervolgden. 
Ook godsdienstige minderheden 
waren hier welkom. Eén van hen 
was josephus Justus Scaliger, 
1540-1609, een Hugenoot, die in 
1572 na de Bartholomeusnacht 
in Parijs via Geneve naar Leiden 
kwam. Daar werd hij hoogle
raar aan de nieuwe universiteit 
(1940). 
Baruch de Spinoza, 1632-1677, 
de Joodse wijsgeer, vond in de 
Republiek een veilig onderko
men, hoewel de Calvinisten het 
helemaal niet eens waren met 
zijn opvattingen over God. Hij 
kreeg in 1977 zijn zegel [ajbeel-
dingis). 
De theoloog en hoogleraar aan 
de universiteit van Utrecht, 

Afbeelding 73 

GijsbertVoetius (1588-1676), 
werd afgebeeld op een van de 
twee herdenkingszegels uit 
1936 en op de onlangs uitge
geven zegel van Heusden, zijn 
geboorteplaats. Voetius was een 
bijzonder rechtzinnig theoloog, 
die veel studenten trok (afbeel
ding 14). Zijn colleges werden 
ook bijgewoond door een vrouw. 

Afbeelding 14 

Anna Maria van Schuurman, 
1607-1678. Dat was voor die tijd 
iets heel bijzonders. Anna Maria 
keerde zich later tegen Voetius' 
opvattingen en sloot zich aan bij 
de Evangelische Kerk van Jean 
de Labadie. Aan haar werd in 
1978 een Zomerpostzegel gewijd 
(afbeelding 15, volgende kolom). 

In de reformatorische kerk werd 
ook gezongen. Aanvankelijk met 
een voorzanger als leider, later 

Afbeelding 15 

met een orgel voor de begelei
ding van de gemeentezang. Jan 
Pietersz. Sweelinck, 1592-1621, 
componeerde variaties op de 
psalmmelodieën uit Geneve, die 
nij uitvoerde tijdens 'Abend-
musiecken' voor kooplieden en 
beurshandelaren in Amsterdam. 
Nadat in de negentiende eeuw 
de achterstelling van de rooms
katholieken was opgeheven en 
overal nieuwe kerken werden 
gebouwd, kregen ook de katho
lieke Nederlanders behoefte 
aan eigen kerkmuziek. Alphons 
Diepenbrock, 1852-1921, com
poneerde een aantal missen en 
een Te Deum voor de eredienst. 

Afbeelding i6 

Afbeelding TJ 

Sweelinck en Diepenbrock zijn 
beiden afgebeeld op de Zomer-
zegels van 1935 (afbeeldingen i6 
en 17). -

Gebouwen " 
Zegels met afbeeldingen van ^ 
kerKen en synagogen (een S 
moskee komt - nog - niet voor) "Z 
zijn eenvoudig terug te vinden in = 
de catalogi. ^ 
Vermeldenswaard is de serie " 
Kerken in Oorlogstijd (1950), ? 
waan/an de meeropbrengst be- "" 
stemd was voor de herbouw van I A P 
verwoeste kerken. De opbrengst O #3 
van de toeslag was ƒ79.193,98. 
Van dit bedrag werd onder 
andere bijgedragen aan de her
bouw - weliswaar op een nieuwe 
locatie - van de bij het bombar-



Afi}eeldmg i8 

dement van Rotterdam gesneu
velde Zuiderkerk, waarvan de 
ruïne werd afgebeeld op een 
zegel in de serie 'Rotterdam' uit 
1990 {afbeelding ^S). Op de serie 
Kerken in Oorlogstijd staat ook 
een bijbels thema, de gelijkenis 
van de Barmhartige Samaritaan, 
afgebeeld. 
Onder het kopje 'gebouwen' 
hoort ook het Duitse Huis 
in Utrecht thuis. Het werd 
gebouwd tussen 1348 en 1359 en 
was tot i8o5 in gebruik als zetel 
van de Ridderlijke Duitse Orde, 

Afbeelding 19 

Balije van Utrecht. Het is een 
van de grootste monumenten 
van middeleeuwse burgerlijke 
bouwkunst in Nederland (1986, 
afbeelding ig). 

Postzegels met toeslag 
Voor de eerste Kinderpostze
gels (1924) koos ontwerper 
C. Rueter voor een kinderkopje 
tussen twee beschermengelen 
(afbeelding20). André van der 

°° Afieelding 20 

"2 Vossen ontwierp in 1930 de 
^ serie 'Jaargetijden' met daarin 
a de reus ChristoflFel die het Kind 
"Z Jezus op zijn schouder de rivier 
° over draagt als symbool voorde 
3 herfst. Voor de winter koos hij 
r de kribbe met Jezus, die wordt 
i gadegeslagen door de os en de 
"" ezel. Op de Kinderpostzegel van 

50-1-10 centt uit 1983, met als 
motto 'Kind en Kerst', een ont
werp van J. Roelofsz, staat een 
kind achter het raam te kijken 
naar de os en de ezel buiten en 
op de Kinderzegels van 1956, 

ontwerp H. Bottema, vieren 
kinderen respectievelijk Sinter
klaas, Driekoningen, Palmpasen, 
Pinksteren en Sint Maarten. 

Het doel van de opbrengst van 
de bijslag van de kinderpost
zegels werd op de serie van 
1931 treffend in beeld gebracht 
met de fotomontages van 
C. Kiljan. Op de zegel van i/4 
cent oefent de doofstomme 
jongen Hendrik Martinus van 
de Kerkhof met zijn onderwijzer 

Afbeelding n 

bij het R.K. Instituut voor Doven 
in St.Michielsgestel, broeder 
Caesarius (Petrus J. Dor), het 
voelen van de spraak. Broeder 
Ceasarius ontwikkelde in die 
tijd de spreekmethode in plaats 
van de toen algemeen gebruikte 
gebarenmethode [afbeelding n). 

Eind november 2005 werd filate-
listisch Nederland verrast door 
de uitgifte van een velletje met 
tweemaal tien postzegels van 29 
cent en een toeslag van 10 cent. 
Deze Coede-Doelenzegels, een 
alternatief voor de voordelige 
decemberzegels, waren nu eens 
'echte' kerstzegels met afbeel
dingen van kunstwerken uit 
Museum Het Catharijneconvent 
in Utrecht. 
Afbeeldingen (details) van 
kunstwerken met een religieus 
onderwerp - onder andere 
St.Sebastiaan, St.Vitus en koning 
Saul - waren in de jaren daarvoor 
al eens gebruikt voor zegels in 

Afbeelding 22 

velletjes van tien stuks [afbeel
ding 22). 

Politieke en maatschappelijke 
betrokkenheid 
I n de tweede helft van de negen
tiende eeuw maakte Nederland 
kennis met het fenomeen 
'politieke partij'. Godsdienstige 
overtuiging speelde hierbij een 
grote rol. Groen van Prinsterer 
(1801-1876), Mgr. Dr. H. Schaep-
man (1844-1903), Dr. Abraham 
Kuijper (1837-1920), Jhr. Mr. A.F. 
deSavomin Lohman (1837-1924) 

FiUTELISTENVERENIGIHG GABRIEL iS IN 
JUBILEUMJAAR 2008 UITERST ACTIEF 

Op 20 september jl. vierde de 
Filatelistische Vmmging Gabriel 
haar zestigjarig bestaan met een 
speciale bijeenkomst in Zeist. 
Gabriel verenigt filatelisten die 
zich bezighouden met het thema 
bijbel en christendom. Dit jaar 
laten de jubilerende Gabriël-
leden hun collecties zien op een 
aantal uiteenlopende tentoon-
steUingen, waaronder Postex 
2008 (Americahal in Apeldoorn, 
17,18 en 19 oktober; zie de 

berichtgeving elders in dit num
mer van Filatelie). 
De leden van de vereniging 
ontvangen zes keer per jaar het 
clubblad en er zijn jaarlijks vier 
clubbijeenkomsten in Nijkerk. 
Gabriel heeft een eigen site, 
handig als u meer informatie 
wilt hebben over de vereniging 
(luujtu.^abnelfila.nl). U kunt 
ook contact opnemen met de 
secretaris, telefoon 070-3212728 
(email: Donku)iss7(a)2onnrt.nl). 

en Ds. A.S.Talma (1864-1916) 
waren voortrekkers die door 
hun geloof werden geïnspireerd. 
Ds. O.G. Heldring (1804-1876) 
verdient hier een plaats als 
grondvester van de Zettense 
opvoedingsgestichten, net als 
Albert Schweitzer (1875-1965) 
predikant, kerkmusicus en 
zendingsarts in Lambarene, 
Gabon (o/beeWi'ng 23). Het Leger 
des Heils is sinds 1887 actiefin 
Nederland als evangelisatiebe
weging met een sterk sociaal 

ynninyyiyuy^im, ̂ ny ̂ p̂,̂ ^̂ ,̂ ^̂ ^̂ ^̂  ly, 

werkeli|k er is 
mets kunstzinniger 
dan iiGfde 
voor de mensen 

Afbeelding 23 

karakter; het Leger is niet meer 
weg te denken uit de zorg voor 
de uitgestotenen uit onze maat
schappij {\gSj,afieelding24). 
Vincent van Gogh (o.a. in 

Afbeelding 24 

1940 en 2003) zette zich enige 
jaren in als evangelist onder de 
verpauperde mijnwerkers in de 
Belgische Borinage om hun le
vensomstandigheden enigszins 

Afbeelding 25 

te verbeteren [afbeelding 25). 

Opname in de christelijke kerk 
Uniek te noemen binnen het 
kader van dit artikel zijn twee 
zegels in de serie 'Koninklijke 
Familie' uit 2004. Zij laten het 
moment van de doop van 
prinses Catharina-Amalia zien 
op 12 juni 2004 in de Grote of 
Sint-Jacobskerkin Den Haag 
[afbeelding 26). 

Ondanks alle scepsis van de 
verzamelaars toen nog een 
ruime oogst: een flink aantal 
bruikbare postzegels, waarvan 
de meest verrassende of bijzon
dere beknopt zijn beschreven. 
Misschien inspireert dit artikel 
u tot verder onderzoek, met als 
resultaat nieuwe vondsten. 

Noten: 
I: Zie Filatelie van oktober 2007, 
pagina's 660 tot en met 662. 

Bronnen: 
- Speciale Catalogus 2008, postzegels 
van Nederland & Overzeese Rijks
delen. 
- A. Schipper (red.), Werkers in Gods 
mijn^aard, z.pl., 2007. 
- Handboek Postpaarden Nederland, 
suppl. 4, Amsterdam, 1995. 
- Wikipedia, diverse lemmata. 

Afbeelding 26 
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Inkoop van postzegels en munten 
Verkoop  steeds grote wisselende \oorraad postzegels 

verzamelingen  partijen  (bezichtigen op afspraak) 
Maak uw wensen kenbaar en wij zorgen voor een persoonlijke aanbieding 
Manco service betere zegels Wereld 
Taxaties en adviezen (tarieven op aan\ raag) 
Veiling commissionair voor inkoop en verkoop 
Ook onze postzegeldetailzaak "Postzegelexpres & Philato" voor abonnementen, 
benodigdheden, mancolijsten enz. (tel.0570633033) geopend op donderdag en 
vrijdag van 10.00 uur tot 17.30 uur. 

MONDIAL STAMPS 
Scholtensweg 37  8124AGWesepe 

Tel.0570633258 of 631224 
Email: th.c.bakker(^orange.nl 

pek groothandel uitsluitend op afspraak) 

P.W.Meinhardt 
Piet Heinstraat 3 6  3 5 1 8 C H D e n Haaü 

zaterdag 10.0014.00 
Fax 070 365 18 85 

Winkeltijden: dinsdag t/m vrijdag 10.0017.00 
Telefoon 070 365 22 27 
Email info@collectura.coni 
Postgiro 125J4.14 FortisBani( 80.70.90.077 
Orders + € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling. Bij facturering 
werkelijke verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

Vl ichei E u r o p a ■ 7 d e l e n in k l e u r ! 
1 Midden: Oostenrijk, Zwitserl., Tsjechié/Slowakije, Hongarije48,00 
2 ZuidWest Andorra, Franknjk, Monaco, Portugal & Spanje 48,00 
3 Zuid: Italië, S.Marino, Vatk;aan, Malta, Joegoslavië, Albaniê48,00 j 
4 ZuidOost: Bulganje, Gnekenl, Roemenië, Turkije, Cyprus 48,00 
5 Noord: Scandinavië & Baltische Staten 48,00 
6 West: Benelux, GrootBrittannië & Ierland 48,00 
7 Oost: Oekraïne, Polen. Rusland, Sovjetunie, WitRusland 48,00 

j ibbons ca ta log i — in pri js ver laagd! 
Spec, cat Commonwealth & Bnts Empire 18401970, kleur 116,00 
Catalogus Concise GrootBrittannië 2008 in kleur 42,00 
Spec. cat. GrootBnttannié 4 Machin deel 1, ediöe 2008 58,00 
Spec. cat. Japan & Korea 5e editie 2008, in kleur 58,00 
Spec. cat. Rusland & Gebieden 18522007 6e ed.. in kleur 58,00 

UVPH speciale catalogus Nederland 2009 
met Overzeese Rijksdelen. Met gratis blauwdruk no 6 

VKWI Ktnderbedankkaar ten Neder land 
Nieuw: catalogus Kindert)edankkaarten 2008 in kleur 50,00 

Oaï Nippon Nederlandslndi? 
Cat. fiscale zegels Jap Bezetting & RepoeWik 194249 65,00 
Cat. Plaatfouten NederiandsNw.Guinea & UNTEA 195063 28,50 
Jubileumboek: Postal History Lesser Sunda Islands, Moluccas, and 
New Guinea during the Japanese Occupation 19421946 85.00 
Spec. cat. Japanse Bez. Nederiandslndië 2001. in kleur 35,00 
Spec. cat. Weense Drukken Indonesia ed. 2003, in kleur 35,00 
Spec. cat. Repoeblik Indonesia 19451949,2005, kleur 35,00 
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50 JAAR LUCHTPOST VAN NEDERLAND OVER 
DE NOORDPOOL NAAR TOKIO EN BIAK 

D O O R W I M V A N DER H E L M , W O U D E N B E R G 

Links: een prentbriefkaart ^»» , ^ ^v^ 
van een Douglas DC-jC * S S B S ! * 
van de KLM. Onder speciale envelop 

met Nederlandse frankering 
Amsterdam-Tokio. 

ill 

Voor de Europese (en ook de 
Amerikaanse) posterijen was het 
in de vorige eeuwen altijd een 
uitdaging om het postvervoer 
naar Japan steeds sneller uitte 
voeren. Toen het vliegtuig in de 
vorige eeuw grotere afstanden 
kon overbruggen, werd ook ge
probeerd om de verbinding met 
Japan door de lucht te maken. 
Voor de Tweede Wereldoorlog 
was er vanuit Europa via de 
'Zuidelijke route' (onder andere 
via Constantinopel, Karachi, 
Bangkok en Hongkong) al 
luchtpostvervoer mogelijk. Een 
kortere route via Siberië of via de 
Noordpool was om politieke of 
technische redenen economisch 
gezien nog niette realiseren. 
Kolonel Nobile slaagde er 1926 
wel in om met het luchtschip 

Norge van Rome via Spitsbergen 
over de Noordpool naar Alaska 
te varen. Het bleef echter bij een 
enkele reis, want na demon
tage van het luchtschip werd de 
terugweg per schip afgelegd. 
In 1957 opende PAN AM als eer
ste luchtvaartmaatschappij een 
lijndienst van de westkust van de 
Verenigde Staten naar Europa, 
via de Noordpool. Van de West-
Europese maatschappijen was 
Air France in april 1958 de eerste 
die een lijndienst van Parijs naar 
Japan via de Pool onderhield. 
Voordat de KLM via de Noor
delijke route naar Tokio kon 
gaan vliegen, moest de directie 
eerst een probleem oplossen, 
namelijk welk type vliegtuig 
moest worden aangeschaft voor 
de intercontinentale routes als 

opvolger van de DC-6 en de Su
per Constellation. Straalverkeers-
vliegtuigen waren al beschikbaar, 
maar men koos voor de Douglas 
DC-7C, een beslissing die er voor 
zorgde dat de productielijn van 
dit toestel langer in bedrijf moest 
blijven! 
Op 1 november 1958 vertrok 
de DC-7C Caribbean Sea van 
Schiphol via Stavanger (waareen 
technisch noodzakelijke tussen
landing moest worden gemaakt) 
en Anchorage naar Tokio. Aan 
boord waren speciaal uitge
nodigde prominente persoon
lijkheden uit diverse Europese 
landen en ook de Nederlandse 
prijswinnaar van een slagzin 
over de Luchthaven Schiphol. 
Deze laatste persoon heeft twee 
weken genoten van zijn verblijf 

in Japan! Voor de verzamelaars 
van luchtpost was de vlucht ook 
van belang. Er waren speciale 
enveloppen verkrijgbaar en men 
kon van Nederland en uit het 
buitenland de poststukken naar 
Amsterdam CS zenden. Alle 
poststukken kregen daar een 
speciaal stempel. Uit Nederland 
werd 182 kilo post verzonden 
en uit het buitenland (en daar 
zitten de meest exotische landen 
tussen) 34 kilo met bestemming 
Tokio. Vanuit Anchorage werden 
zestig poststukken meegegeven 
(ter vergelijking: op 4 decem
ber 1951 vloog de KLM via de 
'Zuidelijke route' naar Tokio met 
'slechts' 10.000 Nederlandse 
poststukken). 
Op5 november!958 werd de 
luchtlijn via de Noordpool ver-



Links: speciale envelop met 
Nederlandse fiankering 
Amsterdam-Biak. 

Onder nog een bijzondere envelop, 
ditmaal Muscat-Biak. 

Da Heer J.H.Broekman 
Hoflaan 25 
tergon_Khj. 
Nederland 

Boven: speciale KLM-envelop uit 
Wenen naar Biak. 

Rechts: luchtpostblad uit 
Biak naar Amsterdam. 

PAR A V I O N / P E R l U C H T P O S T 

lengd van Tokio naar Biak. Ook 
hiervoor was veel belangstelling 
van de luchtpostverzamelaars. 
Deze poststukken werden op 
het postkantoor Amsterdam CS 
eveneens voorzien van een spe
ciaal stempel; in Nederland werd 
172 kilo post meegegeven; in het 
buitenland was dat 38 kilo. In 
Anchorage kwamen zestig stuk
ken aan boord en in Tokio 49 kilo 
post met bestemming Biak. 
Voor de verzamelaars zijn de 
enveloppen uit Nederland heel 
eenvoudig te verkrijgen, net als 
de retourpost uit Tokio en Biak 
naar Amsterdam. Toch zijn er 
leuke bijzonderheden te vinden. 
De speciale enveloppen komen 
in drie verschillende typen voor 
en ook heeft de KLM-vestiging 
in Wenen enveloppen laten 

drukken. Vanuit het 'buitenland' 
werden meestal gewone enve
loppen gebruikt. 
Het tarief voor een brief naar 
Japan was 30 cent port en 45 
cent luchtrecht. Het gebruik van 
de 'Kraaizegel' was toegestaan. 
Veel 'Nederlandse' enveloppen 
werden voorzien van onder 
andere een serie Europazegels 
uit 1958. Van post uit het buiten
land worden twee voorbeelden 
getoond, namelijk uit Koeweit 
en Gold Coast (Ghana). Alle 
poststukken kregen in Tokio 
het aankomststempel Tokio AP 
-j.Xi.58.14-16. Naar Blak was 
het tarief voor een brief vanuit 
Nederland 12 cent port en 25 
cent luchtrecht. Ook van deze 
vlucht komt post uit de meest 
exotische landen voor, bijvoor

beeld een aangetekend poststuk 
uit Muscat. In Biak kregen 
de meeste poststukken het 
aankomstempel Biak Luchtpost
en.58.-2. Op poststukken uit het 
buitenland komen de stempels 
Biak-8.11.58.-8 st.nr. l en Biak 
-8.11.58.-g st nrj ook voor 
Op de terugvluchten uit Tokio 
op 4 november en uit Biak op 8 
november werd voldoende post 
meegenomen; de stukken van 
de trajecten Tokio-Amsterdam, 
Biak-Tokio en Biak-Amsterdam 
zijn gemakkelijk te vinden. De 
post van en naar Anchorage is 
echter moeilijker te verkrijgen 
(en die is dus duurder). Alle 
post kreeg in Amsterdam een 
aankomststempel. 

Op de tentoonstelling Bofilex 

2008 te Oosterhout worden veel 
poststukken van deze vluchten 
getoond. Dat gebeurt in het 
kader van de 47ste Dag van de 
Aerofilatelie, die als thema heeft 
50 jaar luchtpost over de Noord-
pooi naar Tokio en Biak. 

PS: Passagiers ontvingen inder
tijd een verklaring van de KLM 
dat men was toegetreden tot de 
Top of the WorW-reizigers. 

Literatuur: 
Nederlands Maandblad voor 
Philatelie. 
Luchtpostcatalogus van Nederland 
en Overzeese Rijksdelen 2008. 
Vlucht KL-50. 
Panorama actueel. 
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DE FASCINERENDE TOP-10 VAN 
DE ZWITSERLAND-FIUTELIE 

D O O R J O K E D E K K E R - V A N D O O R N EN E V E R T P O E L 

Om het veertigjarig bestaan van 
de Studiegroep Zwitserland ook 
in Filatelie luister bij te zetten, 
hebben twee leden van deze 
gespecialiseerde vereniging een 
Top-TO van de Zwitserland-filate-
lie voor u samengesteld. Opge
nomen werden de (in hun ogen) 
populairste zegels of emissies 
die ooit in Zwitserland zijn uitge
geven. Let wel: het gaat hier om 
een subjectieve rangorde, die tot 
de nodige discussie zal kunnen 
leiden. Maar de samenstellers 
lopen al lang mee en zijn niet 
over één nacht ijs gegaan. Ze 
wagen het erop! De criteria die 
ze hanteerden zijn a. bekendheid 
(beroemdheid), b. filatelistisch 
belang en c. aantrekkingskracht 
voor de verzamelaar. Laatstge
noemde criterium was eigenlijk 
het belangrijkst: van welke 
Zwitserse zegels houden we het 
meest; van welke filatelistische 
vondst dromen we en gaat ons 
hart sneller kloppen. Daar gaat 
het hen om. 

NUMMER 1: 
DE'BASIER TAUBE' 

De 'Bazeler duif of- zoals de 
Zwitsers liefkozend zeggen - das 
Basier Dybli, is de onbetwiste 
nummer i van de Zwitserland-
filatelie! Er gaat van het duifje 
een hypnotiserende kracht uit. 
De zegel staat symbool voor 

Zwitserland is een geliefd verzamelgebied met veel 

toegewijde filatelisten. Een groot aantal ervan heeft zich 

verenigd in de Studiegroep Zwitserland. De Studiegroep 

bestaat dit jaar veertig jaar, een jubileum dat groots 

wordt gevierd, onder andere met een grote tentoonstel

ling op Postex 2008 in Apeldoorn, later deze maand. 

alle onbereikbare filatelistische 
kostbaarheden. Samen met 
de 'blauwe Mauritius' is zij de 
beroemdste zegel ter wereld. De 
emissie, die slechts één zegel 
omvatte, zag het daglicht op n 
juli 1845 sis Stadtpostmarke van 
de stad Bazel, meteen nominale 
waarde van 2)4 rappen. De zegel 
was geldig vooreen brief tot 
15 gram. Voor een brief buiten 
de stadsmuren, maar wel met 
bestemming binnen het (kleine) 
kanton, waren twee duifjes 
noodzakelijk. Zo'n frankering is 
helaas niet bewaard gebleven. 
De oplage bedroeg ongeveer 
40.000 stuks, waarvan er in 1849 
wegens overbodigheid (!) weer 
n.000 vernietigd werden - want 
een beroemdheid wordt in zijn 
eigen tijd zelden geëerd. Zo is 
het ook de Basier Taube vergaan. 
De poging om met behulp van 
een postzegel het postverkeer in 
Bazel en omstreken te verge

makkelijken leed schipbreuk. Er 
was geen frankeerplicht en er 
werd zeer weinig gebruik van 
gemaakt. Pas veellater is de 
zegel onder de verzamelaars 
uitzonderlijk populair geworden. 
De vormgeving is schitterend. 
Ten eerste is het de eerste meer-
kleurige postzegel ter wereld, 
(rood, blauw,zwart). Verder is het 
de eersteling in reliëfdruk en het 
ontwerp van de zegel mag ook 
origineel worden genoemd: we 
zien niet de toen nog gebrui
kelijke afbeelding van een cijfer 
of een staatshoofd, maar een 
postduif die in haar snavel een 
brief vervoert [afoeeldingi). 
Op T juli 1845 kwamen er ook 
negen (prachtige) brievenbussen 
in de stad met een soortgelijk 
embleem, {afieelding 2). Er be
staan ook nog een paar honderd 
ongebruikte 'duifjes' waarbij 
de blauwe kleur vervangen is 
door groen. Dat zijn in Frankfurt 

Cßj OäC6 
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1, 'Basier Taube' op stadsbnef uan Bazel 1845 - onbetuiist de nummer 1 van de ZuJitserland-Jilatelie. 

2. Bazel kree^ oolc op ijuli 1845 voor het 
eerst een bneuenbus. En wat voor een' 

gemaakte zegels die werden af
gekeurd door de postautoriteiten 
in Bazel. Ze gaan als 'proefdruk
ken' door het leven en zijn bij de 
verzamelaar eveneens bijzonder 
populair 

NUMMER 2: 
DE 'ZÜRiCH 6' 

De eerste emissie van Zwitser
land! In 1843 waren de kantons 
in bijna alle opzichten nog vol
ledig zelfstandig. Zo ook dat van 
Zürich, waar men, in navolging 
van het succes met de Black 
Penny in Engeland, de primeur 
had voor het gehele Europese 
vasteland en twee eigen post
zegels uitgaf Een voor lokaal 
gebruik binnen de steden Zürich 
en Winterthur (de 'Zürich 4'), de 
ander voor kantonnaal gebruik, 
voor het briefverkeer binnen het 
kanton, de 'Zürich 6'. 
Het zijn beroemde zegels 
geworden. Ze hebben hun grote 
populariteit bij de verzamelaars 
verworven dankzij hun histori
sche en filatelistische beteke
nis. En niet te vergeten: ook de 
prachtige rozet waarmee ze wer
den afgestempeld. De Zürich-
zegels en de Zürcher Rosette zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbon
den. In de stad Zürich kwam er 
uitsluitend een rode rozet op de 
zegels (afieelding;}), in alle ove
rige steden en dorpen was dat 
een zwarte rozet [ajbee\d'mg4). 



5. Alleen de stad Zürich zelf stempelde met 
een rode rozet; deze 'ZurcKer rozet' uiordt 
gezien als het mooiste klassieke stempel 

van Zuiiterland. 

Rayonzegels met als motief het 
Zwitserse wapen. Ons gaat het 
in dit geval om de tweede uitgifte 
van de centrale Zwitserse post
administratie in september 1854. 
Er werd gekozen voor het motief 
en de vorm van een munt: een 
zittende Helvetia met speer en 
wapenschild, in de volksmond al 
snel Strwbe//genoemd. Destijds 
werd de postzegel beschouwd 
als papier met geldswaarde 
en niet, zoals tegenwoordig, 
als reclame of propaganda
materiaal. De ontwerper was 
prof F. Voigt uit München, een 
beroemd graveur van munten. 
De druk was een combinatie van 
boek en reliëfdruk. De eerste 
oplage, de zogenoemde Aa en 
Azegels, werd ook in München 

4, Een 'Zurich 6' op een 'Zierbnef' uit 1844 uan Wald naar Zurich. Met ziuarte rozet en 
een prefilatelistisch stempel van Waid met het wapen uan Zurich. 

De 'Zürich 4' is zeer zeldzaam 
en wordt in feite niet zo veel 
verzameld. Van de 'Zürich 6' zijn 
er meer. Die heeft, verdeeld over 
de jaren 1843 tot en met 1848, 
een oplage van ca. 185.000, 
waarvan ongeveer 1 procent, los 
of op brief, bewaard is gebleven. 
Er is van de 'Zürich 6', in het 
toentertijd meest bevolkte en 
economisch meest florerende 
kanton van Zwitserland, relatief 
veel gebruik gemaakt. Gelukkig 
is er ook een aantal prachtige 
brieven bewaard gebleven. Zie 
bijvoorbeeld de brief van Wald 
naar Zürich [afbeelding4). 
Dit is niet de plaats voor allerlei 
zegelspecificaties. Volstaan we er 
mee te vermelden dat de zegel 
tot 1846 (ter voorkoming van 
namaak) uitgegeven werd met 
verticale rode achtergrondlijntjes 
en daarna met dito horizontale 
lijntjes. In de Zumsteincata
logus worden dan ook aan de 
'Zürich 6' twee nummers 
gegeven, te weten 2S en 2W. De 
laatste jaren is de vraag naar 
beide Zürichzegels, met name 
op brief, enorm gegroeid. Op de 
populariteitsschaal is de 'Zürich 
6' volgens ons een duidelijke 
nummer 2. 

NUMMER 3 
ZinENDE HELVETIA ONGETAND, 
5 RAPPEN ORANJEBRUIN 

Na de kantonnale periode 
verschenen in 1850 de eerste, 
voor het gehele land geldige. 

gedrukt. Voor de tweede oplage, 
de B en een gedeelte van de 
Czegels, werd vanaf eind 1854, 
nog wel papier uit München 
gebruikt, maar de zegels werden 
in Bern vervaardigd. Vanaf 1855 
(de D, E, F en Czegels) werd 
nog uitsluitend in Bern gedrukt, 
op papier van de fabriek 'an der 
Sihi' in Zürich. De zegels van de 
diverse uitgiften werden voorzien 
van een gekleurde zijdedraad als 
echtheidsgarantie. 
De zegels verschenen in de 
waarden 5,10,15,20,40 rappen 
en 1 frank. Op 1 juli 1862 kwam 
daar nog een zegel van 2 rappen 
bij voor een nieuw drukwerkta
rief 
Een geliefde zegel is de op 15 
september 1854 als eerste in de 
reeks verschenen oranjebruine 
zegel van 5 rappen (aßeelding^). 

♦FRANCO * 

♦ 3 RAPPEN * 

} / / 

5. De eerste zittende Heluetia (met rage
bol!), de waarde 5rappen m oranjebruin 

uan 15 september 1854. 

5, Een brief uan Ziinch naar Illnau met tuiee ucrschillcnde 5rappenzcgels, de nummers 
22Aa en de 22A. Een zeldzaamheid. 

Waar alle volgende zegels van 
5 rappen een min of meer 
neutrale kleur bruin vertonen, 
springt deze zegel eruit door 
z'n prachtige kleur. Daarom is 
deze zegel gekozen als nummer 
3 van de topio. Dat deze zegel 
zich onderscheidt van alle vol
gende zegels van 5 rappen laat 
afbeelding 6 zien: een brief met 
een 22Aa èn een 22A! De zegels 
waren ongetand en de afstand 
tussen de zegels in het vel was 
zeer verschillend. Vooral bij de 
latere uitgiften zijn zegels met 
een aan alle vier de zijden niet 
aangesneden rand moeilijker te 
vincJen dan bij de eerste. Ook is 
de druk van de latere uitgiften 
niet zo zorgvuldig als de eerste. 
Het bepalen tot welke uitgifte 
de zegels behoren, kan rustig 
als een levenswerk worden 
beschouwd. Er zijn veel boeken 
over deze emissie geschreven. 
Het laatste standaardwerk zag 
enkele jaren geleden het licht 
en als men afspeelde met de 
gedachte nu alles wel in zijn of 
haar verzameling op orde te 
hebben, kwam men toch weer 
bedrogen uit! 

De zegels hadden een geldig
heidsduur (op een enkele uitzon
dering na) tot 31 juli 1863. O ja, 
en als u wilt weten waarom deze 
zegels Strufae/i'worden genoemd, 
moet u maar eens goed op de 
haardracht van deze zittende 
Helvetia letten: een ragebol! 

NUMMER 4 
HETTELLKNAAPJE 

In de galerij van de top10 van 
de Zwitserse filatelie hoort 
zonder enige twijfel een simpel, 
alledaags zegeltje thuis, dat voor 
menig beginnend verzamelaar 
de eerste Kennismaking is 
met Zwitserse postzegels. Het 
gaat hier over een afbeelding 
van Walter, het zoontje van de 
nationale volksheld Wilhelm 
Teil. In filatelistische kringen is 
hij meer bekend als de Tellknabe 
[afbeelding 7). 
De eerste zegels verschenen 
ruim honderd jaar geleden, in 

7. Een uan de eerste Tellknoapjes uon i i 
noucmber 1907, een '3 rappen rosabruin'. 
De Tellknabe heeft de doorboorde appel in 
zijn linkerhand en houdt de kruisboog uan 

zijn uader uast. 

november 1907. Het zegelbeeld 
toont een kereltje met doorboor
de appel en de kruisboog van 
zijn vader. De zegels verschenen 
in de waarden 2, 3 en 5 rappen. 
Al snel bleek dat deze zegels 
noch bij het grote publiek, noch 
bij de autoriteiten in goede aarde 
vielen. Dit had tot gevolg dat 
Albert Welti, de ontwerper van 
de zegels, zich genoodzaakt 
zag het ontwerp aan te passen. 
De nieuwe uitvoering van de 
zegels verscheen in 1909,1910 
en 1911 achtereenvolgens in drie 
verschillende typen [afbeelding 8, 
zie volgende bladzijcde). 
Voor het onderscheid van de 
typen is het belangrijk dat u iets 
van boogschieten afweet. Bij het 
eerste type was de pees van de 
boog vóór de schacht geplaatst. 
Lokale deskundigen gaven 
luidkeels te kennen dat dit per
tinent onjuist was. Het ontwerp 
werd haastig aangepast en zo 
ontstond type 2, nu met de pees 
keurig achter de schacht. Maar 
nog was men niet tevreden: het 
handvat van de boog was vol
gens velen wel erg iel uitgevallen. 
Het gevolg was dat een derde 
aanpassing gerealiseerd werd 
en na verschijning van type 3 
verstomde de kritiek. 
De zegels met het Tellknabemo
tief werden over een vrij lange 
periode gebruikt, van 1907 tot 
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Pees uoor 
de schacht 

Pees achter 
de schacht 

Met uergroot 
booghandvat 

8. De drie Tellknabetijpen van igogigi i ; van links naar rechts de typen I, Il en III. 

1942 en in verschillende papier
soorten. 
Wat vooral opvalt bij deze 
uitgiften zijn de vele kleurnuan
ces. Dit komt omdat men niet 
van te voren kon vaststellen 
hoeveel zegels gedrukt moesten 
worden. Bij iedere nieuwe oplage 
moesten de kleuren daardoor 
opnieuw worden bereid en 
gemengd. Deze veelheid aan 
kleuren brengt menige verzame
laar in verwarring. 
Behalve deze technische oor
zaken waren er ook esthetische 
problemen. 
lm921 verscheen bijvoorbeeld 
een zegel van 5 rappen in een 
vrolijke oranjerode kleur. Het 
portobedrag van 5 rappen gold 
echter ook voor het verzen
den van overlijdensberichten. 
Daarom koos men naderhand 
vooreen stemmigervioletgrijs! 

Misschien zult u zich afvragen 
of er echte zeldzaamheden te 
vinden zijn bij de Tellknabeu'A
giften. Uiteraard, zouden we 
zeggen. Bij langlopende uitgiften 
met hoge oplagen zoals deze 
komen vanzelfeprekend plaat
fouten, druktoevalligheden en 
andere variëteiten voor. Bekend 
is onder andere de zogenaamde 
Negerbub bij de eerste uitgifte 
(afieeld'mgc)). 

g. Een Tellknabe die een 'Negerbub' ujcrd 

Een zeldzaamheid is verder de 
dubbele opdruk 5 op 734 rappen 
(afl)eelclingio). 

HLLX'ETIA 

JOl 

NUMMER 5 
DE PAXSERIE: 5 FRANK 

Op 9 mei 1945 werd in Zwit
serland ter gelegenheid van de 
wapenstilstand na de Tweede 
Wereldoorlog een bijzondere se
rie van dertien zegels uitgegeven 
die de geschiedenis zou ingaan 
als de Paxserie. De eerste elf ze
gels dragen het Inschrift Pax Ho
mmibus Bonae Voluntatis ('Vrede 
in mensen van goede wil'). De 
op een na hoogste waarde van 
de serie toont het beeld van 
twee voor een gebed gevouwen 
handen, een ontroerend gebaar. 
Vanwege het karakter van deze 
serie en de herinnering aan een 
gruwelijke wereldoorlog hoort 
deze zegel van 5 frank zeker in 
deze galerij thuis (aßeelding 11). 

j \ir\j V'x.■"\,'\i^\J%.^r^i^^y~l_^v.nl/\/X'■^^/\/' 

10. De zeldzame dubbele opdruk 5 op / ' / j . 

11. De ontroerende zegel van 5 Jrank met 
de in gebed gevouwen handen van g mei 

1945. Nooit meer zo'n oorlog' 

NUMMER 6 
IJSVOGEL IN SNEEUWKLEED 

Van alle Zwitserse zegels met 
plaatfouten of andere afwij
kingen is de zegel 'Ijsvogel in 
sneeuwkleed' gekozen om te 
laten zien hoe een per ongeluk 
ontstane verandering in het ze
gelbeeld (starke VersMebung der 
Drucl^arben) tot een zegel met 
een geheel eigen bestaan kan 
leiden. De zegel op zichzelf is 
een echte 'blikvanger' gezien het 
motief ledere vogelliernebber 
hoopt deze vogel ooit eens in het 
wild te kunnen zien. De ijsvogel 
heeft jarenlang op de rode lijst, 
dat wil zeggen de lijst met de 
meest bedreigde soorten in ons 
land, gestaan. Tegenwoordig 
'doet' de vogel het weer beter in 
Nederland, dankzij het nietafla
tende werk van de Vogelbescher
ming. Tijdens de strenge winters 
van 19951996 en 19961997 was 
er een landelijke teruggang van 
circa 400 broedparen in 1995 
naar zo'n 40 paar in 1997. Maar 
mede door de zachte winters, de 
verbetering van de waterkwaliteit 
en het herstel van de beken gaat 
het weer goed met de ijsvogel! 
Dit jaar zijn er al 650 paartjes 
geteld. 
De meeste vogels in ons land 

Hr. 
Hans ^ihn 
Sohanzwe" 60. 

4132.Muïtenz^2.^L. 

12 De ijsvogel in 'uimterjosje' met twee gewone soortgenoten op brief Hoe een 
drukverschuiuing een zegel totgrote populoriteit kan brengen. 

moeten het met een minder 
kleurig verenpak stellen, vandaar 
dat deze vogel zo geliefd is. De 
soort, die ook bij ons bekend 
is, komt in geheel Europa en in 
Afrika en ZuidAzië voor. Over de 
naam 'ijsvogel' doen meerdere 
verklaringen de ronde. Zo zou 
de kleur van zijn rug (blauw
groen met een metaalachtige 
schijn) afkomstig zijn van oe 
Germaanse naam Eisenvogel. 
Dit betekent eigenlijk zoiets als 
'ijzervogel', maar is uiteindelijk 
verbasterd tot 'ijsvogel'. Een an
dere verklaring is dat de ijsvogel 
vaak 's winters bij het ijs wercJ 
gezien om uit een wak vissen te 
vangen. Ook speelt de ijsvogel 
een rol in verscheidene legenden 
en verhalen. Zo zou de ijsvogel 
aan zijn kleuren zijn gekomen 
nadat hij de ark van Noach had 
verlaten. De oorspronkelijk grijze 
vogel zou een rode buik hebben 
gekregen van de ondergaande 
zon en een blauwe rug van de 
hemel. Door de verschuiving 
van de kleuren bij het drukken 
is een ijsvogel met een witte rug 
ontstaan, vandaar de aandui
ding: 'Ijsvogel in sneeuwkleed'. 
Afbeelding 12 is een brief met de 
ijsvogel "in winterjasje' en twee 
ijsvogels in zomerkleed. 

NUMMER 7 
STAANDE HELVETIA 3 FRANK, 
ZUMSTEINNUMMER 72F 
[NIETS IS ONMOGELIJK] 

Gedurende een periode van iets 
meer dan 25 jaar verschenen er 
in Zwitserland zegels in het type 
'Staande Helvetia' en dat m een 
enorme verscheidenheid! Om 
u een indrukte geven: na de 
primeur in 1882 verschenen de 
zegels met verschillende tandin
gen, papiersoorten, controlemer
ken, een watermerk, wijziging 
van de kleuren voor dezelfde 
waarden en verandering in de 
druktechniek. Waarom hoort nu 
juist de zegel van 3 frank, Zum
steinnr 72F lafieelding 13) in de 
Top10 van de Zwitserlandfila
telie thuis.' Omdat hij alles heeft 
wat verzamelen zo spannend 
maakt. Als je eenmaal Staande 
Helvetia's verzamelt, zoek ie 
je hele verdere leven naar de 
72F! Er zijn er hooguit een paar 

13. De Staondc Hcluetia uan 3 Jiank 
brum, Zumsteinnummer 72F. Gevonden 

op een verder leeg albumblad in een 
postzegelwmkel. Zoekt en gij zult... 

honderd van. Je kunt het geluk 
hebben dat je, als je op zekere 
dag zomaar een postzegelwinkel 
binnenstapt, in een stockboek 
op een verder lege bladzijde één 
zegel ziet waarvan je hart opeens 
sneller begint te kloppen. Wat je 
ziet is een fraai exemplaar van 
de 3 frank, duidelijk gestempeld 
St. Gallen 30.I.01 en 14 tanden 
verticaal, maar je kunt met de 
beste wil van de wereld geen 
duidelijk controlemerk zien (de 
72F heeft controlemerk II, zie 
ajbeelding 14). Zou het echt een 

14. Controlemerk I Controlemerk II 
Brede vorm Slanke vorm 

72F kunnen zijn?? Ja, de druk is 
verschwommen (moeilijk te ver
talen, het woordenboek noemt 
dit 'vaag, onduidelijk') en dat is, 
samen met het afzenderstempel 
van St. Gallen, ook een kenmerk 
van de72F. 
Even tussendoor: hoe is de 72F 
tot stand gekomen? Welnu, na 
de eerste 3 frankzegel (72A) van 
1892, met 14 tanden verticaal en 
controlemerk I verscheen eind 
1900 de 72D, met 13 tanden ver
ticaal en controlemerk II. Deze 
zegels werden op een handpers 
gedrukt, in vellen van tweemaal 
100 zegels. Daarna volgde de 

file:///ir/j


perforatie en daar ging het mis. 
Enkele vellen, met de veldnum-
mers i-ioo, zijn per ongeluk op 
een andere perforeermachine 
(die gebruikt werd voor de 72A) 
terecnt gekomen met als gevolg 
een zegel met het uiterlijk van de 
72D, maar met de tanding van 
de 72A. Deze zegel werd nader
hand de 72F genoemd. 
Nu nog even terug naar de zegel 
van het begin, die zo eenzaam 
op dat blad in een stockboek 
zat. De zegel venwisselde van 
eigenaar en met een gevoel 
van grote spanning werd de 
thuisreis aanvaard, om daar 
zo snel mogelijk te trachten uit 
te vinden of het inderdaad om 
een 72F gaat. Het controlemerk 
moet zicntbaar worden gemaakt, 
de tandingmeter doet dienst... 
Conclusie: jawel, het zou heel 
goed de 72F kunnen zijn! Met 
kloppend hart wordt de officiële 
keurmeester geraadpleegd en 
die spreekt het verlossende 
woord: een echte 72F en num
mer 100 van de drukplaat. Niets 
is onmogelijk! 

NUMMERS 
KEERDRUK PRO JUVENTUTE 
'APPENZELLER KNABE' 

Wie aan Pro-Juventutezegels 
denkt, denkt aan Zwitserland. 
Deze liefdadigheidszegels 'voor 
het (Zwitserse) kind' worden al 
sinds 1912-dus al 96 jaar-onaf 
gebroken uitgegeven. Het eerste 
jaar gebeurde dat nog zonder 
frankeerwaarde, vanaf 1913 - met 
uitzondering van 1914- meteen 
frankeerwaarde en een toeslag. 
Voor het gebruiksgemak werden 
de zegels in een boekje met 4 of 
5 blaadjes uitgegeven. Het leidde 
tot de beroemde keerdrukken 
(kop/staart, ook wel tête-bêche), 
een gevolg van het speciale 
drukproces van de boekjes. Door 
met keerdrukken te werken, had 
de drukker de mogelijkheid de 
zegelvellen zodanig te vouwen 
en te snijden (en de velrand 
te 'nieten') dat de zegels altijd 
rechtop in het boekje kwamen 
te zitten. 
De mooiste keerdruk is onge
twijfeld die uit 1915, met het 

jongenskopje uit Appenzell. Pro 
Juventute en keerdruk in één! 
Helemaal Zwitsers. De keerdruk 
is op brief niet gemakkelijk te 
vinden [aftieeldingi^). 

NUMMER 9 
DE 'BORDUURFOUT' VAN 2 0 0 0 

In 2000 verscheen de eerste 
machinaal geborduurde zegel, 
de zogenoemde Stickerei marke, 
zowel als losse zegel als in een 
blokje van vier met geborduurde 
ra na {apeeldingiG). Na de 
fabricage werden ae zegels door 
middel van een laserstraal van 
elkaar gescheiden. Plaatfouten 

17. Normaal in abonnement ontvangen: 
de a/u;ijlan3 'tuicede nul ontbreelrt'. Geen 

plaatfout, maar een 'borduurfout'. 

en drukafwijkingen kunnen bij 
deze 'zegel' niet voorkomen. Wel 
ontving een lid van de Studie

groep Zwitserland de zegel in 
abonnement met een opmerke
lijke afwijking: 'tweede nul van 
5.00 ontbreekt'. Het gaat hier 
dus in feite om een 'borduurfout' 
{apeelding 17)! Verzamelaars 
van 'moderne filatelie' komen in 
de Studiegroep Zwitserland ook 
zeker aan hun trekken! 

NUMMER 10 
10 FRANK MET'JUNGFRAU' 

In 1914 werden nieuwe hoge 
waarden uitgegeven. MenKoos 
voor erootformaatzegels met 
afbeeldingen van - hoe kan het 
anders - Zwitserse bergen. De 

zegels werden uitgevoerd in 
koperdruk en verschenen in de 
waarden 3, 5 en 10 frank. De 
zegels werden gegraveerd door 
twee beroemde heren: Jean 
Sprenger en Alfred A.Burkhard. 
Tussen 1914 en 1931 werden 
diverse kleurwijzigingen doorge
voerd, stuk voor stuk juweeltjes. 
De zegels zijn zó schitterend 
uitgevoerd, dat in deze 'top-10' 
toen minstens aan één zegel uit 
de serie bijzondere aandacht 
moet worden besteed. We kozen 
de zegel van 10 frank groen, 
die in 1930 verscheen. De zegel 
toont het bergmassief de jung-

18. Dezegel uan lojrankmettiuec 
'Junafrauen' uit 1914, 

frau, gecompleteerd met een 
jonge Zwitserse vrouw in kleder
dracht, dus eigenlijk een dubbele 
jonkvrouw (apeelding 18). Toen 
de Studiegroep Zwitserland in 
1978 tien jaar bestond, werd aan 
de leden gevraagd een naam te 
bedenken voor het regelmatig 

verschijnende mededelingen
blad. Op 9 december 1978 werd, 
na enige discussie, gekozen voor 

Jung/roupost, wat aan één van de 
leden de opmerking ontlokte dat 
het wel opviel: een gezelschap 
van voornamelijk wat oudere 
heren dat de voorkeur geeft aan 

pngfrau. 
Dat de Studiegroep Zwitserland 
nog steeds 'jong' is, blijkt uit de 
activiteiten die nog steeds on
dernomen worden. Enthousiaste 
leden zorgen voor de geregelde 
publicatie van artikelen over het 
verzamelgebied Zwitserland. En 
dit jaar, ter gelegenheid van het 
40-jarig bestaan, tonen de leden 
op Postex20o8 in Apeldoorn 
delen van hun verzameling. U 
bent van harte uitgenodigd daar 
een kijkje te nemen. Wie weet 
kunnen we u ook enthousiast 
maken voor de schatten die de 
Zwitserse filatelie voor rasechte 
verzamelaars in petto heeft! 

NET BUITEN DE TOP-10: 
FEDERER EN DOPPELGENF 

Tot slot de in 2007 uitgegeven 
zegel van Roger Federer, de be
kendste Zwitser van dit moment 
en nu al een tennislegende. Hij 
haalde de top-10 net niet (apeel
ding ig). Federer is overigens de 
eerste nog levende Zwitser die 
een postzegel siert. Nog een ze
gel die net buiten de prijzen viel 
is de bekende Doppelgenf u\t de 
kantonale periode van Geneve 
(apeelding 20). 

19. De legendarische Zuntserse tennisser 
Roger Federer haalde de Top-10 nèt met 
- maar aan hem heeft het met gelegen... 

[ Igr ipSMF't 'ÄwTokAt. ICCTSI 

20. DeDoppclgcnj(kanton Genèue) 

En zo zijn er meer geliefde ze
gels die net uit de boot moesten 
vallen - het zij zo. 
We hopen dat deze top-10 zijn 
beoogde doel - de Zwitserland-
filatelie de aandacht te geven die 
ze verdient - heeft bereitt. 
U bent van harte welkom bij de 
stand van de studiegroep op 
Postex2oo8 in Apelooorn, waar 
vandaan u ook een speciale 
jubileumkaart, met zeer beperkte 
oplage, kunt verzenden. Zolang 
de voorraad strekt! 15. Keerdruk op een brief uan Rorschach naar Zurich. Aangetekend, dus dubbel tarief. 

KELvrrtA s ". ) 
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16 De geborduurde zegel in een blokje uan uier en met geborduurde rond. 



Opgaven voor deze rubriek in het 
decembernummer 2008 (verschijnt 
begin december 2008) moeten 
uiterlijk op i november 2008 in 
het bezit zijn van de redactie van 
'Filatelie', Achtergracht 71,1381BL 
Weesp of per e-mail (phiiatelie@>tip. 
n!). Voor opnamen onder het kopje 
'Ruildagen' moet u de volgende 
gegevens vermelden: damm, plaats, 
locatie, adres locatie, openingstij
den en een telefoonnummer voor 
nadere informatie. £r wordt slechts 
één telefoonnummer vermeld. 
Emailadressen of adressen van 
websites worden niet opgeno
men. Onvolledige opgaven van 
evenementen kunnen helaas niet 
verwerkt worden. 
Veilingen worden slechts vermeld 
als ze ten overstaan van een 
deurwaarder of notaris worden 
gehouden. 
Hoewel deze agenda met veel 
zorg wordt samengesteld, kan de 
redactie niet garanderen dat de 
genoemde evenementen ook op 
de aan haar opgegeven data en 
tijdstippen doorgang vinden. De 
redactie aanvaardt geen aansprake
lijkheid voor eventuele fouten in de 
evenementsgegevens. 
Niet alle evenementen zijn gratis 
toegankelijk. Verder is het mogelijk 
dat postzegels slechts een onder
deel 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 
organisatoren te bellen. 

TENTOOMSTilUNGEN 
EN MANIFESTATIES 

17,18 en ig oktober: 
Apeldoorn. Postex 2008, 
nationaal postzegelevene
ment georganiseerd door de 
Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars. 
Americahal, Laan van Erica 
50. Veel activiteiten, han-
delarenstands, stands van 
studiegroepen en gespeciali
seerde verenigingen, viering 
diverse verenigingsjubilea. 
Meer informatie in Filatelie 
van oktober a.s. en op de 
website van de NVPV (_\uww. 
nvpv.nl). 
24, 25 en 26 oktober: 
Sindelfingen (Duitsland). 
Bilotcralc tentoonstelling Duits-
land-Spanjc (Rang 1). Mahden-
talstraße. Nadere informatie 
ontbreekt. Informatie: Wal
ter Marchert, Porschestraße 
9, 71706 Markgröningen 
(Duitsland) 
15 en 16 november: 
Heemstede. Heemstede 2008, 
postzegelevenement ter ge
legenheid van het eeuwfeest 
van de NBFV. Sportcomplex 

^ Groenendaal, Sportparklaan 
=. 16. Handel aanwezig, 
° jeugdboek en andere evene

menten. Openingstijden: op 
^ zaterdag 15 november van 10 
°° tot 17 uur en op zondag 16 
I- november van 10 tot 16 uur. 
=̂  Informatie:). van der Bijl, 
^ telefoon 020-4974024 of per 
^ e-mail (janudbijl@xs4all.nl). 
^ Speciale website: heem-
2 stede2008.bloflspot.com. 
^ 16 november: 

Maastricht. 42ste Limburgse m Filatelistendafl. De Letterdoes, 
Old Hickoryplein 100. O.a. 
veiling (informatie over cata
logus: joopuincl<@planet.nl) en 
verkoop van bijzondere enve
lop. Openingstijden: van 10 
tot 17 uur. Meer informatie: 

C.L.M. Janssen, Christina-
straat 25, 6267 AS Cadier en 
Keer, telefoon 043-4071499 
of per e-mail (bert-janssen@ 
hctnet.nl). 
12,13 en 14 december: 
Veendam. Veendamphilo 5, 
tentoonstelling georgani
seerd door de FV Veendam 
en Omstreken. Sorghvliethal. 
Categorieën i, 2, eenkader (i 
of 2), promotieklasse, open 
klasse, literatuur. Openings
tijden: op 12/12 van 18.30 tot 
22 uur, op 13/12 van 10 tot 
17 uur en op 14/12 van 10 tot 
16 uur. Aanmelden is niet 
meer mogelijk. Inlichtingen: 
Henk Buitenkamp, Van 
Beresteijnstraat 26a, 9641 
AB Veendam, telefoon 0598-
636165. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

11 oktober: 
Bergambacht. De Vogel-
vrienden, Dijklaan 57,13-16. 
Telefoon 0172-216239. 
Boskoop. De Stek, Puttelaan 
148,13-17. Telefoon 0182-
615136. 
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, Beemsterstraat 4, 
10-16. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Hoogkarspel. Verenigings
gebouw (achter RK kerk), 
12.30-16.30. Telefoon 0228-
582298. 
Leusden. De Til, Hamers-
veldseweg 30,13-16.30. 
Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,12-16. Telefoon 
010-5916747. 
Utrecht. Internationale Vcrza-
melmarkt. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, 9.30-17. Telefoon 
0317-614760. 
Zeist. Christelijke Scho
lengemeenschap, Graaf 
Adolflaan, 10-15.30. Telefoon 
06-54344840. 
12 oktober: 
Anna Paulowna. OC Veer-
brug, Sportlaan 21, 9.30-13. 
Telefoon 0223-531518. 
Boxtel. Vmbo-college, 
Baanderherenweg 2,10-13. 
Telefoon 0411-673775. 
Echt. St. Joris, Cypresstraat 
58, 9.30-13. Telefoon 0475-
541786. 
Utrecht. Internationale Verza-
melmarlrt. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, 9.30-17. Telefoon 
0317-614760. 
Venlo. LimianZ, Kaldenker-
kerweg 182b, 10-13. Telefoon 
077-3820064. 
Winschoten. Bovenburen, 
Tromplaan 86,10-16. Tele
foon 0597-592676. 
Wijchen-Oost. OZO, Urnen
veldweg 10,10-16. Telefoon 
0485-317520. 
IJmuiden. De Spil, Frans 
Halsstraat 29,10-16. Tele
foon 0255-516574. 
16 oktober: 
Welberg (Steenbergen). 
De Vaert, Kap. Kockstraat 

54,19-22. Telefoon 0167-
563887. 
17 oktober: 
Leiden, 't Spoortje, Bern-
hardkade 10, ig-21.30. 
Telefoon 071-5611719. 
18 oktober: 
Harmeien. H2O, De Uithof 
i/hoek Groenendaal, 10-16. 
Telefoon 030-6885264. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-5304354. 
Katwijk aan de Rijn. De 
Wiek, Fresiastraat 19,10-16. 
Telefoon 071-4027446. 
Leeuwarden. De Schakel, 
Havingastate 7, 9-15. Tele
foon 058-2664281. 
Leiden. Vijfhovenhuis, 
Hoflaan 169, lo-onbekend. 
Telefoon 071-5312597. 
Meppel. Nijmeijer, Markt-
straat43,10-15. Telefoon 
0529-432746. 
Middelburg. Dauwendaele, 
Vrijlandstraat 51, tijden 
onbekend. Telefoon 0118-
465486. 
Papendrecht. De Palm, Van 
der Palmstraat 3, io- i6 . 
Telefoon 06-24432140. 
Steenwijk. De Meenthe, Sta
tionsplein 1,10-16. Telefoon 
0521-515835. 
Woudenberg. De Camp, 
De Bosrand 15,13-16.30. 
Telefoon 033-2863510. 
19 oktober: 
Haarlem. Van der Valk Haar
lem-Zuid, Toekanweg 2,10-
16. Telefoon 030-6063944. 
Haarlem. Casca De Luifel, 
Herenweg 96,11-15.30. 
Telefoon 023-5334252. 
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. 
25 oktober: 
Aalsmeer. Parochiehuis, Ger-
berastraat, 9.30-15. Telefoon 
0297-343885. 
Alphen aan den Rijn. De 
Bron (WC Ridderveld), Trou
badourweg 1,10-16. Telefoon 
0182-395103. 
Assen. De Open Hof, Sleu
telbloemstraat 1,10-16.30. 
Telefoon 050-4092874. 
Brielle. Zalencentrum, 
Langestraat 76,12.30-15.30. 
Telefoon 0181-415640. 
Enkhuizen. WC IJsselzand, 
Anjerstraat i, 13-17. Telefoon 
0228-513450. 
Enschede. Het Lindenhof, 
Van Leeuwenhoekstraat 215, 
tijden onbekend. 
Hilversum. Nationale 
Postzegel- en Poststukkenbeurs. 
De Koepel, Kapittelweg 
399a, 10-16. Telefoon 036-
5386170. 
Roermond. Tegelarijveld, 
Schepen van Hertefeltstraat 
26a, 13-16. Telefoon 0475-
3211179. 
Zeewolde. De Sfinx, Fle-
voweg 69,10-17. Telefoon 
071-5149310. 
Zwolle. Jubal, Geert Groot
estraat 1,10-16. Telefoon 
038-4216493. 

26 oktober: 
Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46a, 10-16. 
Telefoon 020-6942002. 
Echt. De Weegbrug, Loper
weg 10, 9.30-12. 
Etten-Leur. De Nobelaer, A. 
van Berchemlaan 2,10-16. 
Telefoon 030-6063944. 
Huissen. De Brink, Brink 8, 
10-15. Telefoon 026-3271979. 
Santpoort-Noord. Het Ter
ras, Roos en Beeklaan 2,10-
16. Telefoon 023-5382274. 
Wijk bij Duurstede. 
Vikinghal, Karolingerweg 
234,11-15.30. Telefoon 06-
22650760. 
27 oktober: 
Nijmegen. De Klokketo-
ren. Burg. Slotemaker de 
Bruïneweg, 19-22. Telefoon 
024-3974654. 
28 oktober: 
Noordwijk-Binnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat 5,10-
16. Telefoon 071-3614198. 
31 oktober: 
Leiden. Vogelvlucht, Bos-
huizerlaan 5,14-onbekend. 
Telefoon 071-5312597. 
Rotterdam. Woudenstein 
(Excelsior), Honingerdijk, 
12-17. Telefoon 010-4762424. 
1 november: 
Goor. Jachtlust, Markelo
seweg 80,10-16. Telefoon 
0547-273033. 
Hendrik Ido Ambacht. 
Sandido, Reeweg 79,12-16. 
Telefoon 078-6814441. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-5304354. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43,10-15. Telefoon 
0529-432746. 
Nunspeet. De Wheme, Ds. 
de Bouterlaan 5,13.15-16. 
Telefoon 0341-256163. 
Onderdijk. De Onderdijk, 
Sportlaan 10,10-16. Telefoon 
0228-586204. 
Oosterhout. De Bunthoef, 
Bloemhof 2,13-16. Telefoon 
0162-432738. 
Rotterdam. Woudenstein 
(Excelsior), Honingerdijk, 
11-17. Telefoon 010-4762424. 
Soest. Vogelzang, Molen
straat 8,10-14. Telefoon 

033-2534700-
Uithoorn. Wijksteunpunt, 
Bilderdijkhof 1,10-15. Tele
foon 0297-525556. 
Vlissingen. Het Majoraat, 
Van Hogendorpweg 58a, 
10-17. 
Waalwijk. Ouwe Toren, 
Loeffstraat 107, 9-15. Tele
foon 0416-561593. 
Wapenveld. SIC, Nachte
gaalweg 48, 13-17. Telefoon 
038-4479883. 
2 november: 
Den Haag. Van der Valk 
Bijhorst, Zijdeweg 54,10-16. 
Telefoon 030-6063944. 
Sittard. Grensruildafl. Socië
teit, President Kennedysingel 
16, 9-15. Telefoon 046-
4422264. 
Winterswijk. Grensruildafl. 
Wamelink, Wooldseweg 71, 
10-16. Telefoon 0543-512024. 
5 november: 
Noordwijk-Binnen. De 
Wieken, Wassenaarsestraat 
5,13.30-17. Telefoon 071-
3614198. 
7 november: 
Leiden, 't Spoortje, Bern-
hardkade 10,19-21.30. 
Telefoon 071-5611719. 
8 november: 
Almere-Haven. De Meer
gronden, Marktgracht 65,10-
16. Telefoon 036-5341427. 

Bergambacht. De Vogel-
vrienden, Dijklaan 57,13-16. 
Telefoon 0172-216239. 
Dronten. Open Hof, Co-
pernicuslaan (ingang t.o. 
busstation), 13.30-16.30. 
Telefoon 0321-314305. 
Hoofddorp. De Jeugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
10-16. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Hoogkarspel. Verenigings
gebouw (achter RK kerk), 
12.30-16.30. Telefoon 0228-
582298. 
Huizen. Het Visnet, De Ruy-
terstraat 7,10-16. Telefoon 
035-5310865. 
Leusden. De Til, Hamers-
veldseweg30,13-16.30. 
Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,12-16. Telefoon 
010-5916747. 
Ommen. Hervormd Cen
trum, Pr. Julianastraat 8,10-
16. Telefoon 0547-363000. 
Veenendaal. Veenendaalhal, 
Nijverheidslaan 8,10-16. 
Telefoon 0318-517569. 
Zeist. Christelijke Scho
lengemeenschap, Graaf 
Adolflaan, 10-15.30. Telefoon 
06-54344840. 
9 november: 
Anna Paulowna. OC Veer-
brug, Sportlaan 21, 9.30-13. 
Telefoon 0223-531518. 
Boxtel. Vmbo-college, 
Baanderherenweg 2,10-13. 
Telefoon 0411-673775. 
Echt. St. Joris, Cypresstraat 
58, 9.30-13. Telefoon 0475-
541786. 
Wijchen-Oost. OZO, Urnen
veldweg 10,10-13. Telefoon 
0485-317520. 
15 november: 
Bilthoven. Filatclistische 
contactgroep Oost Europa, 't 
Vogelnest bij Zuiderkapel, 
Boslaan i, 10-16. Telefoon 
0346-572593 (na 19 uur). 
Boskoop. De Stek, Puttelaan 
148,13-17. Telefoon 0182-
615136. 
Ede. SG Het Streek, Am
sterdamseweg 56,10-17. 
Telefoon 0318-639260. 
Emmen. De Giraf/Eden Ho
tel, Van Schaikweg 55, 9.30-
16. Telefoon 050-5034353. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-5304354. 
Markelo. De Haverkamp, 10-
16. Telefoon 0547-363000. 
16 november: 
Kerkrade-Holz. Catharina-
hoes, Lambertistraat 12,10-
13. Telefoon 045-5415088. 
Nieuwegein. Het Veerhuis, 
Nijemonde 2,10-16. Telefoon 
030-6063944. 
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. 
Venlo. LimianZ, Kaldenker-
kerweg 182b, 10-13. Telefoon 
077-3820064. 

POSTZEGELVEIUNGEN 

24 en 25 oktober: 
Alkmaar. Landelijke NVPV-
vtiUng. Clusius-College, 
Drechterwaard 14. Telefoon 
0772-5111325, e-mail inJo@ 
nvpu-alkmaar.nl, website 
loiuui.nupu-alkmaor.nl 
4 en 5 november: 
Zwolle. De Voorstraat, Voor
straat 23, 8011 MK Zwolle, 
telefoon 038-4211045 (e-mail 
ueilinflhuis^deuoorstraat.nl), 
website u;uJiu.deuoorstraat.nl. 

http://nvpv.nl
mailto:janudbijl@xs4all.nl
http://stede2008.bloflspot.com
http://hctnet.nl
http://nvpu-alkmaar.nl
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LATEN WE LOL MAKEN 
Een avond hij "t Fakteurke Mergelland' in Klimmen 

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

We zijn ver van huis. Klimmen, 
bij Valkenburg. Zuid Zuid 
Limburg. Wat is er beter dan een 
eindje rondlopen, om een indruk 
te krijgen van de lokale atmos
feer? Altijd leuk om te zien wat er 
dan gebeurt Waar bev\/egen de 
postzegelverzamelaars zich door
deweeks in het wild? We zien 
een 45 kmautootje, een man op 
een bankje. Straatje omlaag en 
straatje omhoog. )e bent in Klim
men, dus dat zul je ook. 

Bordje op een deur: geen onge
adresseerde handelswaar. Klinkt 
toch een stuk beschaafder dan 
zo'n sticker: NEENEE. De 
Rabobank met Marianne. De 
Kastanjehof waar de tuin nodig 
eens gesnoeid moet worden. Een 
stilstaand busje zonder Polen en 
een zich hard voortbewegende 
wielrenner. Een in steen bevroren 
Jezus en een restaurant dat ge
sloten IS op de postzegelavond. 
De welbekende slagerij Ceisen 
en daartegenover een woonboer
derij met open deur en een bord 
met aanbieding: verse aardbeien. 
Slaperig, rustig. Wijds uitzicht 
over landerijen, als je tenminste 
het straatje omhoog hebt geno
men. De Kerk met onvermijdelijk 
ook het café. Zo, nu hebt u een 
indruk van Klimmen. Ik mag 
wel zeggen, een totaalindruk. 
Behalve één ding. De reden van 
onze komst naar dit onschuldige 
Limburgse dorpje. 

Het dorpshuis Op d'r Plats ziet 
er uit zoals een dorpshuis er 
uit hoort te zien. Bierreclame 
boven en een paar parkeerplaat

sen vóór de deur. Ik moet de 
plek nog tegenkomen waar dat 
andersom is. Overigens voor 
vanavond volstrekt onvoldoende, 
die parkeerruimte. Want vanuit 
de (wijde?) omgeving stromen 
de postzegel mensen toe. Zou 
dit dan een vereniging zijn zoals 
ik die graag zie? Tijd om naar 
binnen te gaan, want om ig uur 
gaat het al beginnen. 

Wat zien wij hier? Een zaal vol 
handelaartjes. Lijkt wel een 
beurs. Tafels vol postzegels en 
veel gezellig gekeuvel daarom
heen. In een open bijzaaltje 
zitten twee heren en twee dames 
wat apart. Hoe zo? Besmette
lijke ziekte? Of de nabijheid van 

een immense bar? Het blijkt de 
rokersruimte te zijn. Het is nog 
geen 1 juli geweest. In cafés mag 
nog gerookt worden. Uiteraard 
zitten daar de meest gezellige 
mensen. 
'Je moet wel een beetje lol 
maken,' begint er één spontaan 
tegen me te praten. 'Daarginder 
zitten de serieuze mensen,' zegt 
hij, knikkend in de richting van 
de andere ruimte. 'Sommigen 
kunnen geen lach op hun gezicht 
krijgen. En er is toch al veel te 
weinig humor in de postzegels, 
meneer.' Hij komt hier al 25 
jaar. En al die tijd is er weinig 
veranderd. Gewoon een beetje 
lol maken. Zijn buurman vult 
aan: 'Na afloop drink ik nog een 

borreltje, en als ik dan wat later 
thuiskom, kan ik de postzegels 
de schuld geven.' Dat lol maken 
ligt hem kennelijk ook wel. 

Gebeurt er verder nog iets? Nou, 
nee. Ik hoor het van diverse 
kanten: 'Vergaderen doen we zo 
weinig mogelijk.' De mensen 
komen hier om wat postzegels te 
kunnen vinden. Dat zal ze zeker 
lukken, want er zijn meer men
sen met koffers en kratten vol, 
dan met niets. Ja, soms organi
seert de vereniging een tentoon
stelling of een lezing. Zodat de 
mensen die wat willen opsteken, 
daar ook de kans voor krijgen. 
Maar vanavond: helemaal niets. 
Voor mij natuurlijk wel lastig, 
want waar moet je dan over 
mekkeren? Maar ik heb het er 
graag voor over. Als ik de tafeltjes 
langsloop, hoor ik de prachtigste 
verhalen. Echte postzegelverza
melaars zijn verhalenvertellers. 
En lolmakers. 

Het publiek is internationaal, 
met Belgen en Duitsers. Het taal
gebruik ook. Na een tijdje wordt 
het wat leger in de zaal. Gelukkig 
wordt dit toevalligerwijs gecom
penseerd door de steeds voller 
rakende barkrukken. De leden 
zijn vol lof over de vereniging. Er 
wordt voldoende lol gemaakt. 
Als de voorzitter plotseling toch 
een microfoon te pakken heeft 
gekregen en de mensen welkom 
heet, klinkt het meteen uit de 
gezellige rokershoek: 'Mond 
houden, we zijn hier aan het 
praten.' En als er een tentoon
stelling over anderhalfjaar wordt 
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WAT MAAKT EEN POSTZEGELVERENIGING AANTREKKELIJK? 

Wie van u heeft wel eens tien verschillende postzegelverenigingen in een 
jaar bezocht? Ik kan het u aanraden. U denkt misschien van niet, maar 
overal is de toegang vrij. En misschien denken ze wel dat u Mr. X. bent 
Kun je lachen! 

Nooit heb ik geweten dat er zoveel verschil in de invulling van de avonden 
zou zijn. Eerlijk gezegd was ik bang om negen van de tien keer een 
verplicht rondje bingo te moeten bijwonen, maar dat viel dus reuze mee. 
En het is ongelooflijk leerzaam om eens met vreemde ogen naar een ver
trouwde gebeurtenis te kijken. Vooral bestuursleden die wat leven in hun 
vereniging willen blazen, zouden deze investering moeten doen. U doet 
ideeën op en u merkt hoe het is om als vreemde binnen te komen. Want 
dat heb ik wel gemerkt: de verenigingen die echt actief aandacht besteden 
aan mogelijke nieuwe leden, moetje met een loep zoeken - om maar even 
in vakjargon te blijven spreken. En de invullingen van de avond mogen 
dan zeer verschillend zijn, dat geldt alleen als je kijkt naar verschillende 
verenigingen. Een verzamelaar die bij één vereniging lid is, maakt daar 
hoogstwaarschijnlijk levenslang eenzelfde programma mee. Ja, de titel van 
de dialezing kan wisselen, maar dan heb je het wel gehad. Wie vindt het 
gek dat er geen tweehonderd mensen op een avond langskomen? 

Wat maakt een postzegelvereniging aantrekkelijk? Ik begin een idee te 
krijgen, maar ga eerst nog even verder met de ronde. Doet u ook mee? 
Geef dan uw vereniging op. En ach, deze serie heeft ook wel een voordeel. 
Want dan hoeft u niet zelf die tien bezoekjes per jaar af te leggen, om toch 
te weten hoe anderen de avond invullen. En kunt u lekker meesmuilen hoe 
andere verenigingen op de hak worden genomen. En mekkeren wanneer 
u zelf aan de beurt bent Want natuurlijk komt Mr. X. net op de verkeerde 
avond. Net als die onverwachte nieuweling. 
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Beoordeling Fakteurke Mergelland 

Bezocht op 27 mei 2008 
Aantal leden: 68 
Aantal aanwezigen; ongeveer 35 

Positief: 
Veel postzegels 
Voor ieder wat te vinden 
Eigenwijze rookhoek 
Voldoende lol 

Negatief: 
Karig programma 
Waar is de rest van het dorp? 
Te rustige wilde veiling 

Waardering: 
Accommodatie 
Programma 
Postzegelgehalte 
Sfeer 
Kom ik nog eens terug? 

aangekondigd, vraagt iemand of 
hij met of zonder kleren geacht 
wordt te (ex) poseren. De rest 
van de zaal lijkt al helemaal niet 
te luisteren. Bij de daaropvol
gende loting vallen vrijwel alle 
prijzen aan de stamtafel met 
de vier rokers. Terecht, lijkt me. 
Daar wordt tenslotte OOK de 
meeste lol gemaakt. 
Het enige echte programmaon
derdeel olijkt een wilde veiling 
te zijn. Het wilde karakter zit 'm 
daarin dat er vooraf geen lijst 
wordt gemaakt. Tja, ook een 
argument. De kavels liggen al 
een tijdie onbeheerd op een tafel. 
Echt wild gaat het er niet aan toe. 
Wordt er echt op geen enkel ka
vel geboden? Toch schijnt er wel 
eens iemand een bod te hebben 
gedaan. IVlijn buurman herinnert 
zich 26 februari 1993. Toen had 
iemand eens een kavel gekocht. 

Hij is niet lang lid gebleven. 
Maar de veilingmeester is ook 
niet gek. Na afloop van de vei
ling zijn alle kavels te koop voor 
75% van de inzet. En dan gaan 
ze wèl weg. Zegt men... Blijkbaar 
zijn het toch echte Holländers, 
die Limburgers. En Belgen en 
Duitsers. 
Na de veiling kondigt de veiling
meester aan dat er volgende 
maand misschien eenlezing zal 
zijn. Dank voor de waarschu
wing. Wel schuilt er gelukkig 
enige hoop in het woordje mis
schien. Laten we het vooral lollig 
houden. 

Kom allemaal eens kijken in 
Klimmen. Het dorp is slaperig, 
de postzegelvereniging beslist 
niet. 
Benieuwd wat we volgende 
maand weer zullen meemaken. 

OOK ZO DAPPER? 

Kan uw vereniging tegen 
een stootje? Is uw club net 
zo dapper als de 'Fakteurke 
Mergeiiand' in Klimmen? 
Kunt u het oordeel 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(a)tip.nl 



DAI NIPPON EN ZWP VIEREN 
HUN JUBILEA GEZAMENLIJK 

DOOR M A A R T E N H. S E V E R I J N 

Op Postex 2008 gebeurt iets bijzonders: twee Nederlandse studiegroepen vieren er 

gezamenlijk hun jubileum. Op heel verschillende momenten - in 1948 en 1968 - werden 

initiatieven genomen tot het verzamelen van geheel verschillende gebieden, door leden 

van groepen die van eikaars bestaan hoegenaamd niet afwisten. 

De eerste van de in de inleiding 
bedoelde studiegroepen, Dai 
Nippon, richtte zich van het 
begin af aan op gespecialiseerde 
verzamelaars van de postzegels 
die werden uitgegeven en 
gebruikt in Nederlands-lndië 
tijdens de Japanse bezetting 
en in de eerste jaren van de 
republiek Indonesia. De tweede 
studiegroep, ZWP, meldde zich 
destijds als Studiegroep Oceanië 
met de verzamelgebieden Aus
tralië, Nieuw-Zeeland en Ocea
nië. Bij die laatste sloten zich 
veel Nieuw-Guineaverzamelaars 
aan en de naam werd daarom 
veranderd in Studiegroep Zuid-
West Pacific, waarbij het bestre
ken gebied werd uitgebreid met 
het gehele eiland Nieuw-Guinea. 
Nog weer later, in de jaren ne
gentig van de vorige eeuw, werd 
het interessegebied uitgebreid 
met geheel Nederlands Oost- en 
West-lndië, ook weer omdat veel 
verzamelaars van Nederlands 
Nieuw-Guinea meer dan alleen 
dat verzamelden. In Nederland 
ontbrak immers nog zoiets als 
een 'Vereniging voor Tropisch 
Nederland'. Die naam kreeg 
de studiegroep met het veel 
grotere verzamelgebied echter 
niet mee. Het beeldmerk Zuid-
West Pacific, waarmee veel leden 
zich verbonden voelden, werd 
niet losgelaten maar alleen iets 
ingekort: Studieeroep ZWP. Nu, 
samen honderdjaar ouder, zijn 
Dai Nippon en ZWP zusterver
enigingen, waarbij de helft van 
beide verenigingen lid is bij de 
andere! 

DAI NIPPON 
Zoals jhr. N.A.van Geen, voorzit
ter van Dai Nippon, al zei: zestig 
jaar, voorwaar geen kinderach-
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INFORMATIE DAI NIPPON 
De bijeenkomsten van Dai 
Nippon worden gehouden op de 
zevende verdieping van het Park 
Plaza Hotel aan het Westplein, 
circa driehonderd meter van 
het Centraal Station in Utrecht. 
In het seizoen 2008/2009 komt 
men bijeen op dinsdagavond 30 
september, zaterdag 22 november 
en dinsdagavond 3 februari 2009. 
Website: uiiuuj.damippon.nl, 
e-mail: Ieo.uosse@planet.nI 

DAiNiPPON 

OCeyJ^e- Sectie 

Dai Nippon en ZWP veel gemeenschappelijks, gezamenlijke jubileumviering... 

tige leeftijd voor een vereniging 
die zich bezig houdt met een 
betrekkelijk nieuw verzamelge
bied. Ondanks de gevoeligheden 
die er zijn ten aanzien van de 
japanners van vlak na het begin 
van de Tweede Wereldoorlog, 
is de postale erfenis van hun 
aanwezigheid in voormalig 
Nederlands-lndië voor filatelis
ten kennelijk zó aantrekkelijk 
dat ook nu nog velen over de 
streep worden getrokken om 
dit boeiende verzamelgebied te 
gaan bestuderen. 
Als we kijken naar het hui
dige aantal actieve leden, ruim 
tweehonderd (waarvan velen 
buiten Nederland wonen), naar 
de kwaliteit van de geregelde 

bijeenkomsten en naar de talrijke 
publicaties die in de loop van de 
jaren het licht zagen, dan kun
nen we vaststellen dat Dai Nip
pon een heel gezonde toekomst 
voor zich heeft. 

STUDIEGROEP ZWP 
De studiegroep ZWP, voor velen 
nog steeds de Studiegroep 
Zuid-West Pacific, bestaat dit 
jaar veertig jaar. In die vier decen
nia heeft de vereniging een 
aantal belangrijke veranderingen 
doorgemaakt. Aanvankelijk was 
de studiegroep zoals gezegd een 
vereniging voor verzamelaars 
van Nederlands Nieuw-Guinea 
en gebieden zoals Australië, 
Nieuw-Zeeland en een aantal 

eilandengroepen in de Stille 
Oceaan, vaak aangeduid als 
Australasia. Dit kwam ook tot 
uitdrukking in het destijds door 
de vereniging gebruikte vignet: 
een voorouderbeeld uit Nieuw-
Guinea. 
Veel van die verzamelaars 
bleken ook liefhebbers te zijn 
van de postgeschiedenis van 
de Indonesische Archipel. In de 
jaren negentig werden daarom 
het voormalige Nederlands-lndië 
en Indonesië als aandachtsge
bieden toegevoegd. Enkele jaren 
geleden werd het aandachtsge
bied van de studiegroep verder 
uitgebreid met de Nederlandse 
gebiedsdelen in de West. 
Bij de laatste statutenwijziging 
werden alle (voormalige] Ne
derlandse Overzeese Rijksdelen 
('Tropisch Nederland') samen 
met Australasia als aandachtsge
bieden opgenomen. Dat was re
den voor een nieuw beeldmerk: 
Nederland onder de palmboom. 

De doorgevoerde uitbreidingen 
zijn een succes gebleken: de 
vereniging maakt al jaren een 
gestage groei door. Ér is besloten 
ter gelegenheid van het jubileum 
een publicatie te verzorgen over 
de plaatfouten en opdrukafwij-
kingen van frankeerzegels van 
Nederlands Nieuw-Guinea en 
die van UNTEA. 
Ook het moderne Indonesië 
komt aan bod. Wie wil weten 
waar Bandung Tj voor staat kan 
dat vinden op de website, in het 
subdomein Indonesia. Hij of zij 
treft in de kantorenlijsten van 
1953 en 1956 het antwoord aan: 
Bandung Dj. Riau, het vroegere 
bijkantoor Riouwstraat. Natuur-
liJK weet u dat Makasser in 1968 
werd omgedoopt in Ujungpa-
dang, maar vast niet dat dit 
postkantoor in de kantorenlijst 
van 2005 weer wordt weergege
ven met... jazeker, Makasser! 

En zo zijn meer eigenaardighe
den: Kebajoran werd in 1968 
Djakartaselatan, een postkantoor 
gelegen aan de Djalan Fatma-
wati. Welk stempel denkt u 
dat daar wordt gehanteerd? In 
1995 niet Jakartaselatan, maar 
Fatmawati. En wordt Fatmawati 
in de kantorenlijst 1996 of 2005 
vermeld? Neen, maar wel jakar
taselatan. De Japanse bezetting 
in de periode 1941-1945 biedt 
nog veel meer adembenemend 
speurwerk. 

INFORMATIE ZWP 
De Studiegroep ZWP komt vier 
keer per jaar bijeen, heeft een 
verenigingsblad met interessante 
artikelen, houdt veilingen en een 
jaarlijkse clubexpositie met jure-
rmg. Bijeenkomsten en expositie 
worden in Ede gehouden, vlakbij 
het NS-station Ede-Wageningen. 
Dit jaar is er een bijeenkomst 
op zaterdag 29 november. Site: 
www.studiegroeip-zwp.nl, e-mail: 
j.£lijtetra50(3)cheno.nl 

mailto:Ieo.uosse@planet.nI
http://www.studiegroeip-zwp.nl


Blokjes Mooi Nederland 
Nvpii 
2323 Nijmegen 
2324 Nederland 
2340 Rotterdam 
2341 Weesp 
2345 Goes 
2346 Monnickendam 
2347 Amsterdam 
2348 Bolsward 
2362 Roermand 
2363 Papendrecht 
2364 Verzamelblok 1 
2365 Verzamelblok 2 

Mooi Nederiand 2005 (12) 
2413 Lelden 
2414 SIttard 
2419 Vlieland 
2421 Woudrichem 
2422 Schoonhoven 
2423 Enkhuizen 
2436 Deventer 
2437 Zutphen 
2439 Zwolle 
2440 Kampen 
2442 Verzamelblok 3 
2443 Verzamelblok 4 

Mooi Nederland 2006 (12) 
2491 Gouda 
2492 Groningen 
2495 Vlissingen 
2496 Hoorn 
2499 Leerdam 
2513 Den Helder 
2516 Lelystad 
2517 Den Haag 
2523 Utrecht 
2524 Edam 
2525 Verzamelblok 5 
2526 Verzamelblok 6 

Mooi Nederland 2007 (12) 
2564 Coevorden 
2565 Sneek 
2568 Heusden 
2569 Amersfoort 
2576 Zoetermeer 
2577 Verzamelblok 7 

Mooi Nederland 2008 (6) 

"Prestlgeboekjes" 
prijs Nvph 
12,50 
16,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 

59,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 

49,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4.50 
4,50 
4,50 
4,50 
4.50 
4,50 
4,50 
4,50 

49,50 
4,00 
4.00 
4.00 
4.00 
7.50 
4,00 

25,00 
iProvincievellen 
V2065 Friesland 
V2066 Drenthe 
V2067 Noord Holland 
V2068 Gelderland 
V2069 Noord Brabant 
V2070 Groningen 
V2071 Zuid Holland 
V2072 Utrecht 
V2073 Limburg 
V2074 Overijssel 
V2075 Zeeland 
V2076 Flevoland 
Provincievellen (12) 

6.50 
6.50 
6.50 
6,50 
6.50 
6.50 
6.50 
6.50 
6,. 
6, 
6, 
6, 

69,( 

PR1 Verzamelen 
PR2 Koninklijk Huis 1 
PR3 Spijker 
PR4 Koninklijk Huis II 
PR5 Postzegeltaal 
PR6 Natuurmonumenten 
PR7 Regeringsjubileum 
PR8 Mooi Nederiand 1 
PR9 Dick Bruna Nijntje 
PR10 Going for Gold 
PR11 Rembrandt 
PR12 Mooi Nederland 2 
PR13 Karel Appel 
PR14 Bedreigde Dieren 
PR15 BloemetjesCadeau 
PR16 100 jaar Scouting 
PR17 200 jaar Koninklijk 
PR18 Mooi Nederland 3 
PR19 Passie voor Postzegels 
PR20 Mooi Nederland 4 
PR21 Grenzeloos Nederland 

prijs 
12,50 
22,00 
13,00 
13,00 
12,50 
12,50 
12,50 
15,00 
12,00 
15,00 
39,00 
15,00 
11,00 
12,50 
12,50 
12,50 
12,50 
12.50 
12.50 
12.50 
12.50 

Blauwdrukken 
BDI Kon.Willem III Nvph 1 
BD2 Kon.Beatrix Nvph 459 
BD3 Brandkast nr 4 
BD4 Rembrandt Nvph 231 
BD5 M.de Ruyter Nvph 87 
BD6* Olymp.Spelen Nvph 218 

* Inclusief Speciale NVPH 
Catalogus 2009 

4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 

24,90 

Port Betaald Zegels 
1/5 Haringeter/Tulpen 
6 Sterrenhemel 
7 Euromunt 
8 V&D 
9 TPG Post 

10/14 Walvis/Lelies TPG 
15 Cane 
16 Waterlelie TPG 

17/21 Huisdieren 
22/26 Waterlelie/Lelies TNT 
27/31 Wapen Hofleverancier 

Port betaald Zegels compleet 

1,50 
0,40 
0.40 
0.50 
0,50 
1.50 
0.40 
0.40 
2.00 
1.50 
1.50 
9.95 

Automaatstroken (AU 1 t/m AU30) 
1989 14wKlussendorf 
1991 llwKlussendorf 
1993 2 w Klussendorf 
1994 3 w Klussendorf 
1996 4wFrama 
1997 4wNagler 
2000 4wHytech 

Automaatstroken compleet 

32,50 
22,50 
4,50 
8,00 
4,50 
4,50 
7,50 

79,00 
Uitzonderlijke uitgiften 
B1768 "Nul" zegel 
B2435 "Saskia" zegel 

Ij] Het meest gezochte Velletje 

6,00 
37,50 
! 

2 V1720b FOSFORECEREND PAPIER 
? De laatste stuks ! 
" c a t w . €150. NU voor 
]1] Zolang de voorraad strekt Op = Op 

€99 . 
1 

Postzegel en Muntenhandel "Hol lands Glorie" 
CamplaanS 2103 GW Heemstede 1^^^^% 

www.stampdealer.nl hg@stampdealer.nl Tel 023 5477444 \ ^ 
Bank:ING683112619 Postbank4208936 Fax023 5291605 ^ 
Openingstijden: Maandag en dinsdag uitsluitend op afspraak 
Woensdag t/m Vrijdag 09.3018.00 Zaterdag 09.0017.00 

Vriiblijvende aanbieding.verzendkosten altiid extra 

"*'**, iSl 

^M 

(Automaat) Boekjes 
Nvph 
PB1 
PB 2 
PB 3 
PB 3a 
PB 4 
PB 5 
PB 6a 
PB 6b 
PB 6c 
PB6d 
PB 6e 
PB6eF 
PB6fFp 
PB6fFq 
PB 7a 
PB 7b 
PB7bF 
PB 8a 
PB 8b 
PB 8c 
PB8aF 
PB8bF 
PB8CF 
PB 9a 
PB 9b 
PB9d 
PB 9e 
PB9f 
PB9g 
PB9h 
PB9aF 
PB9CF 
PB9dF 
PB9eF 
PB9fF 
PB9gF 
PB9hF 
PB 10a 
PB lOaF 
PB lObF 
PB l laF 
PB l lbF 
PB 12a 
PB 13a 
PB 14a 
PB 14b 
PB 15a 
PB 16a 
PB 16b 
PB 17a 
PB 17b 
PB 18a 
PB 18b 
PB 19a 
PB 19b 
PB 20a 
PB 21a 
PB 22a 
PB 22b 
PB22C 
PB 23a 
PB 23b 

PB 24a 
PB 25a 
PB 26a 
PB 27a 
PB 27b 

prijs Nvph 
5,50 
7,50 
2,00 
2,50 
2,00 
2,00 
4,00 

85.00 
29.00 
29.00 
7,00 
2,00 
4,50 

19,00 
2,50 
2,50 
5,00 
8,00 
7,50 

35,00 
8,00 

17,50 
50,00 
9,00 

120.00 
80,00 
65,00 
80,00 
25,00 
15,00 
6,50 

50,00 
60,00 

120.00 
80,00 
21,00 

5,00 
6,00 
7,50 

12,00 
7,50 
8.50 

12,00 
14,00 
4,00 
4.00 
3.50 
1,50 
1.50 
2.00 
2.00 
1,50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1,50 
1,50 
1.50 
1.50 
1,50 
1.50 

1.50 
1.50 
1.50 
1.50 

PB 28 
PB 29 
PB 30 
PB 31 
PB 32 
PB 33a 
PB 33b 
PB 34a 
PB 35 
PB 36 
PB 37 
PB 38 
PB 39 
PB 40 
PB 41 
PB 42a 
PB 43a 
PB 43b 
PB43C 
PB43d 
PB 44a 
PB 44b 
PB 45 
PB 46 
PB 47a 
PB 47b 
PB 48 
PB 49 
PB 50 
PB 51 
PB 52 
PB 53a 
PB 53b 
PB 53c 
PB53d 
PB 54 
PB 55 
PB 56 
PB 57 
PB 58 
PB 59 
PB 60 
PB 61 
PB 62 
PB 63 
PB 64 
PB 65 
PB 66 
PB 67 
PB 68 
PB 69 
PB 70 
PB 71 
PB 72 
PB 73 
PB 74 
PB 75 
PB 76 
PB 77 
PB 78 
PB 79 
PB 80 
PB 81 
PB 82a 
PB 82b 
PB 83a 
PB 83b 

Datum vertrek uit Heemstede : 

prijs 
1.50 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
1.50 
1.50 
1,50 
3,00 
3,00 

10,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
2,50 
2,50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
4.00 
4.00 
2.50 
2.50 
4.00 
4,50 
3,00 
4.50 
2.00 
3.00 
3.00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,50 
3,00 
3.00 
3,00 
3,00 
4.00 
3,00 
3,00 
5,00 
3.00 
3.50 
5,00 
6.50 
4.00 
3.00 
3.00 
5.00 
5.50 
2.50 
3.50 
5,00 
3,50 
3.00 

6.00 
9,00 
6,00 
6,00 

nog n 

"Beatrix ■ 
Nvph 

V1491b 
V1492b 
V1495b 
V1499b 
V1501b 
V2036 
V2037 
V2038 
V2039 
V2137 
V2244 
V2317 
V2040 
V2468 
V2138 
V2245 
V2318 
V2041 
V2392 
V2469 
V2042 
V2043 

Set 22 stuks 

velletjes" (5) | 

fl1,00 
fl1,10 
fl1,45 
f! 2.50 
f! 5,00 
€0,25 
€0,39 
€0,40 
€0,50 
€0,55 
€0,57 
€0,61 
€0,65 
€0,67 
€0.70 
€0,72 
€0,76 
€0,78 
€0,80 
€0,88 
€1,00 
€3,00 

prijs 
4.00 
4.50 
5,00 
9.00 

19.00 
2,00 
3,00 
4,00 
3,00 
9,00 
9,00 
6,00 
6,00 
4,50 
7,00 
7,00 
7.00 
5.00 
7.50 
6,00 
7.00 

21,00 
149.00 

Kerstvellen I 
V1419 
V1439 
V1461 
V1487 
VI542 
VI579 
V1628 
V1662 
V1702 
VI740 
V1788 
V1856 
V1931 
V2014 
V2115 
V2212 
V2296 
V2306 
V2371 
V2381 
V2446 
V2456 
V2530 
V2540 
HB2115 
HB2212 

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2004 
2005 
2005 
2006 
2006 
2007 
2007 
2002 
2003 

7.00 
7.00 
7.00 
7,00 
7,00 
7,00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7,00 
7,00 
7,00 
7,50 
7,50 
7,50 
7.50 

11,00 
7,50 

11,00 
7,50 

11.00 
7.50 

11.00 
22,50 
15.00 

Jaargangen 2007 
Aruba 
Ned Antillen 
Suriname rep. 
België 
Duitsland 
Hongarije 
Israel 
Jersey 
Guernsey 
Isle of Man 
Oostenrijk 

Vatikaan 
Zwitserland 
UNO New York 
UNO Geneve 
UNO Wenen 
äderte bepalen ... 

27,00 
127,00 
138,00 
140.00 
88,00 

134.00 
73,00 

108.00 
70,00 

109.00 
84.00 
60.00 
64,00 
42,00 
42.00 
73,00 

http://www.stampdealer.nl
mailto:hg@stampdealer.nl
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Van Imb naar rechts de Venus uan Brasscmpouy, die uan Willendorf en Lcpenski Vir 

710 

BUffENUNDSE BUDEN 

Dikke vrouwen: een 
oeroud ideaal? 
Op 7 augustus jl. was 
het precies honderd jaar 
geleden dat arbeiders, bij 
de aanleg van een stuk 
autobaan bij het dorp 
Willendorf in Oosten
rijk, een elf centimeter 
hoog kalkstenen beeldje 
vonden, voorstellende 
een naakte vrouw. Het on
derzoek van opgegraven 
voorwerpen uit de Ijstijd 
stond toen nog in de kin
derschoenen. Later bleek 
dat het beeldje tenminste 
28.000 jaar oud moest 
zijn. Sommigen zagen er 
een vrouwelijke godheid 
in of een vruchtbaarheids
symbool, weer anderen 
het erotisch ideaalbeeld 
van een vrouw uit de Ijs
tijd. Het beeldje kreeg dan 
ook al snel de naam Venus 
uan Willendorf. Die naam 
hield het tot op heden. 
In de daaropvolgende 
jaren vond men elders 
(onder andere in Slowa
kije, Frankrijk, Marokko, 
Malta, China en Jordanië) 
beeldjes, waarbij die van 
dikke vrouwen overheers
ten. Alleen de ivoren 
voorstelling van een 
handgesneden vrouwen
hoofd, dat in 1892 werd 
opgegraven bij Brassem
pouy in het departement 
Landes in Frankrijk, 
week daar sterk van af 
Het werd gesneden uit 
een mammoettand en 
is slechts 36 millime
ter groot. Desondanks 
geldt het als een waar 
kunstwerk van de vroege 
(CroMagnon?) mens. 
Het is ca 25.000 jaar oud 
en is de vroegst bekende 
realistische represen
tatie van een menselijk 
gezicht. Het beeldje is 

even oud als de Venus uan 
Lespû ue (14 centimeter 
hoog), mogelijk van een 
vruchtbaarheidsgodin en 
in de Pyreneeën opge
graven. 
In i960 legden archeolo
gen bij de IJzeren Poort, 
de plaats waar de Donau 
zich een doorgang for
ceert door de Karpaten, 
een ca negenduizend jaar 
oude stad uit de mid
densteentijd bloot: vanaf 
dat moment Lepenski Vir 
genoemd. Het is de oud
ste woonkern van Europa. 
Bij opgravingen legde 
men, behalve Venusfi
guren zoals de hiervoor 
genoemde, zandstenen 
sculpturen bloot van 20 
tot 60 centimeter hoogte. 
De nadruk ligt daarbij op 
ronde hoofden met een 
opmerkelijk vertrokken 
gezicht. Omdat hier spra
ke is van gecoördineerde 
huizenbouw, denkt 
men dat de hoofden te 
maken hebben met een 
dodencultus. In Anatolie 
(Turkije) vond men bij op
gravingen van de dorpen 
Chatal Huyük en Hacilar 
(waarvan de ouderdom op 
zo'n vijf tot zesduizend 
jaar wordt geschat) beel
den van barende vrou
wen, gezeten op stoelen 
en gestut door schedels 
van de voorouders. Deze 
laatsten moesten de 
vrouwen ondersteunen 
bij het schenken van 
nieuw leven. Op Malta 
vond men ook uit latere 
perioden (tussen 3.500 
en 2.500 jaar voor onze 
tijd) nieuwe vrouwenfigu
ren. Een daarvan kreeg, 
vanwege haar weelderige 
vormen, de naam Venus 
uan Malta. 

D. Ecklebe publiceerde 
over de Oostenrijkse 
Venus een artikel in Deut

sche BriefmarkenZei
tung (DBZ, nummer 14, 
juli 2008), onder de titel 
Die Venus uon Willendorf. Ein 
Schonheitssymbol und seine 
Geschwister. 
Onverwacht nam de 
belangstelling voor de 
Venus van Willendorf 
toe. Herbert Judmaier 
kwam er daarom nog 
eens op terug, onder 
de titel: Die bekannteste 
Niederosterreicherin (DBZ, 
nummer 15). Ook hij 
stelt de vraag: was zij een 
vruchtbaarheidssymbool? 
Daarop zouden de op het 
beeldje aangetroffen rode 
verfresten kunnen wijzen. 
De Oostenrijkse post zat 
er duidelijk niet mee: 
die gaf op 8 augustus jl. 
onverwacht een velletje 
met een waarde van 3.75 
euro en in een oplage 
van 350.000 stuks. Het 
beeldje, dat normaliter 
in het Natuurhistorisch 
Museum in Wenen te 
vinden is, maakte bij die 
gelegenheid de reis  in 
een Oostenrijks militair 
pantservoertuig  naar 
het Steentijdmuseum in 
Willendorf. Daar ook 
vond de afstempeling 
van het velletje plaats. De 
Venus zal er nog enige 
tijd te bewonderen zijn. 

De afbeelding op het vel
letje kwam tot stand met 
behulp van een speciale 
techniek. Het werd een 
driedimensionale voor
stelling, opgebouwd uit 
tachtig foto's. Mogelijk 
op het spoor gezet door 
het bovenstaande zaken, 
kwam DBZ nummer 15 
eveneens met een verhaal 
over prehistorische grot
tekeningen in Frankrijk 
(Höhlenmalereien in der 
Philatehe). 

Schrijvers tot leven 
gewekt 
Het thema van de 
Europauitgiften van 
dit jaar ('Brieven') was 
voor Michael Burzan 
aanleiding om het leven 
van twee geheel verschil
lende personen nader 
te onderzoeken: Franz 
Kafka en Joachim Rin
gelnatz; brieven speelden 
daarbij een belangrijke 
rol. Belden werden 125 
jaar geleden geboren; hun 
boeken werden verbrand 
door de nazi's en beiden 
stierven aan de gevolgen 
van tuberculose. Daarmee 
houden de overeenkom
sten grotendeels op. 
Franz Kafka was van 
Joodse afkomst en werd 
op 3 juli 1883 in Praag 
geboren. Zijn activiteiten 
als schrijver begonnen al 
in zijn studententijd: de 
eerste publicatie dateert 
uit igo8. Hij liet in zijn 
testament vastleggen, 
dat zijn gehele oeuvre na 
zijn dood moest worden 
verbrand. Hij stierfin 
1924. Zijn vriend en exe
cuteurtestamentair, Max 
Brod, negeerde Kafka's 
wens; door middel van 
publicaties bracht hij 
Kafka opnieuw onder 
de aandacht en hij is 
daardoor verantwoorde
lijk voor de late ontdek

king van deze schrijver. 
Hij kon beschikken over 
ruim 1.500 brieven en 
briefkaarten. Daarbij 
bevonden zich unieke za
ken, zoals een expresbrief 
gedateerd 11 november 
1918, de dag waarop twee 
keizerrijken (Duitsland en 
Oostenrijk) ophielden te 
bestaan. Voorts de enige 
liefdesbrief van Kafka aan 
Julie Wohryzek (in april jl. 
geveild voor 6.700 euro! 
Hoe kan dat?). 
Rjngelnatz (18831934), 
pseudoniem van Hans 
Botticher, vervulde eerst 
enige overheidsfuncties 
en begon omstreeks 1920 
met zijn publieke optre
den (hij was publicist, 
muzikant en filmer). 
Heel bekend waren zijn 
brieven, waarvan er hon
derden bewaard zijn ge
bleven. Een verboci om op 
te treden en de openbare 
boekverbranding door de 
nazi's in Göttingen zijn 
hem wellicht teveel ge
worden. Hij stierfin 1934. 
In 1937 werd zijn gehele 
oeuvre ondergebracht 
in de categorie ontaarde 
kunst. Onlangs werd 
zijn schilderij HauencaĴ  
geveild voor 40.000 euro. 
De Duitse post heeft met 
treffende postzegels de 
nagedachtenis van beide 
mannen in ere gehouden. 
Bij die van Ringelnatz 
nam men het grootste 
deel van zijn gedicht Ein 
männlicher Briefmark 
op (Michael Burzan: Zuiei 
Leben m Briefen. 125 Jahre: 
Franz Kajka und Joachim 
Rm^elnatz, in DBZ num
mer 14, 2008). 

G A GEERTS 

NEDERLANDSTALIGE 
TIJDSCHRIFTEN 

Eén o of twee o's 
Een interessant stempel

Franz Kajka (18831924) en Joachim Rinflcinatz (18831934) lueertot leucn geuickt. 



verhaal troffen we aan 
in Onder de Loupe uit 
Almelo. Het gaat over 
de spelling van de vele 
plaatsnamen in het mooie 
Twente die op io eindi
gen. De auteur, Gerrit H. 
Schorn, vertelt dat die 
uitgang betekent: bos. 
Voor 1883 werden deze 
plaatsnamen geschreven 
met één o. Op aanbeve
ling van de Koninklijke 
Academie voor Weten
schappen moest voortaan 
een dubbele o worden ge
bruikt bij de spelling van 
deze namen. Dus Twello 
werd TuJelloo, Weerselo 
werd Weerseloo, enzovoort. 
De meeste gemeenten 
namen deze suggestie 
niet over en hielden zich 
in hun officiële stukken 
aan de oude schrijfwijze 
met één o. Maar de PTT 
dacht daar anders over. 
Het voorschrift van 22 
februari 1883 verordende 
dat alle stempels op lo 
moesten worden gewij
zigd in loo en zo komen 
we vanaf 1883 afstem
pelingen als Almeloo en 
Markeloo tegen. Maar 
- zuinig als ze in Twente 
zijn - een aantal plaatsen 
bleef de oude stempels 
gebruiken totdat ze waren 
versleten. De 'periode 
van de dubbele o' duurde 
meer dan twintig jaar. Het 
ministerie van Binnen
landse Zaken besloot in 
al zijn wijsheid dat per 
augustus 1903 de enkele 
'o' toch beter paste in het 
tijdsbeeld. Dus Ruurloo 
werd weer Ruurlo en 
Hengeloo heette voortaan 
weer Hengelo. Goed idee 
dus, om met genoemde 
data in het achterhoofd 
een verzameling op te zet
ten met afstempelingen 
met enkele en dubbele 
'o'. Het toppunt zal zijn 
als je een enkele 'o' vindt, 
geplaatst in het tijdperk 
van de dubbele. 

Boskoop 75 jaar 
Veel jubilea dit jaar: zie 
de feesten van Bond en 
de NVPH. Maar ook een 
aantal verenigingen en 
studiegroepen viert in 
2008 feest. Neem de 
afdeling Boskoop van de 
NVPV. Die wordt 75 jaar 
en viert dat met anderen 
op Postex 2008 in Apel
doorn. De organisatie 
van genoemd evenement 
verleent gastvrijheid en 
onderdak aan verschil
lende jubilarissen, zo 
lezen we in Plakker, het 
blad van de Boskopers. 
Een aantal leden van deze 
vooruitstrevende vereni
ging spant zich in om de 

viering tot een succes te 
maken. Op Postex laten ze 
in 75 kaders hun filatelis-
tische mogelijkheden en 
kennis zien - een prestatie 
van formaat van zo'n 
betrekkelijk kleine vereni
ging, om zoveel kaders te 
vullen met collecties van 
eigen leden. De verzame
ling Boskoopse post-
geschiedenis van Peter 
Noest zal een belangrijk 
onderdeel vormen van de 
presentatie. En dan komt 
er ook nog een Boskoops 
boek, getiteld De postbode 
belt altijd tweemaal aan. In 
deze publicatie gaat het 
niet uitsluitend over de 
posthistorie van een klein 
Zuid-Hollands dorpje; 
alles wordt in een veel 
breder perspectief gezet, 
zodat het werk ook inte
ressant is voor niet-Bos-
kopers. Meer dan twintig 
leden vertellen over hun 
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Jubileumboek Boskoop 

eigen verzamelgebied. 
Alle bruisende jubileu
mactiviteiten staan onder 
leiding van hun voorzit
ter. Piet de Koning. 

Leuk blad uit Weert 
Een verenigingsblad dat 
we nog niet eerder voor 
u doorlazen, ontvingen 
we vorige maand. Het 
betreft hier het maga
zine van de postzegel
vereniging Filatelica 
uit Weert. Eenvoudig 
uitgevoerd, maar met een 
goede onderhoudende 
inhoud: behalve vereni-
gingsnieuws ook goede 
fïlatelistische artikelen 
van vaak gerenommeerde 
auteurs. Zo kwamen we 
een artikel tegen van een 
zekere G.A. Geerts, over 
de Amerikaanse Pony 
Express. Ook ander nieuws 
uit de postzegelwereld 
is er in te vinden. U weet 
wellicht dat Deutsche Post 
onlangs een Audrey-Hep-
burnzegel wilde uitgeven. 
De familie van de filmster 
maakte er bezwaar, op 
grond van het portret
recht. De postzegel was 
toen echter al gedrukt, 
al werd hij uiteraard niet 
in omloop gebracht. Op 

PONY EXPRESSt 
St JOSEPH, MISSOURI to CALIFORNIA 

in 10 days or less 

Y O U N « SKINNY WIRY FiLLOWS 
net ever ei«hte«n. Mwtl be expert 
riflerit, willin« to r l ik death daily. 

Orphans preferred. 
Wa«e* $2S per week. 

APPLY. PONY IXPKESS S T A U M 
'St.JOSEPH. MISSOURI 

De Pony Express in Weert 

mysterieuze wijze zijn 
toch enkele exemplaren 
op de markt gekomen. 
Een Duitse verzamelaar 
kocht op Marktplaats 
een partijtje kilowaar; 
daartussen vond hij een 
gebruikt exemplaar van 
de Hepburnzegel. Het 
is de vijfde die boven 
water komt, melden ze 
uit Weert. De gelukkige 
verzamelaar vaart er wel 
bij (het postzegeltje staat 
voor honderdduizend 
euro in de Michel-catalo-
gus), maar voor degene 
die de zegel als franke
ring gebruikte, is het 
maar een trieste aangele
genheid. 

Marianne 
Een blad dat we altijd met 
veel plezier lezen is De 
Gazette van de Filatelie, 
dat om de twee maan
den verschijnt bij onze 
Zuiderburen. Ook hier 
kwamen we een verhaal 
tegen over een knappe, 
spraakmakende vrouw. 
In een van de nummers 
van de afgelopen zomer 
begint Reina Beeckman 
een artikelenreeks over 
de jirst lady van Frankrijk. 
Het gaat dan niet over 
Danielle Mitterand of 
Bernadette Chirac en zelfs 
niet over Carla Bruni. Het 
verhaal handelt over de 
enige echte Première Dame 
de France: Marianne. 
Bij de aanvang van elke 
nieuwe ambtstermijn 
van een Franse president 
wordt een nieuwe langlo
pende reeks uitgegeven, 
een Marianne genoemd. 
In principe wordt het 

ontwerp gekozen door de 
president zelf, soms ge
beurt dat met behulp van 
een prijsvraag. Een enkele 
keer draagt ze een andere 
naam: La Sabine, Liberie'. 
Maar zelfs met een andere 
benaming blijft het een 
symbool van de naar 
Vrijheid, Gelijkheid en 
Broederschap strijdende 
vrouw. De reeks begint 
met de Marianne d'Alger 
van de (in 1944 nog 
in Algerije zetelende) 
voorlopige regering van 
De Gaulle, gevolgd door 
de in 1945 in Engeland 
gedrukte Marianne de 
Dulac. De eerste president 
van de Vierde Republiek, 
Vincent Auriol (1947-

1954) gaf zijn minister 
van PTT opdracht een 
zoektocht te beginnen 
naar een nieuwe première 
dame. Die eindigde bij 
Pierre Gandon, die hem 
een schets toonde van 
zijn vrouw, met op haar 
hoofd een frygische muts 
- de Marianne de Gandon is 
geboren. Beeckman toont 
drukproeven, staalblok-
jes, postzegelboekjes en 
gebruikte exemplaren van 
de desbetreffende zegels. 
Een veelbelovende reeks, 
die nog wordt vervolgd. 

Heel zwaar werk 
Het aprilnummer 2008 
van Corre(i)o Latino 
Americano (Postzegel
kring Latijns Amerika) 
mag met een gerust hart 
een spoorwegnummer 
worden genoemd. Er 
staan drie artikelen in 
over een Peruviaanse 
spoorlijn tussen Tacna en 
Arica. Drie auteurs laten 
hun licht schijnen over 
het in 1854 geopende 
traject. Onder anderen 
Hans Vinkenborg en 
Hugo Brinkgreve zorgden 
voor de vertaling uit het 
Spaans van de artikelen 
over deze 448 kilometer 
lange verkeersader. Het 
aardige van de drie versies 
is dat er vrijwel geen 
overlappingen in zitten. 
Elk verhaal stipt weer 
andere aspecten aan, 
waarbij niet alleen het 
postvervoer over deze lijn 
aan bod komt. Zo werden 
in 1861 twee schepen 
besteld in Engeland 
voor het scheepsverkeer 
over het hoog gelegen 
Titicacameer. De schepen 
kwamen gedemonteerd, 
verpakt in kisten, uit En
geland aan. 2.776 kisten 
werden over het spoor 
vervoerd naar Tacna, waar 
ze werden overgeladen 
op ezels die deze heel 
zware pakketpost over 
de bergen naar Puno 
droegen, aan de oever van 
het Titicacameer. Daar 
werden de schepen in 
elkaar gezet. 

DAAN KOELEWIJN 

Legendonsche spoorlijn Tacna-Arica 



Ideaal voor de motief verzamelaar 
De voordelen liggen voor de hand: 

Dubbel-zijdige insteekbladen, weekmakersvrij met zwart tussenfolie 
Bladformaat: 240 x 305 mm 

• reusachtig inhoudsvermogen 
• eersteklas kwaliteit 
• geweldige prijs-kwaliteitsverhouding 
• zeer omvangrijk aanbod van 

verschillende bladsoorten 

De nngbanden zijn zeer solide vervaardigd met 4 ring-
mechaniek met algemeen gangbare gat-afstand garandeerd 
optimale bruikbaarheid 

Nr. 451/Nr. 458 Per pak van 10 bladen 
Per blad los 

9,75 
1,15 

Deze bladen zijn verknjgbaar in 8 soorten, van 1 strook per blad tot 8 stroken per blad 

De nieuwe insteekbladen voor de handzame Compact A4 albums. 
Met Super-Clip-Klemwerking! 
Zwart zuurvri) glad draagkarton met Clip-Klemstroke, weekmakersvrij en documentveilig 
Een-zijdig bruikbaar 
Bladformaat: 305 x 240 mm 

Nr. 421/Nr. 428 In pak van 10 stuks, bladprijs per blad € 0,85 
Prijs per blad los € 0,95 

Deze bladen zijn verkrijgbaar in 8 soorten, van 1 strook per blad tot 8 stroken per blad 

De bijpassende ringbanden zijn leverbaar vanaf € 4,95 ("Standaard" 

nr. 429) tot de luxe zware uitvoering voor € 17,00 ("Classic" nr. 480). 

Fa. M. van iVlastrigt • Botersloot 62-64 • 3011 HJ Rotterdam 
tel 010 - 414 30 77 • fax 010 - 414 94 99 • e-mail m.mastrigt@v\/xs.nl 
www.safenederland.nl 

Nr. 480 
Nr. 489 
Nr 430 
Nr. 489 
Nr. 431 
Nr 489 

Nr.5100 
Nr 5390 

Ringband 'Classic' 
Beschermkassette 
Ringband "Phila" 
Beschermkassette 
Ringband "Hobby" 
Beschermkassette 
Ringband-formaat 
Benutbare dikte 

275 X 320 X 70 mm 
60 

Ringband "Exclusief" 
Beschermkassette 
Ringband-formaat 
Benutbare dikte 

Nr.480 

mm 

275X315X55 mm 
30 mm 

Mr. 430 

€ 17,00 
€ 15,50 
€ 15,00 
€ 15,50 
€ 15,00 
€ 15,50 

€ 17,00 
€ 15,50 

Nr. 5100 

SAFE NEDERLAND 
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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) 

http://www.safenederland.nl


VAN LOKVEN FILATELIE BV 

Op 8 november organiseren wij onze 64e postzegelveiling in Theaterhotel De Oranjerie te Roermond 
Naast het traditionele kwaliteitsaanbod Nederland en O.G.D.detailleren wij in deze veiling 
een uitgebreide verzameling Nederland Emissie 1852 met honderden mooie nummers 
'plaatwerk' en vele afstempelingen, alsmede een collectie België met een 
cataloguswaarde van ruim €.250.000, = . 

6 4 ^ ve11 
Daarnaast goed materiaal van Duitsland, Engeland, Zwitserland en Scandinavië. „ w ^ m 
De middagaJIJüfl^jjjivat enkele honderden veelal geheel intact gelaten 2 0 0 8 
v e r z a m c i M M | H p j e n en dozen, tegen, zoals bekend, uiterst lage inzetprijzen. 
Door overmaking van € 10,= op giro 46 00 298 ontvangt u onze goed verzorgde 
en rijk geïllustreerde catalogus. 

64"^'" v e i l i n g 
8 n o v e m b e r 

2 0 0 8 

BEZOEK ONS OOK OP POSTEX 2008 IN DE AMERICAHAL TE APELDOORN VAN 17 t/m 19 OKTOBER, 
alwaar alle losse kavels van deze veiling ter inzage aanwezig zijn. Ook kunt u tegen maiMcoRioIJSie prijzen 
een keuze maken uit onze voorraad Nederland en O.GD. en West Europa A t/m Z, zegSf 

VAN LOKVEN FILATELIE BV 

beëdigd makelaar taxateur 
Bakkerstraat 22 Fax: +31(0)475 330 829 

6041 JR Roermond admin@vanlokven.n l 
Tel.:+31(0)475  563 500 i www.vanlokven.n l 

WWW.VANLOKVEN.NL 

k 
^ ^ ^ ^ ^ V Postzegel en Munthandel 

^ ^ van Triest BV 

^ ^ ^ Molenstraat 83 
^ ^ ^ 6712 CT Ede 

^^^A 
^ ^ ^ H Fax:(03]8) 651344 
^ ^ ^ ^ ^ V e mail. postz.triesl@hetnet.nl 
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^ ^ r steun nodig! 

Verzamel het land van de Bijbel ' 

Neem nu een abon

nement en ontvang de 
nieuwe uitgiften tegen 
de nieuwtjesprijs* 

Tevens ontvangt u gratis Ned. 
Vertalingen in kleur over de 
nieuwste postzegels van Israel. 

Bij aankoop van € 45,00, ter 
kennismaking een catalogus 
van Israel gratis. 

Voor het opbergen van deze ver

talingen hebben wij een prachtig 
album + cassette + bladen voor 

Slechts: € 1 4 , 8 0 

'voordeliger don op de lijst 
wordt vermeld. 

Prijslijst Israël postfris met tab. 
Complete jaargangen incl blok's zonder A nrs 

1954 € 12,50 1981  € 14,75 
1955 € 4,50 1982 € 17,75 
1956 € 6,60 1983 € 28,40 
1957 € 1,70 1984 €25,00 
1958 € 3,45 1985 € 34,25 
1959 € 5,70 1986 € 37,50 
1960 €43,00 1987 € 37,50 
1961  €20,50 1988 € 38,65 
1962 €21,60 1989 € 56,85 
1963 €27,75 1990 € 50,00 
1964 € 19,35 1991  € 38,65 
1965 € 10,00 1992 €40,95 
1966 € 18,20 1993 € 38,65 
1967 € 5,65 1994 € 39,00 
1968 € 6,70 1995 €41,50 
1969 € 8,75 1996 € 52,30 
1970 € 12,50 1997 €47,75 
1971 € 18,85 1998 €45,25 
1972 € 13,65 1999 €44,35 
1973 € 12,50 2000 € 52,95 
1974 € 3,45 2001  € 54,50 
1975 € 5,00 2002 € 51,90 
1976 € 6,80 2003 €49,80 
1977 € 8,40 2004 € 52,00 
1978 € 11,25 2005 € 49,50 
1979 € 6,80 2006 € 52,50 
1980  € 13,60 

Oudere uitgiften 1948 tm 1953 uit voorraad leverbaar 
Vraag pri|Sopgave 
Elke zegel en elke serie is ook los verkriigbaar 

m 

mailto:admin@vanlokven.nl
http://www.vanlokven.nl
http://www.vanlokven.nl
mailto:postz.triesl@hetnet.nl


H.W. VAN DER VLIST MEP 
ASSENDELFT 

AFLEVERING 61 
INTERNERINGSZEGELS 
[DEEL 2] 

Zoals in deel i van deze 
bijdrage al werd ver
meld (zie Filatelie van 
september jl.), is in een 
publicatie van de filate
listenvereniging SPA de 
reden vermeld waarom 
de tweede Nederlandse 
interneringszegel nooit is 
gebruikt. Afgestempelde 
zegels kunnen hooguit 
voorzien zijn van een 
'welwillendheidsstempel' 
(aangebracht op verzoek 
van verzamelaars) of van 
een vervalst stempel. 
De zegels, die gedrukt 
werden in bruin/beige 
kleur, zouden oorspron
kelijk gebruikt worden 
voor correspondentie 
van geïnterneerden in de 
maand mei 1916. 
Dat toch nog een flink 

^ > ^ ^ p v « v ^ r « w w w « i l 

IINTEW«ERIH6SKÄMPCM 
l g ^ AUGUSTUS Igl4.9^ 

aantal zegels op de markt 
kwam, komt doordat er in 
1949 een partij van 3.800 
complete vellen van beide 
zegels uit België kwam. 
De vellen van de in bruin/ 
beige kleuren gedrukte 
zegels, bestaande uit 
negen rijen van acht inter
neringzegels, waren wat 
fletser. Na onderzoek van 
het papier, de druktech
niek en de inkt, bleken 
het vellen met originele 
zegels te zijn. Ook in 1918 
werden grotere aantal
len interneringzegels te 
koop aangeboden. Zoals 
J. B. Robertin 1918 in het 
Nederlandsch Tijdschrift uoor 
Postzê elkunde schreef, 
werden 'in Januari te 
'sGravenhage door één 
persoon 30.000 bruine en 
10.000 groene interne
ringszegels aangeboden 
voor '/2 resp. 3 cent en van 
twee andere zijden 

Links afbeelding 1 
De oriflinele bruin/ 
beî e internerinas
zê cl. 

108 groene, geplakt op 
gele enveloppen, voor 
fi.per zegel.' 

Druktechniek 
De bruin/beige interne
ringszegel (afbeelding 1) is 
in twee kleuren gedrukt, 
in steendruk (vlakdruk). 
De hoofdkleur is bruin en 
als opvul of ondergrond
kleur voor sommige delen 
is een beige kleur ge
bruikt. Omdat de bruine 
kleur nogal vettig was, 
slaat ze enigszins door. 
Aan de achterzijde van 
de meeste zegels is dit te 
zien (afbeelding 4). 

Het origineel herkennen 
De originele zegels zijn 
onder andere herkenbaar 
aan de punt van de lans, 
die boven de bovenlijn 
uitsteekt {qfbeeldmg 2), 
de tekening is duidelijk 
en ook het 'erf' heeft een 

ondergrondkleur. Dat er 
verschillen te zien zijn in 
de kleuren en dan in het 
bijzonder van de onder
grond, is te zien bij de 
zegel van ajbeelding 3. 
Zoals al werd gememo
reerd bij het bespreken 
van de groene zegels, 
was voor de gebruikte 
druktechniek vocht 
nodig, simpel gezegd 
voor het afstoten van het 
'vette' deel van de inkt van 
het drukbeeld. Daardoor 
zijn de afdrukken niet 
altijd even gelijkmatig van 
kleur. Kleurafwijkingen 
komen veelvuldig voor. 

Vervalsingen van de 
bruin/beige zegel 
Er zijn meerdere verval
singen bekend, zowel 
gedrukt in boekdruk 
(hoogdruk) als in offset 
(vlakdruk). 
De vervalsing van 

ajbeeldmg 5 is gedrukt in 
offset (vlakdruk) en is 
in tegenstelling tot alle 
navolgende vervalsingen 
zeer fijn van tekening. De 
zegel heeft lijnperforatie 
ii'/zXii'/i, net als het 
origineel. De lanspunt is 
eveneens bijna gelijk aan 
die op de originele zegels 
(ajbeelding 6), terwijl de 
laatste 'N' van Interne
ringskampen beschadigd is 
(ofbeelding 7). Deze zegel 
werd in 1992 gekeurd en 
afgekeurd omdat er een 
vals stempel Legerplaats 
Oldebroek 24.7.16.78V 
op geplaatst is (ajbeei
ding 8), stempel is beter 
zichtbaar gemaakt door 
kleurmanipulatie van 
de achtergrond; zie ook 
ajbeeldmg 21). 
De volgende hier getoon
de vervalsing (ajbeelding g) 
is gedrukt in boekdruk 
(hoogdruk) op sterk hout
houdend, chamoiskleurig 
papier en met lijntanding 
10 /̂4. De tekening is heel 
slecht. De lanspunt is 
nauwelijks te zien (ajbeel
ding 10), terwijl de eerste 

f 
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IMTERNEERIMGSKAMPEN 
•̂  AUGUSTUS 1914 

IA l^ iA^ l^b4* *d^Ud 
Afbeelding 2  Uitvergroting van Ajbeelding 5  Originele Afbeelding 4  Voorbeeld Ajbeelding 5  Vervalste 

de lanspunt (originele zegel). zegel met minder onder van doorslog van de druk zegel met vals stempel 
grondkleur op het 'erf'. inkt aan de achterzijde. 'Legerplaats Oldebroek 

24 7 iS 78V' 

INTERNEERINGSKAMPEN 
6.v̂  AUGUSTUS i p i A ^ f ) 

Afbeelding 7  Uitvergroting van de 
onderzijde van de zegel met beschadigde N. 

Afbeelding 5 Uitvergroting van 
de Ifijnc' lanspunt. 

Afbeelding 8  Vals stempel 
'Legerplaats Oldebroek 

24.7.16.78V'. 

'. ^Ê^I^^^^U 
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Afbeelding g  Vervolsing (boekdruk/ 
hoogdruk) op houthoudend, chamois

kleurig papier, 

t0-
Afbeelding 10  Uit

vergroting van de stompe 
lanspunt 

Onder ajbeelding 11 
Beschadigde E van 
'Interneeringskamp' 

r 

\ 

[^ 
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SXMJ0USTUSI9M.Mll 

Afbeelding 12  Hoekzegel 
ongetande vervalsing. 

Afbeelding 13  Vervalsing 
(ojfsrt/vlakdruk) op papier 

met ujitmaker. 
Afbeelding 14  Uitvergroting van de 

nauuielijks zichtbare lanspunt. 
Afbeelding 15  Uitvergroting 

beschadigde E. 

http://SXMJ0USTUSI9M.Mll


'E' van Interneerings-
kamp (zie afbeelding ii) 
beschadigd is. Ook deze 
vervalsing komt ongetand 
op chamoiskleurig papier 
voor (afbeelding 12). 
Blijkbaar heeft de ver
valser of zijn eventuele 
opvolger gemeend dat 
deze vervalsing op het 
chamoiskleurige papier 
er wel erg 'vuil' uitzag. 
Die liet de vervalsingen 
drukken op spierwit 
papier met witmaker 
(ajbeelding 13) en laten 
perforeren met lijntan-
ding 10^/4. De lanspunt 
is nauwelijks zichtbaar 
[afbeelding 14) en de letter 
'E' is gebroken (ajbeel-
dmg 15). Ook van deze 
vervalsing werden in jaren 
zestig grote hoeveelheden 
in het Amsterdamse te 
koop aangeboden, onder 
andere in velletjes van zes 
ongetande zegels (ajbeel-
dmg iff). 

Alle volgende vervalsin
gen zijn gedrukt in offset 
(vlakdruk) en geperfo
reerd met lijntanding 

lo ' / i . De vervalser heeft 
getracht de beige onder-
grondkleur zoveel moge
lijk te laten meedrukken 
onder de teksten (als een 
schaduwbeeld) en onder 
de randomlijsting. 
De eerste is gedrukt op 
chamoiskleurig papier 
[ajbeeldmg 17). Bij deze 
vervalsing is de lans-
punt kort en duidelijk 
(ajbeelding 18). Naast de 
lanspunt is een witte 
punt, die bij alle verval
singen aanwezig is. In de 
rechterkaderlijn, naast en 
net onder de 'N', is een 
schuine breuk. Van de lijn 
van het ornament rechts
onder is de bovenzijde 
gebroken (ajbeelding ig). 
Op een verenigingsveiling 
kocht ik in 1991 een an
sichtkaart (ajbeeldmg 20) 
met aan de beeldzijde de 
afbeelding van observatie-
toren 'Legerplaats Hars-
camp'. De kaart, met een 
tekst die werd geschreven 
in Ede op 4 augustus 
1902, is afgestempeld in 
Maarsen op 4 augustus. 
Een jaartal is niet zicht

baar. De vervalser heeft er 
eenzelfde vervalsing op 
geplakt als te zien is in 
afbeelding 17. Vervolgens 
plaatste hij/zij hierop een 
vals stempel LEGERPLAATS 
OLDEBROEK24.7.iff.7.8V 
(ajbeelding 21). Een aantal 
jaren geleden werd een 
grote verzameling 
interneringspost geveild. 
Bij de losse kavels was 
een envelop afgebeeld 
met de groene zegel, die 
afgestempeld was met 
voornoemd stempel. Ik 
heb de veilinghouder 
gewaarschuwd en deze 
heeft het kavel terugge
trokken uit de veiling. 
De volgende vervalsingen 
komen allemaal uit één 
bron, namelijk de adver
teerder van de middenpa
gina's van het maandblad 
Philatelie (toen nog met 
'Ph'), zoals gemeld in 
het vorige artikel over 
de groene internerings
zegels. De vervalsingen 
zijn gedrukt op papier 
met een bijgemengde 
witmaker, te zien onder 
ultraviolet licht als witte 

spikkeltjes. Het papier is 
licht chamois gekleurd 
(ajbeeldmg 22). De lans
punt is kort, duidelijk en 
met links een witte punt 
(ajbeelding 23). Het kader 
rechts heeft een breuk 
en het sierornament is 
gebroken (ajbeeldmg 24). 
Het drukbeeld is aan de 
achterzijde enigszins 
doorschijnend en soms 
voorzien van het woord 
Facimile (sic); zie afbeel
ding 23. 
De laatste hier afgebeelde 
interneringszegel kreeg 
ik van een medeverza
melaar. Deze vervalsing 
is zowel aan de voor- als 
de achterzijde enigszins 
bruinig gemaakt met 
oude thee om de zegel 
wat ouder te laten lijken 
(afbeeldingen 2 ff en 27) en 
werd voorzien van het 
vervalste stempel LEGER
PLAATS BIJ ZEIST met de 
onmogelijke datum iff XII 
7ff5 loV (ajbeelding 28). 
Om het stempel, dat nau
welijks zichtbaar is op het 
bruine zegelbeeld, wat 
beter zichtbaar te maken. 

heb ik de kleuren wat ge
manipuleerd: bruin is nu 
blauwachtig geworden. 

Momenteel worden deze 
laatste vervalsingen met 
vervalste afstempelin
gen LEGERPLAATS BIJ 
ZEISTiffXIl765ioVopde 
internetveilingsites eBay 
en Marktplaats aangebo
den, in blokken van vier 
en ook als verticale paren 
met onder- en bovenrand! 
Prijs: 125 euro. Er moeten 
vele tienduizenden van 
deze vervalsingen van de 
groene en bruin/beige in
terneringszegels gedrukt 
zijn, want ik heb deze ver
valsingen, met en zonder 
vervalste afstempelingen, 
op vele sites aangetroffen. 
De oorspronkelijke bron 
die deze vervalsingen 
'uitgebracht' heeft ken 
ik, maar namen noemen 
mag ik om juridische 
redenen niet. Op dezelfde 
sites zijn onder andere 
ook postzegelboekjes 
met vervalste 'opdruk' 
ONGELDIG en vervalste 
'proefboekjes' 12+4 cent. 

KAMPEN 

Afbeelding 16 - compleet ongüand uelletje met zes zegels. 
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Afbcelditijj 17 -
Verualsmj) (qjsct/ 

ulakdrulc) op 
chamoiskleurig 

papier. 

Afbeelding 18 - Uitvergroting 
von de korte lanspunt met links 

ujitte punt. 

Afbeelding ig - Uitvergroting breuk 
m rechterkaderlijn. 
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Afbeelding 20 - Echte ansichtkaart met 
vervalsingen vervalst stempel. p r a w v r ^ ^ p w ^ p ^ ^ ^^^^^^mri^m 

Afbeelding 22 - vervalsing op 
Afbeelding 21 - Vols stempel 'Leger- lichtgekleurd papier met bij-
ploats Oldebroek 24 7.16 7-8V'. gemengde ivitmaker 

Afbeelding 25 - Uitvergroting 
von de korte lanspunt met links 

u;itte punt. 

KAMPEN 
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Afbeelding 24 - Uitvergroting breuk 
m rechterkoderlijn. 

Afbeelding 25 -Achter
zijde von ojbeelding 22, 
met gestempeld merkje 

'Focimilc' 

Afbeelding 26-Verval
sing met vervalst stempel 

'Legerploots bij Zeist i 5 XII 
765 loV' 

Afbeelding 27-Achter
zijde \)an ajbeeldmg 26,-

het papier is bruinig 
gemaakt. 

Afbeelding 28 - Vervalst stempel 'Leger
plaats bij Zeist 16 XII 765' (blouu)) 



SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DEN RIJN 

In deze rubriek worden zegels 
vermeld van landen die - voor 
zover dat valt na te gaan - zijn 
aangesloten bij de Wereldpost-
unie (UPU). In enkele gevallen 
worden ook niet-UPU-landen 
vermeld, bijvoorbeeld als hun 
uitgiften als normale emissies 
in de algemeen gebruikte post-
zegelcatalogi (zoals Michel en 
Yvert) worden vermeld. 

Als bi) een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
is de zegel (of de omschrij
ving ervan) nog niet door de 
samenstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

EUROPA 

ALAND 
g-io-'o8. Kerst, persoonlijk 
te maken. 
Europa (€ 0.75). Frame met 
hulsttak, door post ingevuld 
met ruiter. 

9-io-'o8. Kerst. 
Julpost 08 (€ 0.55). Engel 
met hart en sneeuwvlokken 
en aarde met glinsterende 
hologrammen. 

ANDORRA SPAANS 
i5-9-'o8. Natuurerfgoed. 
€ 2.44. Koeien in Comape-
drosa-vallei. 

2 ARMENIË 
ZZ ii-6-'o8. Olympische Spelen 

Peking 2008. m 35o d. Beeldmerk spelen en 
slang. 

i7-6-'o8. Kunst. 
120 d. Houtsnijwerk. 

.«L»m«.«.j 

i8-6-'o8. Europa 2008, brie
ven schrijven. 
350 d. Wereldkaart met 
luchtpostenveloppen. 

ig-6-'o8. Honderdvijftigste 
geboortedag Alexander Shir-
vanzade (1858-1935). 
280 d. Portret schrijver. 

2o-6-'o8. Frankeerzegels, 
Tigran de Grote. 
10, 20, 50, i.iood. In 
verschillende kleuren 
portret koning Armenië van 
95-55 V.C. 

ATHOS (Heilige berg) 
i6-5-'o8. Historisch begin. 
€ 0.40, 0.60, 0.70, 2.-, 4.-. 
Resp. portret keizer Niki-
foros Fokas (ca. 912-969), 
portret keizer loannis 
Tsimiskis (ca. 925-976), 
kaart heilige berg (naar 
Rigas Feraios, 1757-1798), 
kerk 'protato', staf van de 
'protepistates'. 

AZERBEIDZJAN 
2i-7-'o8. Kaspische scheep
vaartmaatschappij honderd
vijftig jaar. 
Vel met 0.20,0.30, 0.50, 
0.60,1.- m. (met vier tussen-
velden). Schepen, resp. 
tanker 'H. Aliyev', veerboot 
'Azerbeidzjan', vrachtschip 
'G. Garayev', vrachtschip 
'Niyazi', tanker 'Vandal'. 
2i-7-'o8. Honderdste 
geboortedagen wetenschap
pers. 
0.20, 0.20 m. Lev Landau 
(1908-1968, natuurkundige), 
Ghasan Abdullayev. 

BOSNIÉ-HERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
8-5-'o8. Verplichte toeslagze
gel Rode Kruis (8-15 mei). 
0.20 KM. Handen van man, 
vrouw en kind. 
i2-8-'o8. Europese natuurbe
scherming. 
Tweemaal i.- KM. Beeldmerk 
en resp. ooievaar, uil. 

DUITSLAND 
4-9-'o8. Voor de jeugd, dino
saurussen. 
Velmet€0.45-H0.20, 
0.55+0.25, 0.55+0.25, 
1.45+0.55 (doorlopend 
beeld). Resp. Triceratops, 
Diplodocus, Tyrannosau
rus, Plateodaurus; op rand 
tijdschema Krijt, Jura, Trias 
en bomen. 

4-9-'o8. Dag van de postze
gel, schatten uit de filatelie. 
€ 0.55. Schietschijf met af
beelding snelpostwagen met 
zes paarden op marktplein 
stad Ohrdruf 

4-9-'o8. Voor ons kinderen. 
€ 0.55. Vliegend blauw paard 
waarop Romuald en vriend 
Günni met muis met vlieger. 

4-9-'o8. Oude Rijnbrug tus
sen Stein (Zwitserland) en 
Bad Säckingen (Duitsland), 
gezamenlijke uitgifte met 
Zwitserland. 
€ 0.70. Overdekte hou
ten brug met blik op Bad 
Säckingen. 

ESTLAND 
28-8-'o8. Estlandse molens, 
II. 
5.50 kr. (€ 0.35). Molen 
'Polma' in graafschap Rapla 
uit 1905. 

FINLAND 
5-9-'o8. Kimi Räikkönen, 
wereldkampioen Formule i 
2007. 
Velletje met tweemaal i" KI. 
Portret, raceauto; op rand 
beeldmerk Ferrari. 

5-g-'o8. Persoonlijke zegels, 
frame. 
I" KI. Frame door post 
ingevuld met sterren van 
vuurwerk (vijfjaar Finse 
persoonlijke zegels). 

GIBRALTAR 
i5-9-'o8. Cruiseschepen, IV. 
Velletje met 40, 42, 66, 78 p. 
Vier cruiseschepen voor 
'rots', resp. Costa Mediter-
ranea, Queen Victoria, Grand 
Princess, Century. 

GRIEKENLAND 
2i-4-'o8. Persoonlijk te 
maken zegels. 
Velletje met viermaal € 0.54, 
tweemaal € 0.67. Resp. brief, 
digitale wereld, hart, vlieger, 
pilaar, vlag. 
26-5-'o8. Europa 2008, 
brieven schrijven. 
€ 0.67, 3.17. Resp. inktpot 
met pen en velletjes beschre
ven papier, pen boven papier. 

20-6-'o8. Verjaardagen. 
€0.03,0.05,0.10, 0.57, 
0.70,1.85, 3.-. Resp. Griekse 
post honderdtachtig jaar: 
beeldmerk en kantoor, post
hoorn en man op ton met 
gehoor, loannis Kapodistrias 
(1776-1831) legde honderd
tachtig jaar geleden eed af: 
portret eerste staatshoofd 
onafhankelijk Griekenland 
(na lange tijd) en document, 
honderdste geboortedag 
M. Karagatsis (1908-1960): 
portret schrijver, jaar van 
planeet aarde: vissen, 
nationaal Grieks onderzoek
instituut vijftig jaar: '50' en 
gezicht, nationale vrouwen
raad honderd jaar: '100' en 
beeldmerk. 

GROOT-BRITTANNIË 
4-ii-'o8. Kerst 2008, panto
mimekarakters. 
2nd, 2nd large, ist, ist large, 
50, 81 p. Resp. tweemaal 
süefzusters Assepoester, 
tweemaal geest uit de lamp 
van Aladdin, kapitein Haak, 
boze stiefmoeder Sneeuw
witje. 



GUERNSEY 
3i7'o8. Tford honderd jaar. 
34,40,48, 51, 53, 74 p. Resp. 
couplet (1917), bestelwa
gen (igi2), pickup (1925), 
reisauto (1913), oorlogsam
bulance Eerste Wereldoorlog, 
roadster (1912). 

HONGARIJE 
i48'o8. Dierentuin van 
Debrecen en Veszprem vijftig 
jaar. 
Velletje met tweemaal 260 Ft. 
(doorlopend beeld). Beeld
merk Debrecen en dieren 
(ooievaars, nijlpaard, giraf, 
vinken kameel), beeldmerk 
Veszprem en dieren (kameel, 
ooievaar, leeuw, zebra en 
neushoorn); op rand ooie
vaars, zeearend, flamingo's, 
giraf, slang, chimpansee en 
tropische vissen. 
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i98'o8. Heilige Kroon, IV 
Vel met driemaal 300 Ft. Ge
ëmailleerde aftjeeldingen uit 
heilige kroon, resp. heilige 
Damianus, heilige Deme
trius, aartsengel Gabriel; op 
rand detail kroningsmantel. 

IERLAND 
i8'o8. Serie 'fauna en flora', 
paddestoelen. 
Tweemaal 55 c. (samenhan
gend), 82 c; blok 95 c. Resp. 
Macrolepiota procera, Lec
cinum versipelle, Hygrocybe 
calyptriformis; Sarcoscypha 
austriaca. 

i58'o8. Eerste telegraaf
berichtvan Europa naar 
Amerika honderdvijftig jaar 
geleden. 
€ 0.82. Twee grote zeilsche
pen bezig met leggen kabels. 

LETLAND 
238'o8. Letse sprookjes. 
0.22 Lvl. Prinses op berg en 
ruiter. 

309'o8. NAMSA (NATO* 
iWaintenance and Supply 
Agency) vijftig jaar. 
€ 0.70. Beeldmerk NAVO*, 
wereldbol en '50' gevormd 
door vlaggen. 

weiland met boom, aarde 
vanaf de ruimte, oceaan. 

ITALIË 
298'o8. Serie 'gemaakt in 
Italiè', spaghetti a la Ama
triciana. 
€ 0.60. Ingrediënten: spag
hetti, guanciale (spek), olie, 
witte wijn, tomaat, pepertjes, 
pecorino (kaas) en stad Ama 
trice met berg Gorzano. 

^vH 
LITOUWEN 
308'o8. Verschijning Maria 
in Siluva vierhonderd jaar 
geleden. 
1.55 Lt. Maria met Kind. 

Wm4 
309'o8. Groeten uit Luxem
burg. 
€ 0.70,1.. Tekenwedstrijd 
vanwege vijfenzeventigjarig 
bestaan toeristenbureau, 
resp. stad met brug over ri
vier, brug boven stad en bos. 

308'o8. Serie 'artistiek en 
cultureel erfgoed', klokken
toren van Treviglio duizend 
jaar. 
€ 0.60. Klokkentoren naast 
basiliek van Sint Martinus en 
Sint Maria Hemelvaart. 

69'o8. WWF*, scharrelaar. 
Viermaal 1.35 Lt. Panda
beeldmerk en viermaal 
verschillende afbeelding 
Coracias garrulus. 

309'o8. Rolzegels. 
Viermaal A; viermaal ATR 
(€ 0.25). Gekleurde strepen 
in vier verschillende vormen; 
in vier verschillende kleuren 
strepen van donker naar 
licht. 

89'o8. Serie 'scholen en 
universiteiten', lyceum 
'Dante Alighieri' in Gorizia 
en universiteit Perugia. 
Tweemaal € 0.60. School
gebouw, standbeeld St. 
Ercolano en griffioen. 

JERSEY 
2iio'o8. Vogels op Jersey, 
II, trekvogels. 
35.3943.52. 58, 76 p
Resp. Oenanthe oenanthe, 
Saxicola rubetra, Ficedula 
hypoleuca, Motacilla flava, 
Turdus torquatus, Phoe
nicurus phoenicurus. Ook 
velletje met 52, 58, 76 p. in 
doorlopend beeld en velletje 
met de zes zegels. 

LUXEMBURG 
309'o8. Sociaal Medische 
Liga honderd jaar, land
bouwonderwijs in Ettelbruck 
honderdvijfentwintig jaar. 
Tweemaal A (e 0.50). Bloem, 
schoolgebouw en vier 
pictogrammen (koe, bloem, 
boom, radertjes). 
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309'o8. Geluk. 
Driemaal A, driemaal € 0.20 
in boekje van twaalf Resp. 
dobbelstenen, trommel, kla
vertje vier, kegels, cadeautje, 
snoepjes. 

: ^ ^ 

309'o8. Honderdjarigen. 
Tweemaal A. Volksuniver
siteit: muzieknoten, uil, 
schilderpalet en boek; die
renbescherming 'Lëtzebuer
gerDeiereschutzliga': hond 
en poes. 

A Luxembourg 

MACEDONIË 
68'o8. Honderdste 
geboortedag Ekrem Chabej 
(19081980). 
12 den. Portret. 

i4ii'o8. Zestigste verjaar
dag prins Charles. 
£ 4.. Portret (na twaalf 
maanden: frankeerzegel). 
Ook blok en velletje met vier 
zegels. 
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MALTA 
ii8'o8. Internationaal jaar 
planeet aarde. 
€ 0.07, 0.68,1., 1.77. Beeld
merkjaar en resp. woestijn. 

MAN 
io7'o8. Autoraces (aanvul
ling melding 7/8/550). 
Vel met zesmaal 50 p. Auto's, 
resp. Ascon marcin, Ferrari 
250, Ferrari GCO, Ford GC40, 
Mercedes, Shelby Cobra. 
iio'o8. Natuur in Ballaugh 
Curraghs. 
30, 31, 50, 70, 82 p., £ 1.38. 
Resp. oranjetipje (Antho
charis cardamines), wulp 
(Numenius arquata), berken
zwam (Piptoporus betulinus), 
vuurjuffer (Pyrrosoma nym
phula), wateraardbei (Poten
tilla palustris), koningsvaren 
(Osmunda regalis). 

NOORWEGEN 
88'o8. Olympische Spelen, 
Peking 2008. 
9., 23. kr. Beeldmerk 
spelen en resp. speerwerper 
Andreas Thorkildsen, hand
balster Gro Hammerseng. 

OOSTENRIJK 
ig'oS. Frankeerzegel. 
€ 0.50. Akelei (Aquilegia 
vulgaris). 
i9'o8. Ranonkel. 
€ 0.55. Aquarel met ranonkel 
door Judith Schimany. 

29'o8. Postzegeltentoon
stelling WIPA*'08. 
€ 0.55 op rolvan 25. Blik op 
Wenen (VNhoofdkwartier 
en tvtoren). 

Österreich 
18 21.9.2008 



io-9-'o8. Serie spoorlijnen, 
'Kaiserin Elisabeth West
bahn' honderdvijftig jaar. 
€ I.-. Trein (OBB Reihe 4130). 

i2-9-'o8. Postzegeltentoon
stelling Praag 2008 en WIPA* 
'08, gezamenlijl« uitgifte 
met Tsjechië. 
Blok 2.65. Postkoets. 

i8-9-'o8. Dag van de post
zegel. 
€ 2.654-1.30. Raderstoom-
boot Schonbrunn. 

i8-9-'o8. Postzegeltentoon-
stelling WIPA* 2008, zilver. 
Velletje met driemaal 
€ 0.55+0.20 (driehoekige ze
gels). Reuzenrad, Stephans
dom, Schonbrunn. 
i8-9-'o8. Tachtigste geboor
tedag Friedensreich Hundert
wasser (1928-2000). 
Velletje met €0.55, 0.75, i.-, 
1.25. Postzegelontwerpen 
van Hundertwasser. 

ig-g-'oS. Serie 'naakten op 
postzegels', V. 
€ 0.55. Naakt 'Gala' door 
Dina Larot (1942, geboren als 
Maria Elisabeth Lebzeltern). 

ig-g-'oS. Gentiaan. 
€ 3.75 (van stof). Gebor
duurde bloem. 

2o-9-'o8. Maximiliaan Schell 
(1930). 
€ I.-. Portret acteur door 
ArnulfRainer. 

2i-9-'o8. Romy Schneider 
(Rosemarie Albach, 1938-
1982). 
€ I.-. Portret actrice. 

i6-io-'o8. Klassieke handels
merken. 
€ 0.55. Advertentie voor 
koekjes van 'Manner'. 

POLEN 
i-7-'o8. Poolse steden, 
Raciborz. 
1.45 Zl. Toren (gevangenis) 
uit 1574 en Maria-pilaar 
(1727) opgericht als offering 
aan Maria met dank voor 
einde epidemie (1715). 

8-8-'o8. Olympische Spelen, 
Peking 2008. 
Tweemaal gr 10 (o.10 Zl.), 
tweemaal 1.45 Zl. Olym
pische ringen en resp. 

zwemmer vlinderslag, vol-
leybalsters, hoogspringster, 
schermers. Ook velletje met 
de vier zegels. 

RUSLAND 
i2-7-'o8. Vijftig jaar helikop-
tersport. 
5.- r. Helikopter. 

25-7-'o8. Kathedraal Pokrov-
sicy. 
7.50 r. Vasiliy Blazhenniy 
kerk. 

mccm'"ni\ 

28-7-'o8. Udmurtija voegde 
zich vierhonderdvijftig jaar 
geleden bij Rusland. 
7.50 r. Symbool. 

3i-7-'o8. Werelderfgoed 
Kizhi. 
Velletje met driemaal 10.- r. 
Resp. houten kerk (1714), 
houten klokkentoren (1874), 
houten kerk (1764). 

8-8-'o8. Geschiedenis 
Rusland, tsaar Nicolaas I 
(1796-1855). 
Blok 35.- r. Portret, op rand 
kathedraal, wapenschild en 
zeilschip. 
28-8-'o8. Internationaal 
pooljaar. 
Velletje 6.-, 7.-, 8.- r. Kaart 
poolgebied en drie verschil
lende schepen. 
29-8-'o8. Frankeerzegels, V, 
flora en fauna, 
o.10, 0.15, 0.25, 0.30, 0.50, 
I.-, 1.50, 2.-, 2.50, 3.-, 4.-, 
5.-, 6.-, 10.-, 25.- r. Resp. 
driemaal haas, driemaal 
vos, driemaal lynx, driemaal 
eland, driemaal beer. 

i-9-'o8. Goznak (muntinstel-
ling verantwoordelijk voor 
productie geld en onder
scheidingen) honderdnegen
tig jaar. 
Blok 20.- r. (ronde zegel). 
Munt, op rand munten, 
bankbiljetten en medaille. 

i2-9-'o8. Het bos en zijn 
bewoners. 
Velletje met driemaal 7.- r. 
(doorlopend beeld). Berk 
met grote bonte specht en 
eekhoorn, hertje bij water
plas, paddestoelen. 
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SLOWAKIJE 
i2-9-'o8. Karol Plicka (1894-
1987), gezamenlijke uitgifte 
met Tsjechië. 
40.- Sk. Portret fotograaf met 
fototoestel. 

SLOVENSKO 

TSJECHIË 
3-9-'o8. Postzegeltentoon
stelling Praag 2008. 
10.- Kc. Emmaus-klooster in 
Praag en beeldmerk tentoon
stelling. 
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3-9-'o8. Vereniging toege
paste kunst 'Artel' honderd 
jaar geleden opgericht, actief 
tot 1934. 
26.- Kc. Tekst en vaas. 

3-9-'o8. Frankeerzegel met 
aanhangsel voor persoonlijke 
boodschap. 
10.- Kc. Illustratie van Josef 
Palecekvoor kinderboek van 
Jaroslav Seifert. 
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TURKIJE 
i7-7-'o8. Voorbeeld voor 
menselijkheid. 
0.65, 0.80 NTL. Duiven en 
tweemaal verschillend por
tret en handtekening. 

8-8-'o8. Olympische Spelen, 
Peking. 
0.25, 0.65, 0.80, 0.80 NTL. 
Beeldmerk spelen en resp. 
boogschutter, taekwondo, 
worstelen, gewichtheffen. 

VATICAAN 
i7-9-'o8. Reizen paus 
Benedictus XVI over de 
wereld in 2007. 
€ 0.65, 0.85. Portret paus in 
resp. Brazilië, Australië. 

i7-g-'o8. Jaar van Paulus 
(2008-2009), tweeduizendste 
geboortedag St. Paulus. 
€ 0.60, 0.65, 0.85 in vel
letjes van vier. Afbeeldingen 
wandtapijten uit werkplaats 
Pieter van Aelst (Pinaco
theek Vaticaanmuseum), 
resp. bekering op de weg 
naar Damascus, prediking, 
gevangenschap. 
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WITRUSLAND 
i58'o8. Olympische Spelen, 
i.ooo r. Beeldmerken spelen 
en nationaal olympisch 
comité met roeiers. 
288'o8. Medailles. 
Twee vel met achtmaal 
i.ooo r. Orde resp. van 
bijzondere moed, militaire 
eer, vaderland I en II en III 
klasse, dienst voor vaderland 
I en II en III klasse, vriend
schap tussen mensen, eer, 
Francysk Skaryna, moeder; 
medaille voor resp. aanzien 
militaire dienst, held van 
Witrusland, durf, bijzondere 
arbeid, goede dienst I en II en 
III klasse, bewaken openbare 
orde, bewaken grens, Fran
cysk Skaryna. 
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IJSLAND 
iSg'oS. Fridrik Olafsson 
(1935) schaakgrootmeester 
in 1958. 
80. kr. Schaakbord met 
emdopstelling spel tussen 
Olafsson en Bobby Fischer 
bij toernooi in Portoroz in 
1958 en paard. 

i89'o8. Eerste kabeljauw
oorlog met GrootBrittannië 
1958 (IJsland bracht viszone 
van 4 naar 12 zeemijlen). 
90. kr. Schip. 

i89'o8. Aegagropila linnaei 
{alge kan uitgroeien tot 
meerbal, alleen gevonden in 
meer Myvatn in IJsland, meer 
Akan in Japan en meer Oisu 
in Estland). 
140. kr. Algenbal, kaartje IJs
land met plaatsaanduiding, 
meer Myvatn. 

i8g'o8. Internationaal jaar 
planeet aarde. 
Blok 215. kr. Foto IJsland 
satelliet Terra (EOS AMi) 
van de NASA*; op rand door
lopend met satelliet. 

9io'o8. Vredestoren, kunst
werk van Yoko Ono in Videy. 
120. kr. Lichttoren alleen 
zichtbaar tussen 9 oktober 
en 8 december (sterfdag John 
Lennon). 

6ii'o8. Bosbouw Vaglasko
gur honderd jaar. 
400. kr.; in velletje met 
eerder uitgegeven 10., 45., 
60. kr. Resp. besneeuwde 
sparren; tak met katjes 
(204'07, Yvert 1083), bos 
Hallormsstadaskogur (131
'05, Yvert 1012), rood geveerd 
blad (2o4'07, Yvert 1084). 

6ii'o8. Kerst. 
70., 90. kr. Kindertekenin
gen, resp. kerstmannetje, 
zwarte kat. 

ZWEDEN 
259'o8. Stripverhalen. 
Achtmaal 5.50 kr. in mapjes. 
Tekeningen door Joakim Pi
rinen: 'SockerConny' (twee 
mannen), Charlie Christen
sen: 'Arne Anka' (eend met 
glas achter krant), Martin 
Kellerman: 'Rod<y' (groepje 
mensen aan tafel), Nina 
Hemmingsson: 'Een meid 
zonder remmingen' (meisje 
met briefen brandend 
huis), Ulf Lundltvist: 'Assar' 
(mannetje, brievenbus en 
den), Lars Mortimer: 'Halge' 
(eland en man met briefje 
adreswijziging), Cecilia To
rudd: 'Ensamma mamman' 
(drie vrouwen en stoel), Asa 
Ekstróm: 'Zweedse manga' 
(meisje met postzegel). 

259'o8. Herfstgroenten. 
Viermaal brev (in mapje); 
brev, II. kr. (rolzegels). 
Resp. rode bieten, kool, 
pompoen, aardappels; appel, 
worteltjes. 

BUITEN EUROPA 

ANTIGUA EN BARBUDA 
i45'o8. Wereldkampioen
schap postzegels verzamelen 
Israël 2008. 
Blok $ 6.. 'King's Garden', 
muren oude stad. Tempel
berg en AlAqsamoskee in 
Jeruzalem. 

ARGENTINIË 
267'o8. Verhalen en liedjes. 
Viermaal $ i.. Figuren uit 
resp. lied van de postzegel 
van Maria Elena Walsh, 
verhaal van de brieven voor 
de kerstman van Luis Maria 
Pescetti, verhaal Grote broer 
van Silvia Schujer, verhaal 
Brief van Mamarrachos van 
Ricardo Marino. 
238'o8. Schelpen. 
25H25, 50H50, 75+75 C, $ I.
+1.. Resp. Calliostoma mili
taris, Epitonium fabrizioi, 
Odontocymbiola magellani
ca, Trophon geversianus. 

ARUBA 
i4'o8. Olympische Spelen 
Peking. 
50, 75,100,125 c. Beeldmerk 
spelen en resp. hardloper, 
synchroon zwemmen, turner 
aan de ringen, judoka's. 

47'o8. Harley Davidson 
motorfietsen. 
175, 225, 305 c. Resp. 
'FRX Super Glide Big Boy', 
'Knucklehead', 'Roadking'. 
87'o8. Grenzeloos Ne
derland, taal, gezamenlijke 
uitgifte met Nederland en 
Nederlandse Antillen. 
Velletje met driemaal 240 c. 
(5 c. Nederlandse Antillen, 
€ 0.92 Nederland). Resp. 
Henry Habibe en gedicht, 
'Watapana' eerste tijdschrift 
in Papiamento, gedicht van 
Federico Oduber (architec
tuur: huizen op Antillen, 
eten: kaas met pepers en 
potje Adobo). 

88'o8. Bloemen. 
100,185, 200, 215 c. (drie
hoekig). Resp. Calotropis 
procera, Thespesia populnea, 
Cryptosegia grandiflora, Pas
siflora foetida. 

ASCENSION 
288'o8. Plantkundigen en 
planten. 
35, 40, 50 p., £ 2.. Resp. 
Valerius Cordus: Cordia 
sebestena, Nehemiah Grew: 
Grewia occidentalis, Charles 
Plumier: Plumeria rubra, Carl 
Peter Thunberg: Thunbergia 
grandiflora. 

AUSTRALIË 
II tot 258'o8. Gouden me
daillewinnaars Olympische 
Spelen in Peking. 
50 c. Portret. 118: Stepha
nie Rice (zwemmen 400 m 
wisselslag), 128: Lisbeth 
Trickett (zwemmen 100 m 
vlinderslag), 138: Leisel 
Jones (zwemmen 100 m 
schoolslag), 148: Stepha
nie Rice (zwemmen 200 m 
wisselslag), 158: vrouwen 
4x200 m vrije slag estafette
zwemmen, 178: Drew Ginn 
en Duncan Free (roeien 
twee), David Crawshay 
en Scott Brennan (roeien 
dubbeltwee), 188: vrouwen 
4x100 m vrije slag estafet
tezwemmen, 198: Emma 
Snowsill (triatlon), Malcolm 
Page en Nathan Wilmot 
(zeieln 470), Tessa Parkinson 
en Elise Rechichi (zeilen 
470), 238: Steven Hooker 
(polsstokhoogspringen), 
248: Ken Wallace (kano
varen Ki 500 m), Matthew 
Mitcham (schoonspringen 
10 m toren). 
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BAHAMAS 
2008. Herdruk frankeerze
gels 37'o6. 
5,10,40,55,65,75, 
80, 90 c., $1., 2., 5., 
10.. Resp. Hippeastrum 
punicum, Barleria cristata, 
Plumeria sp., Beaumanti 
grandiflora, Nerium olean
der, Strelitzia reginae. 
Plumbago compensis, Rosa 
sp., Cryptostegia madagasca
riensis, Jatropha integerrima, 
Brugmansia suaveolens, 
Crinum sp. 

BAHREIN 
i8'o8. Advertentiecam
pagne 2008 'Business 
Friendly Bahrain'. 

100, 200 fils. Tekst 'Business 
Friendly', letters resp. gevuld 
met plaatjes, gedeeltelijk 
gemaakt van kantoren en 
fabrieken. 
88'o8. Olympische Spelen, 
Peking 2008. 
Velletje met 100, 200 fils. 
Beeldmerk spelen en 
portretje koning met resp. 
hardloper, ruiter. 

BHUTAN 
Mei 2008. Olympische Spe
len in Peking, boogschieten. 
Velletje met 10,15, 25, 25 nu. 
(diamantvormig). Beeldmerk 
spelen en resp. boogschieter 
richt op doel en stof met tra
ditionele patroon, dansende 
boogschutter en stof met 
traditionele patroon, feniks, 
draak. 

BOTSWANA 
206'o8. Olifanten in 
Botswana. 
i.io, 2.60, 4.10, 4.90 P. Oli
fanten en resp. mannen met 
geweer, mensen in bootje en 
camera, huisjes en mannen 
met knots, mensen erop en 
camera. 
■■■■■■■■■■■»■■■■■■■■ 
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BRAZILIË 
i35'o8. Komst koninklijke 
familie Portugal in Brazilië 
tweehonderd jaar geleden, 
nationale pers. 
1° Porte Carta Comercial. Ge
bouw, uithangbord en krant 
'Gazeta do Rio de Janeiro'. 

»RIOJANEIRO g i 



i36'o8. Komst koninklijke 
familie Portugal in Brazilië 
tweehonderd jaar geleden, 
populaire kruiden. 
1° Porte Carta Nao Comer
cial. Beeldmerk botanische 
tuin Rio de Janeiro en krui
den: Lippia alba, Copaifera 
lucens. 

i86'o8. Japanse immigratie 
honderd jaar geleden. 
Velletje met tweemaal 
R$ 3.50. Schip en kaart 
Brazilië, vlaggen Japan en 
Brazilië. 

2i6'o8. Brazilië en Frank
rijk, gezamenlijke uitgifte. 
Tweemaal R$ 2. (samenhan
gend). Resp. Amazonege
bied met waterval (Serra do 
Ararca), ijszee en bergen. 
276'o8. Honderdste 
geboortedag Joao Guimaraes 
Rosa (19081967). 
R$ 0.60. Portret schrijver, 
palmbomen, ruiter en rund. 
306'o8. Komst koninklijke 
familie Portugal in Brazilië 
tweehonderd jaar geleden, 
ministerie van financiën. 
1° Porte Carta Comercial. 
Gebouw en beeldmerk '200'. 
47'o8. Olympische Spelen, 
Peking 2008. 
Viermaal R$ 0.65. Mascotte 
en pictogram turnster met 
lint, pictogram ruiter, picto
gram zwemmer, beeldmerk 
spelen. 
88'o8. Komst koninklijke 
familie Portugal in Brazilië 
tweehonderd jaar geleden, 
gastronomie. 
R$ 0.90. Bord met 'Cozido 
complete' en dessert 'Quin
dim'. 

BRUNEI 
2008. Kroning veertig jaar 
geleden. 
Velletje met viermaal 40 s.; 
blok $ 40.. Portretje sultan 
en verschillende kronings
scènes. 
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BURKINA FASO 
i73'o8. Traditioneel wor
stelen. 
5, 30, 200, 690 E Worstel
scènes, resp. parade worste
laars, aanvalspositie, lichaam 
tegen lichaam, grijpen van 
been. 

66'o8. Jachtresorts. 
10, 25, 75,100, 200 F. Resp. 
huisje en leeuw in Nerwaya 
Safari (Ougarou), huisje en 
eend in Express Safari (Sou
rou), afdak en gans in Sahel 
Espace (Markoye), huisje 
en luipaard in Safari Chasse 
Arly, huis en steenbok in 
presidentiële toeristische 
zone Pama. 
i7'o8. Traditionele dansen. 
50, 200, 500, 690 F. Resp. 
dans Bissa, Gourmatché 
dans, Mossi Kiegba dans, 
Kassena dans. 

CAYMANEILANDEN 
88'o8. Olympische Spelen, 
Peking 2008. 
20, 25, 50, 75 c. Beeldmerk 
spelen en resp. zwemmer 
met lampions, zwemmer en 
vis, hardloopster en bamboe, 
hordeloper en drakenkop. 

0«8>' CAYMAN ISLANDS 

CHILI 
3i7'o8. Chilian zetel we
reldkampioenschap voetbal 
vrouwen onder de twintig. 
Viermaal $ 280 (samenhan
gend). Over de vier zegels 
voetbal en stadion met resp. 
kruis en boog, mensen, 
groentes, oven en aardewerk. 
i48'o8. Rekenkamer vijftig 
jaar. 
Tweemaal $ 280. Beeldmerk 
en resp. gebouw en rijen 
mensen, kaart Amerika. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
88'o8. Openingsceremonie 
Olympische Spelen. 
1.20 y. Beeldmerk spelen 
en structuur olympisch 
stadion (vogelnest) met vel 
met kleuren. 

88'o8. Olympische expo in 
Peking. 
Tweemaal 1.20 y.; blok 6. y. 
(ronde zegel). Resp. zegel
opzegel Yvert Griekenland 
III, Yvert Portugal 453; zegel 
Griekenland uit 1896 (Yvert 
III), medaille, olympische 
vlam en mascottes. 

COOKEILANDEN 
287'o8. Olympische Spelen 
in Peking. 
Velletje met $ 0.40, 0.60, 
I., 1.50. Beeldmerk spelen 
en resp. gewichtheffen, 
hoogspringen, zwemmen, 
hardlopen; op rand eerste 
gouden medaille uit 1904. 

CUBA 
i68'07. Zeven moderne 
wereldwonderen. 
10,15, 20, 40, 65, 75, 85 c. 
Resp. Chinese muur, Petra in 
Jordanië, beeld Christus de 
Verlosser in Brazilië, Machu 
Picchu in Peru, Chicen Itza in 
Mexico, Colosseum in Rome, 
Taj Mahal in India. 
3g'o7. Vervoer. 
10,15, 30, 40, 75, 85 c ; blok 
I. P. Resp. cocotaxi (eivor
mige scooter met plaats voor 
twee personen), Lada 2105
taxi, Giron Vlbus, bustruck, 
DAFbus, Yulongbus; trein 
La Gaviota. 
89'07. Centrale jeugdclub 
twintig jaar. 
65 c. Meisje bij computer. 
i2g'07. De Cubaanse 'vijf'. 
Zesmaal 65 c. Hand met 
beeldmerk waarop vlag en 
'5 ' , Fernando Gonzalez, 
Gerardo Hernandez, Antonio 
Guerrero, Ramon Labanino, 
Rene Gonzalez. 
24io'o7. Bomenplantcam
pagne. 
65 c. Boom. 
25io'o7. Rozen. 

5.15.15,45,50,75.85 c. 
Verschillende rozen. 

26io'o7. Internationale 
conferentie ontwerpen. 
75, 85 c. Elektronische ma
chine, tekeningen poppetjes. 

27io'07. Dienst internatio
nale luchtpost vanuit Cuba 
tachtig jaar. 
Blok I. R Vliegtuig. 
i5ii'07. Beschermde dieren. 
5,10, 20, 30, 45, 85 c ; blok 
I. P. Resp. Eretmochelys im
bricata, Trichechus manatus, 
Mesocapromys sanfelipen
sis, Mesocapromys nanus, 
Epinephelus itajara, Balistes 
vetula; Cheononia mydas. 
Yj-ii-'oy. Cubaanse Unes
co*commissie zestig jaar. 
65 c. Beeldmerk Unesco 
en dansende mensen met 
drummers. 
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i9ii'07. Cubaanse spoor
wegen honderdzeventig jaar. 
3. P. Goederentrein. 
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DOiVUNICAANSE REPUBLIEK 
November 2007. Vriend
schapsverdrag met Neder
land honderdvijftig jaar. 
25. P. Lauwerkrans en vlag
gen beide landen. 

2007. Stad Salvaleon de 
Higuey vijfhonderd jaar. 
15. P. Gebouw, heraldische 
leeuw en heilige. 
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2007. Alcazar de Colon 
Museum. 
IC P. Gebouw en wapen
schild. 
2008. Vriendschap met 
Taiwan. 
35. P. Gebouwen in beide 
landen. 
62'o8. Fauna en flora. 
10., 15. P. Resp. bloemen 
(Prunus mume, Swietenia 
mahagoni), vogels (Urocissa 
caeruela, Dulus dominicus). 

ECUADOR 
244'o8. Kamer van indu
strie in Tungurahua tachtig 
jaar. 
$ 3.. Twee arbeiders, '80', 
berg en fabriek. 

304'o8. Apostel van de 
armen. 
$ 2.. Pater Carlos Crespi met 
rozenkrans en standbeeld 
Madonna met Kind. 

36'o8. Dag van de filatelie, 
medaille van Santiago de 
Guayaquil. 
$ 0.30. Medaille en gebou
wen Guayaquil. 
46'o8. Honderdste geboor
tedag dr. Jorge Perez Concha. 
$ 3.. Boek. 

66'o8. Los Pinos College 
veertig jaar. 
$ 0.20. Wapenschild. 
236'o8. Spoorlijn Guaya
quilQuito honderdtien jaar. 
$ 0.56; blok $ 5.. Zegelop
zegel locomotief uit 1908 
resp. Yvert 155; Yvert 155 
met locomotief en portretjes 
Garcia Moreno en Alfaro. 

EGYPTE 
i44'o8. Universiteit Cairo 
honderd jaar. 
30 P. Symbolisch ontwerp 
met gebouw en '100'. 



22-4-'o8. Verwijderen mijnen 
Tweede Wereldoorlog aan 
noordwestkust. 
Tweemaal 150 P. Mijnen en 
kind op krukken, hand en 
verbodsbord. 

i2-5-'o8. Afrikaans telecom-
congres. 
30 P. Beeldmerk telecom 
Afrika. 
5-6-'o8. Internationale dag 
van het milieu. 
30,150 P. Tweemaal beeld
merken (o.a. UNEP*) en 
fabriek. 
2i-6-'o8. Faculteit kunst hon
derd jaar. 
30,150 P. Met twee verschil
lende achtergrondkleuren: 
beeldmerk gelegenheid. 

EL SALVADOR 
3i-7-'o8. Radio El Salvador 
tweeentachtig jaar. 
$ 0.25, 0.65. Radioappara-
tuur, resp. vroeger, nu. 

FALKLANDEILANDEN 
i-8-'o8. Frankeerzegels, 
vliegtuigen. 
1,2,5,10,27,55,65,90 p., 
£1.-, 2.-, 3.-, 5.-. Resp. 
Taylorcraft Auster Mk5, De 
Havilland Canada DHC-2 
Beaver, Boeing 747, De 
Havilland Canada DHC-6 
Twin Otter, Lockheed C-130 
Hercules, Airbus A320, 
Lockheed Lioii Tristar, Avro 
Vulcan B2, Britten-Norman 
BN-2 Islander, Panavia 
Tornado F3, De Havilland 

Canada DHC 7 110 Dash7, 
Bae Sea Harrier. 

GRENADA 
7-i2-'o6. Prinses Maxima, 
adviseur voor het VN-jaar van 
het microkrediet. 
Tweemaal $ 1.50. Portretten. 

i5-2-'o7. Testvluchten Con
corde (1969). 
Tweemaal $ 2.-. Testpiloten, 
resp. AndréTurcat (1921), 
Brian Trubshaw (1924-2001). 

8-5-'o8. Postzegeltentoon
stelling Taipei 2008, flora. 
Vel met zesmaal $ i.-; 
blok $ 5.-. Resp. Camelia 
sinensis, Nelumbo nucifera, 
Acer palmatum, Momor-
dica charantia, Oryza sativa, 
Litchi chinensis; bamboebos 
Shitou. 
i4-5-'o8. Wereldkampioen
schap filatelie Israël 2008. 
Blok $ 6.-. Luchtfoto Jeru
zalem. 

HONGKONG 
i2-g-'o8. Postzegeltentoon
stelling Praag 2008. 
Blok $ 10.-. Gebouwen en 
brug. 

INDIA 
3i-7-'o8. Damodar Dharma-
nanda Kosambi (1907-1966). 
5.- R. Portret wiskundige 
en marxistisch historicus 
en vergelijking ('Kosambi's 
function'). 
2-8-'o8. Aldabra landschild
pad. 
5.-, 15.-R. (zeshoekig). 
Tweemaal Geochelone 
gigantea. Ook velletjes met 
dertien zegels (13 x 5.-, 
13 X 15.-, 5 X5.--1-8X 15.-, 
8 X 5.--h 5x15.-). 
8-8-'o8. Olympische Spelen, 
Peking 2008. 
5.-, 5.-, 15.-, 15.-R. 
Beeldmerk spelen en resp. 
mascotte en toorts, boksers, 
schutter, boogschutter. Ook 
velletje met de vier zegels in 

doorlopend beeld, op rand 
pictogrammen vele sporten. 
i2-8-'o8. Kustwacht. 
Viermaal 5.- R. Vliegtuig 
'Dornier Fixed Wing', heli
kopter, hovercraft, patrouil
leboot. Ook velletje met de 
vier zegels. 

2i-8-'o8. Ustad Bismillah 
Khan (1916-2006). 
5.- R. Portret klassiek mu
sicus met blaasinstrument 
(shehnai). 

i5-io-'07. Olympische Spe
len in Peking. 
3.-, 12.-, 30.-, 70.-, 140.-w. 
Mascottes, resp. Beibel, 
Jingjing, Huanhuan, Ying-
ying, Nini. 
i-ii-'07. Antieke meubels. 
3.-, 12.-, 40.-, 70.-, IIO.-, 
130.- w. Resp. dekenkist, 
commode, toilettafel, drie
maal kast. 
5-ii-'o7. Traditionele gerech
ten uit provincie Hamyong. 
12.-, 50.-, 70.-, iio.- w. Resp. 
balletjes uit aardappel en 
rijstmeel, 'Yongchae kimchi', 
geferraenteerde platvis, 
aardappelkoeken. 

IRAN 
28-5-'o8. Frankeerzegel 
Perzische Golf 
500 Ris. Wereldbol met 
Perzische Golf 

KIRGIZIË 
28-6-'o8. Hoeden. 
6.-, 7.-, 12.-, 50.- s. Verschil
lende hoofddeksels. 
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26-7-'o8. Jaks. 
Viermaal 25.- s. Vier verschil
lende jaks. 

KIRIBATI 
8-8-'o8. Olympische Spelen, 
Peking 2008. 
25, 50, 60, 75 c. Beeldmerk 
spelen en resp. gewichthef
fer en bamboe, hardloper en 
drakenkop, speerwerper en 
vis, wielrenner en lampions. 

KOREA NOORD 
3-8-'o7. Orchideeën. 
Velleje met 3.-, 70.-, 127.-, 
140.- w. Resp. Oncidium 
wyattianum, Cymbidium 
'Red Beauty', Dendrobium 
thysiflorum, Dendrobium 
'Candy Stripe'. 
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io-ii-'o7. Koreaanse top in 
Pjongjang. 
Blok 170.- w. Roh Moo-hyun 
(1946), president Zuid-Korea 
en Kim Jong II (1941) van 
Noord-Korea. 
i5-ii-'07. Arirang-festival. 
Velletje met 12.-, 50.-; velletje 
met 120.-, 155.- w. Van men
sen gevormde beelden, resp. 
beeldmerk opperbevelheb
bers Koreaanse volksleger, 
maan en wolken; bloemen, 
Koreaans schiereiland. 

i8-ii-'07. Antieke schilde
rijen. 
3.-, 12.-, 70.-, 130.-w. 
Schilderij met beroepen door 
Kim Hong-do (18'''' eeuw), 
resp. ploegende boer, spin
ster en weefster, kleermaker, 
boogmaker. 
i6-i2-'07. Bezoek Secretaris
generaal van de communisti
sche partij Vietnam. 
Blok 120.- w. Nong Due 
Manh (1940) met Kim Jong II 
bij presenteren geschenken. 
24-i2-'07. Negentigste 
geboortedag Kim Jong Suk 
(1917-1949), moeder van Kim 
Jong II. 
3.-, 30.-, 70.-, iio.- w. Resp. 
geboortehuis in Hoeryong, 
Kim Jong Suk met Kim II 
Sung, portret, in partizanen-
kamp. 
i-i-'o8. Nieuwjaar. 
3.- w. Nationale vlag en zicht 
op Pjongjang. 
i5-i-'o8. Krant 'Saenal' 
(orgaan jeugdvereniging 
communistische partij) 
tachtig jaar. 
85.- w. Jongeren, krant 
partijvlag. 
30-i-'o8. Gezamenlijk hoofd
artikel Noord-Koreaanse 
kranten. 

3.-, 3.-, 12.-, 12.-, 30.-, 120.-, 
135.-w. Resp. nationale vlag 
en wapenschild, arbeiders en 
boeren onder leiding volks
leger, naar voren stormende 
soldaat, arbeiders, vrouw met 
levensmiddelen, arbeiders 
en studenten maken muziek, 
demonstranten hereniging 
beide Korea's. 
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5-2-'o8. Papegaaien. 
15.-, 85.-, 155.-, 170.-w. 
Resp. Melopsittacus undu-
latus. Agapornis roseicollis. 
Agapornis personata, twee 
Melopsittacus undulatus. 
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i3-2-'o8. Begoniasoort 'Kim-
jongilia' twintig jaar. 
Blok 85.- w. Kim II Sung en 
Kim Jong II temidden van 
bloemen. 

KOREA ZUID 
29-8-'o8. Vereniging Kore
aanse taal honderd jaar. 
250 w. Citaat uit 'Han-
nara Mal' geschreven door 
Ju Sigyeong gekalligrafeerd 
door Seo Huihwan. 
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i-g-'oS. Waterleiding Seoel 
honderd jaar. 
250 w. Kraan, glas en drup
pels. 
2-9-'o8. Veertiende we
reldkampioenschap ARDE 
(Amateur Radio Direction 
Finding). 
250 w. Speler en 'foxgun'. 

721 
5-9-'o8. Extreme sporten, III. Z 
Viermaal 250 w. Snowboard-
er, resp. carving turn, indy 
grab, nose grab, air. 

(afbeelding volgende pagma] 



LIBANON 
304'o8. Honderdvijfen
twintigste geboortedag 
KhalilGibran(i883i93i), 
Schilder, filosoof en schrij
ver. 
L£ 100, 500,1.400, 2.000; 
blok 4.000. Schilderijen, 
resp. moeder en kind, Sul
tana, Gibranmuseum in 
geboortedorp Bischarri, 
zelfportret. 
304'o8. Conferentie district 
Nabije Oosten Rotary Inter
national in Beiroet. 
L£ 2.000. Beeldmerk Rotary, 
Libanese ceder en galei met 
roeiers in kleuren vlag 
van Verenigde Arabische 
Emiraten, Georgië, Armenië, 
Bahrein, Jordanië, Cyprus, 
Sudan, Egypte en Libanon. 
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MAAGDENEILANDEN 
i8'o8. Olympische Spelen, 
Peking 2008. 
15,18, 20 c , $ I.. Beeldmerk 
spelen met resp. hardloop
ster en bamboe, zeilboot en 
drakenkop, hardloopster en 
lampions, zeilboot en vis. 

OQp 

MACAU 
i39'o8. Twintigste interna
tionale wedstrijd vuurwerk 
vertonen. 
1.50, 2.50,3.50, 5.; blok 
10. ptcs. Verschillend vuur
werk bij bruggen. 

r MADAGASKAR 
2 i55'o8. Regis Rajemis
u. Raolison (19131990). 

300 F. Portret stichter 

7ft ft 'Havatsa Upem' (unie van 

H schrijvers en dichter in het 
Malagassisch). 

MALEISIË 
i57'o8. Tuanku (1927) vijf
tigjaar sultan van Kedah. 
30, 50 s., I. RM. Resp. 
portret 1959 met rijstvelden 
en stad Alor Setar, portret en 
regeringsgebouw en Jalan 
TelokWanjahfontein, por
tret en stad Alor Setar met 
toren en 'Masjid AIBukhary'. 
i8'o8. IDBF* wereldkampi
oenschap drakenboot 2008. 
30, 50 s., i.RM.; blok 
2. RM. (blok geperfo
reerd en ongeperforeerd). 
Verschillende afbeeldingen 
drakenbootrace. 

i48'o8. Scouting Maleisië 
honderd jaar. 
30, 50, 50 s. Resp. beeld
merk scouting en resp. 
scouts lezen kaart en Baden
Powell (1908), touwbrug 
(19571987), wateractivitei
ten: zwemmen en kano en 
motorboot (19882008). 

288'o8. Kunstschatten. 
30, 50 s., I. RM. Resp. Syed 
Ahmad Jamal: Semangat 
Ledang (2003), Chuah Thean 
Teng: Musim Buah (1968), 
LatifFMohidin: Pagopago 
(1965)

MICRONESIË 
i97'o8. NBA* basketbal, 
The Phoenix Suns. 
Vel met negenmaal 42 c. 
Amare Stoudemire, Boris 
Diaw, Brian Skinner, 
D.J. Strawberry, Shaquille 
O'Neil, Grant Hill, Leandro 
Barbosa, Raja Bell, Steve 
Nash. 

NAMIBIË 
88'o8. Fossielen uit het 
Ediacarium. 
Standard mail. Registered in
land mail paid. Postcard rate. 
Registered nonstandard 

mail. Resp. lUngea, Ernietta, 
Swartpuntia, Pteridinium. 

i58'o8. Olympische Spelen, 
Peking 2008. 
$ 2., 3.70, 3.90,4.20. Olym
pische ringen en medaille 
met viermaal verschillende 
sporter. 

NAURU 
88'o8. Olympische Spelen, 
Peking 2008. 
15, 25, 75 c , $ I.. Beeldmerk 
spelen en resp. tennisster en 
bamboe, boogschutter en 
drakenkop, gewichthefster 
en lampions, duiker en vis. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
87'o8. Grenzeloos Neder
land, architectuur, gezamen
lijke uitgifte met Nederland 
en Aruba. 
Velletje met 5,106, 285 c. 
(€ 0.92 Nederland, 240 c. 
Aruba). Driemaal detail huis 
op Antillen, (eten: kaas met 
pepers en potje Adobo, ge
dicht van Federico Oduber). 

NIEUWCALEDONIË 
3i7'o8. Olympische Spelen 
Peking. 
Driemaal 75 F. Olympische 
ringen, wereldbol en resp. 
gewichtheffen taekwondo, 
tafeltennis. 

3i7'o8. Geschiedenis 
telecommunicatie in Nieuw
Caledonië. 
Velletje met viermaal 75 F. 
Resp. morsetoestel (1893), 
telefoon (1959), satelliet 
(1975), optische vezel (kabel 
onder water moet i9'o8 m 
werking gaan). 
3i7'o8. Kantoor post en 
telecommunicatie vijftig jaar. 
Driemaal 75 F. Beeldmerk ge

legenheid en zegelopzegel, 
resp. telefonist en brievenbus 
met Yvert luchtpost 146, man 
achter computer en Yvert 296, 
telefoonkabel met satelliet en 
wereldbol en Yvert 298. 

NIEUWZEELAND 
39'o8. Spoorlijn 'North 
Island Main Trunck Line' 
honderd jaar. 
50 c , $ 1 .  , 1.50, 2., 2.50. 
Resp. ceremonie 'laatste 
spijker' bij Manganuiote
Aoviaduct (1908), stoomloc 
KA 947 in Taumarunui, 
stoomloc met goederentrein 
op spoorbrug Makatote, 
stoomtrein beklimt Rau
rimuspiraal, 'Overlander' op 
Hapuawhenuaviaduct. 

i89'o8. Postzegeltentoon
stelling Wenen. 
Velletje met 50 c , $ 1.50, 2.. 
Zegels van 56'o8 'Matariki' 
(melding 7/8/557), op rand 
WIPA*o8 en info tentoon
stelling. 

NORFOLKEILAND 
276'o8. St. John's Ambu
lance vijfentwintig jaar. 
30, 40, 95 c. $ 4.. Resp. 
groepsfoto leden (heden 
en verleden), ambulance en 
hulpverleners bij slachtoffer, 
patiënt op brancard bij am
bulance, patiënt op brancard 
bij ziekenhuis. 

i8'o8. Zeldzame varens op 
Norfolkeiland. 
Viermaal 50 c. Verschillende 

OEZBEKISTAN 
282'o8. Frankeerzegels, 
gebouwen met jaartal 2008. 
45., 90. (S). Resp. nationaal 
theater, operagebouw in 
Taschkent. 

PAPOEANIEUWGUINEA 
256'o8. ICunst van Timothy 
Akis (19441984). 
0.85,3., 3.35, 5.35 K.; 
velletje met 0.85, 3., 3.35, 
5.35 K.; blok 10. K. Resp. 
'Longhair', 'Alone', 'Woman 
with cassowary and child', 
'Man shooting cassowary'; 
over 0.85 en 3.35 K.: 'Five 
men in their gardens', over 
3. en 5.35 K.: 'The crocodile 
woman and twoheaded 
man'; 'Flying fox'. 

PITCAIRNEILANDEN 
208'o8. Zonsondergangen. 
$0.50, 0.60,0.80,1., 2., 
2.50. Verschillende foto's 
zonsondergang. 

PERU 
i27'07. Eerste Peruaanse 
congres honderdvijfentach
tig jaar geleden. 
Vel metachtmaal 2.50 S. 
Tentoonstellingsgebouw, 
eerste congres, oud instituut, 
monument Simon Bolivar, 
tentoonstellingsgebouw 
bij avond, zaal 'Los Pasos 
Perdidos', glasinloodraam, 
beelden. 
id-y-'oy. Vicekoningen 
Peru. 
Viermaal 6. S. Portretten van 
resp. Luis de Valasco, Juan de 
Mendoza y Luna, Gaspar de 
ZunigayAcevedo, Francisco 
de Borja y Aragon. 
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267'o7. Tweehonderdste 
geboortedag Giuseppe 
Garibaldi. 
6. S. Portret Italiaanse strij
der voor eenwording. 
307'o7. Scouting honderd 
jaar. 
Tweemaal 3. S. Beeldmerk 
scouting en kleine foto's, 
vlaggen met lord Baden
Powell en eerste kampeer
plaats scouts. 
io8'o7. Honderddertigste 
geboortedag Raul Maria 
Pereira, gezamenlijke uitgifte 
met Portugal. 
2. S. Portret architect en 
postkantoor Peru. 
208'o7. Vicekoningen 
Peru. 
Viermaal 6. S. Portretten 
van resp. Diego Fernandez 
de Cordoba, Luis Jeronimo 
Cabrera, Pedro de Toledo y 
Leiva, Garcia Sarmiento de 
Sotomayor. 
iog'o7. Instituut Riva 
Aguero zestig jaar. 
Blok 10.50 S. Gebouw. 
i5g'07. Vogels. Viermaal 
5.50 S. Sarcoramphus papa, 
Mimus longicaudatus, 
Couraba flaveola, Pyrocepha
lus rubinus. 



15'9"'°7 Orkest nationale 
politie honderd jaar. 
2., 8.5 S. Wapenschild en 
resp. orkestleden op bordes, 
orkestleden en trom. 
i7g'07. Grootloge Peru 
honderdvijfentwintig jaar. 
6.50 S. Pilaren met wereldbol 
en sterren en landkaart met 
passer en driehoek. 

zSg'oj. Vijftig jaar 
gezamenlijk commando 
strijdkrachten. 
Blok 14. S. Militairen, tand
arts, helikopter en schip. 
28g'o7. Fossielen. 
Blok 10. S. Botten Megathe
rium (grondluipaard). 

28g'07. Klassieke auto's. 
Velletje met vijfmaal 3. S. 
Auburn Speedster 851SC 
(1935), Clement Brass 
Phaeton gCV (1903), Dodge 
pickup (1926), Stutz BB 
sedan convertible (1928), 
Pierce Arrow 1603 touring D 
(1936). 
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iio'o7. Klooster van Heilige 
Clara vierhonderdvijftig jaar. 
5.50 S. Klooster. 
iio'o7. Katten. 
Velletje met viermaal 6. S. 
Angora, pers, bengaal, 
siamees. 
iio'07. Insecten. 
Velletje met viermaal 5.50 S. 
Macrodontia cervicornis, 
Dynastes hercules, Titanus 
giganteus, Megasoma sp. 

8io'07. Eerste opleidings
school scheepvaart drie
honderdvijfiig jaar geleden 
opgericht. 
5.50 S. Don Francisco Ruiz 
Lozano en vroege navigatie
middelen. 
8io'o7. Honderdvijftigste 
geboortedag Daniel Alcides 
Carrion (18571885). 
3. S. Portret student die 
ziekte van Carrion aantoonde 
en vlieg bij oog. 

gio'o7. Upaep*, onderwijs 
voor iedereen. 
Tweemaal 5.50 S. (samen
hangend). Verschillende 
afbeeldingen van kinderen 
die lezen. 
i5io'o7. Paddestoelen. 
Velletje (in vorm paddestoel) 
met viermaal 2.50 S. Dyctio
phora indusiata, Sepultaria 
arenicola, Marasmius hae
matocephalus, Marasmiellus 
volvatus. 
i9io'o7. Bedreigde dier
soorten, boshonden. 
Velletje met tweemaal 
2., tweemaal 5.50 S. Vier 
verschillende afbeeldingen 
Speothos venaticus. 
2gio'o7. Koning Felipefort 
in Callao. 
Blok 6. S. Fort en soldaten. 

POLYNESIË 
78'o8. Olympische Spelen 
Peking 2008. 
Tweemaal 140 F. Gewichthef
fen, tafeltennis. 

QATAR 
i46'o8. Expo 'Zaragoza 
2008'. 
Viermaal 0.50 R. Twee
maal beeldmerk, tweemaal 
mascotte Fluvi. Ook velletje 
met de vier zegels, op rand 
waterdruppel. 

SAO TOME E PRINCIPE 
22'o7. Presidenten Ver
enigde Staten. 

Tienmaal blok 40.000 Db. 
George Washington (1732
1799), Thomas Jefferson 
(17431826), Abraham Lin
coln (18091865), Franklin O. 
Roosevelt (18821945), 
Dwight D. Eisenhower (1890
1969), John F. Kennedy (1917
1963), Lyndon B. Johnson 
(19081973), Ronald Reagan 
(19112004), George H.W. 
Bush (1924), William Clinton 
(1946). 
22'07. Mineralen. 
7.000, 9.000,10.000, 
14.000 Db. Resp. bariet met 
calcieten rookkwarts, mala
chiet met beryl en smaragd, 
toermalijn met mikroklien 
en amazoniet, Icwarts met 
amethist en topaas. 
22'o7. Paddestoelen, 
Alexander Fleming (1881
1955, Brits bacterioloog). 
7.000, 9.000,10.000, 
14.000 Db. Resp. Boletus 
badius en portret. Boletus 
edulis en Leccinum querci
num, Amanita pantherina 
en Russula vesca, Amanita 
muscaria en Fleming met 
microscoop. 

22'07. Uilen, kleine zoog
dieren en tonijn. 
7.000, 9.000,10.000, 
14.000 Db. Resp. Ochotona 
collaris en Tyto alba, Lepus 
arcticus en Nyctea scan
diaca, Thunnus albacares en 
Scotopelia peli, Ninox novae
seelandiae, Platacanthomys 
lasiurus. 
22'o7. Neanderthalers en 
mineralen. 
7.000, 9.000,10.000, 
14.000 Db. Resp. Neander
thaler met resp. coelestien, 
zuivere zwavel, pyrargyriet, 
veldspaaten maansteen. 

22'o7. Internationaal 
pooljaar. 
7.000, 9.000, 10.000, 
14.000 Db. Resp. Robert 
Edwin Peary (18561920), 
Eudyptes chrysolophus, 
Aptenodytes patagonicus, 
Fridtjof Nansen (18611930) 
en Ursus maritimus. 
22'o7. Tiende sterfdag 
prinses Diana (19611997). 
7.000, 9.000,10.000, 
14.000 Db. Portretten. 
22'o7. Eerste sterfdag Steve 
Irwin (19622006). 
7.000, 9.000,10.000, 
14.000 Db. Portret Austra
lische documentairemaker 
en resp. Pterois volitans, 
Crotalus viridis, Crocodylus 
porosus, Myliobatis australis. 
22'07. Pausen met hun 
wapen. 
7.000, 9.000,10.000, 
14.000 Db. Resp. Paulus VI 
(18971978), Johannes 
Paulus I (19121978), Bene
dictus XVI (1927), Johannes 

Paulus II (19202005). 
22'o7. Satellieten. 
7.000, 9.000,10.000, 
14.000 Db. Resp. twee
maal Spoetnik I, tweemaal 
Spoetnik IL 

SAUDI ARABIË 
2i4'o8. Arabische kamelen. 
Viermaal 2 R.; blok 5 R. 
Resp. 'Al majaheem', 'Al 
wad'h', 'Al shog'h', 'AI 
shoe'I'; de vier kamelen. 

SENEGAL 
56'o8. Natuurbescherming. 
100, 200, 300, 450 F. Resp. 
man zegt nee! tegen bomen
kapper, een vuurtje stoken is 
gevaarlijk, man ruimt vuil op 
straat op, bescherming rond 
boomstammen. 

SENEGAL 
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SEYCHELLEN 
iio'o8. WWF* Aldabra
drongo en Comorenwever. 
Viermaal i. R.; blok 20. R. 
Pandabeeldmerk WWF en 
resp. tweemaal Dicrurus 
aldabranus, tweemaal Foudia 
eminentissima aldabrana; 
beide vogels. 

SRI LANKA 
2008. Olympische Spelen, 
Peking 2008. 
5., 15., 40., 45.Rs. 
(piramidevormig, in keer
druk). Beeldmerk spelen 
met olympische ringen en 
resp. schutter, speerwerper, 
bokser, hardlopers. 

ST. KITTS 
(ST. CHRISTOFFEL) 
i86'o8. Geschiedenis 
Olympische Spelen, 1900 
Parijs. 
Velletje met viermaal $ 1.40. 
Beeldmerk spelen en resp. 
Eiffeltoren met Seine en 
gebouw wereldtentoonstel
ling, schermster op affiche, 
Charlotte Cooper (1870
1966, goud damesenkel), 
Alvin Kraenzlein (18761928, 
goud 60 meter, 110 meter 
horden, 200 meter horden en 
verspringen). 

ST. HELENA 
i98'o8. Frankeerzegels, vis. 
5,10,15, 20, 25, 35, 40, 50, 
80 p., £ I., 2., 5.. Verschil
lende vissen. Ook vel met de 
twaalf zegels. 

SURINAME 
i58'o8. Frankeerzegels, 
vogels. 
SR$ 0.30, 0.45, 0.50, 0.75, 
0.90,1.40, 2.50, 4.. Resp. 
Ceryle torquata. Tangara 
velia, Florisuga mellivora, 
Psarocolius viridid, Pionus 
fiiscus, Chloroceryle aenea, 
Caryothraustes canadensis, 
Campephilus rubricollis. 

TUNESIË 
307'o8. Congres van de 
uitdaging. 
250 m. Kaart en vlaggen. 
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38'o8. Dag Arabische post. 
Tweemaal 600 m. (samen
hangend). Gesluierde vrouw 
en beeldmerk, kamelen. 
88'o8. Olympische Spelen, 
Peking. 
250, 600 m. Olympische 
ringen en beeldmerk spelen 
met resp. gekleurde strepen 
en pictogrammen sporten, 
vlag Tunesië en plaatjes 
sporten. 

VANUATU 
307'o8. Postkantoor onder 
water, extreme medewerkers 
post. 
40, 80,100, 200 vt. (met 
onregelmatige vorm). 
Verschillende afbeeldingen 
medewerkers post onder 
water met vissen. 

2008. Vakantieoorden. 
Zevenmaal 90 vt. Iririki
eiland, 'Melanesian villa': 
hotelgebouw, bloemen en 
mensen bij zee, 'The Sebel': 
terras en gebouw, 'Le 
Lagon': huisjes bij water, 
'Le Meridien': water en hotel, 
'Breakas Beach Resort': 
mensen in water en aan 
tafeltje. 



VERENIGDE NATIES 
23io'o8. Klimaatverande
ring. 
Zes velletjes met steeds 
viermaal Zw.Fr. 1.20,1.80; 
US$ 0.42, 0.94; € 0.65,1.15. 
Viermaal verschillend kwart 
wereldbol en resp. ijsbeer 
op zwarte grond, smeltend 
poolijs en schip; gebarsten 
aarde en slak, koralen; 
rokende fabriekspijpen, dode 
boomstronken 

VERENIGDE STATEN 
i58'o8. Frankeerzegel, zon
nebloem. 
42 c. Helianthus annuus. 

29'o8. Vlaggen. 
Tienmaal 42 c. Vlag van 
Columbia, Florida, Georgia, 
Guam, Hawaii, Idaho, Illi
nois, Indiana, Iowa, Kansas. 
59'o8. Franlceerzegel, 
zeekust. 
Zonder waardeaanduiding 
(5 c) . 
89'o8. Latin Jazz. 
42 c. Muzikanten. 

Nieuwe stempels 
De afgelopen tijd zijn weer 
enkele bijzondere poststem
pels gebruikt. 
Een daarvan was het stempel 
ter gelegenheid van de 47ste 
Dag van de Aerofilatelie, die 
gehouden werd op 27 sep
tember jl., tijdens Bojilexin 
Oosterhout. Te zijner tijd zal 
ik u een afbeelding tonen. 
Iets eerder, tijdens WIPA 08 
in Wenen (18 tot en met 21 
septemberjl.) werd een oer
hollands bijzonder stempel 
met een molen gebruikt. 

Op de komende Postex 2008 
zullen twee stempels in 
gebruik zijn; één daarvan is 

i89'o8. Bette Davis (1908
1989). 
42 c. Portret actrice. 

igg'oS. Ziekte van Alzhei
mer. 
42 c. Hand op schouder 
vrouw. 

239'o8. Wenszegel. 
42 c. Groet voor Suikerfeest. 
2io'o8. Serie 'natuur in 
Amerika', duingebied Grote 
Meren, X. 

het beursstempel, dat in de 
stand van TNT wordt gehan
teerd. Het tweede stempel 
dat tijdens Postex wordt 
gebruikt is het stempel van 
de Dag van de Postzegel (18 
oktober 2008). We zien een 
gestileerde {post)duif 

Stempeloverdracht 
Op zaterdag 6 septemberjl., 
tijdens de opening van het 
nieuwe filatelistische sei
zoen, werden de laatste oude 
stalen dagtekeningstem
pels overgedragen aan het 
Museum voor Communicatie 
in Den Haag. Het betrof 
handstempels die door de 
firma Raab werden vervaar

Vel met tienmaal 42 c. in 
doorlopend beeld. Dieren 
en planten op velletje: 
Ammophila breviligulata, 
Oenothera biennis, Pooece
tes gramineus. Campanula 
rotundifolia, Cicindela for
mosa, Prunus pumila, Am
mophila harti, Myrmeleon 
immaculatus, Vulpes vulpes, 
Lithospermum caroliniense, 
Peromyscus leucopus. Hete
rodon platirhinos, Calamo
vilfa longifolia, Charadrius 
melodus, Lontra canadensis, 
Bombus impatiens, Cirsium 
pitcheri, Larus delawarensis, 
Mergus merganser, Lathyrus 
japonicus, Charadrius 
melodus, Falco columbarius, 
Actitis macularius, Cakile 
edentula, Hexagenia sp., 
Vanessa atalanta, Hexagona
ria percarinata. 

3io'o8. Amerikaanse auto's 
met staartvinnen en chroom. 
Vijfmaal 42 c. Cadillac 
Eldorado (1959), Studebaker 
Golden Hawl« (1957), Pontiac 
Safari (1957), Lincoln Pre
miere (1957), Chrysler 300C 
(1957)

digd. Het museum heeft een 
grote collectie poststempels, 
maar de nieuwste versie van 
het dagtekeningstempel dat 
sinds 1829 in Nederland in 
gebruik is, was nog niet in de 
collectie opgenomen. 
Bij de overdracht ging het 
om vijf dagtekeningstempels 
die redelijk tot goed van kwa
liteit zijn en die na een flinke 
schoonmaakbeurt zonder 
problemen in de collectie van 
het museum konden worden 
opgenomen: 

Werkendam, nr.i, zonder 
straatnaam, voor het laatst in 
gebruik op 28 juni 2007; 
Vianen (Utrecüt), Ursuline
hof, zonder nummer, voor 
het laatst in gebruik op 28 
juni 2007; 
Rijswijk (NoordBrabant), 
Dorpsstraat, nr. i, voor het 
laatst in gebruik op 2 juli 
2007; 

WALLIS EN FUTUNA 
297'o8. Lavelua (koning) 
Tomasi Kulimoetoke (1918
2007). 
380 F. Portret koning en 
gebouw. 
307'o8. Adolieiland. 
iio, 155 F. Resp. non en drie 
vrouwen weven, mensen 
komen terug in boten. 
307'o8. Inheemse bloem. 
105 F. Agalia psilopetala. 
3i7'o8. Glasinloodraam 
in kerk van Lano. 
100,140 F. Resp. H. Theresia, 
H. Petrus. 
i88'o8. Traditionele kano's. 
5, 20, 40, 50 F. Verschillend 
geschilderde kano's. 

ZAMBIA 
305'o8. WWF*, grote 
koedoe. 
Velletje met viermaal 
3.000 K. Pandabeeldmerk 
WWF en viermaal verschil
lende afbeelding Tragelaphus 
strepsiceros. 

86'o8. Olympische Spelen, 
Peking 2008. 
Velletje met viermaal 
2.000 K. Beeldmerk spelen 
en silhouet van sporter, resp. 
voetbal, hordelopen, boksen, 
zwemmen. 

Gameren, zonder straat
naam, zonder nummer, voor 
het laatst in gebruik op 9 juli 
2007 en 
Heerle, Herelsestraat, nr.i, 
voor het laatst in gebruik op 
10 januari 2008. 

De dagtekeningstempels 
werden in ontvangst geno
men door Monique Erkelens 
van het Museum voor 
Communictie. Ik had de eer 
om ze namens TNTPost aan 
haar te mogen over te dragen 
(foto hieronder). Heel sym
bolisch gebeurde dit in het 
oude postkantoor dat in het 
museum is gevestigd. 

De bewuste oude stempels 
zijn afkomstig van TNTPost
vestigingen. Ze werden 
destijds vervangen door 
stempels van het nieuwe 
type. Van dit nieuwe type 
zijn er drie versies. Van alle 
drie de versies is nu ook een 

9io'o8. Sapoa*, gezamen
lijke uitgifte. 
1.500,1.800, 2.250, 2.700, 
3.300 K. Resp. Syncerus 
caffer, Tragelaphus angasii, 
Tragelaphus angasii, Equus 
burchelli, Oryx gazella. 

*: Gebruikte afkortingen: 
IDBF International 

Dragon Boat Federa
tion 

NASA National Aero
nautics and Space 
Administration 

NATO North Atlantic 
Treaty Organization 

NAVO Noord Atlantische 
Verdrags Organisa
tie 

NBA National Basketball 
Association 

Sapoa Southern Africa 
Postal Operators 
Association 

UNEP United Nations 
Environment Pro
gramme 

Unesco United Nations 
Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espaiïa y 
Portugal 

WIPA Wiener Internatio
nale Postwertzei
chen Ausstellung 

WWF World Wildlife Fund 

stempel overgedragen aan 
het museum. 
Het testfieldstempel (eerste 
versie, teststempel Colop 
R2046) is van Udenhout
Tongerloplein; het werd 
voor het laatst gebruikt op 
12 maart 2007; 
De tweede versie is een Colop 
R2045 6stempel van Oost 
West en MiddenbeersHoog
dijk. Dit stempel werd nooit 
gebruikt. Het stempel werkte 
met de verkeerde inkt die de 
stempelplaatjes liet verschui
ven en tot eivormige afdruk
ken leidde. Het stempel is 

.■■■.'StCflf . 

' nmm ] 
v,..y 

bewaard gebleven en verhuist 
nu naar het museum. 
De laatste versie ('Zomer 
2007') is nu in gebruik op 
alle TNTPostvestigingen. 
Dit is eveneens een Colop 
R 2045 6. TNTPost schrijft 
voor welke inkt moet worden 
gebruikt. Verschuiving van 
de stempelplaatjes is er niet 
meer bij. 

SAMENSTELLING; KEES VERHULST, POSTBUS 24013 
2490 AA DEN HAAG, EMAIL k.verhuIst@orange.nI 

mailto:k.verhuIst@orange.nI
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Ook in dit computer- en 
internettijdperk, waarin 
het mogelijk is om op elk 
gewenst moment elke 
film in huis te halen en te 
bekijken, zijn er mensen 
die de magie van het witte 
doek verkiezen boven 
die van het beeldscherm. 
Succesvolle films bewij
zen dat er nog steeds een 
markt is voor een genre 
dat al met de komst van 
de televisie een stille dood 
leek te sterven. Nieuw-
Zeeland is er trots op dat 
regisseurs het land kiezen 
om er hun films op te 
nemen. Nadat het eerder 
de Lord of the Rm^s-serie 
tot decor had gediend, 
kon Nieuw-Zeeland in 
de Narma-cyclus figu

reren. Onlangs zag een 
postzegelemissie het licht 
die ons meeneemt naar de 
sproolqesachtige wereld 
van prins Caspian. Hij is 
de rechtmatige troonop
volger van het koninkrijk 
Narnia. Helaas wordt 
de prins van alle kanten 
bedreigd. Hij overleefi: 
een moordaanslag en hij 
moet vluchten. Prins Cas
pian roept de hulp in van 
de kinderen Peter, Susan, 
Edmund en Lucy Pevensie 
die vanuit Londen met de 
trein naar Narnia komen. 
Samen met een legertje 
sprookjesfiguren bevech
ten zij Caspians boosaar
dige oom. Het wordt een 
strijd op leven en dood, 
waarbij hun geloof en 

SAMENSTELLING: JEFFREY GROENEVELD, 
PURMEREND - REACTIES EN TIPS: 
JEFFREYGROENEVELD@HETNET.NL 

bruine beer, uitjun^leboek, 
dat gebaseerd was op het 
boek van de Britse auteur 
Rudyard Kipling. Tege
lijk met de postzegels 
verschenen ook speciale 
geïllustreerde brieflcaar-
ten[5-9]. 

moed op de proef wordt 
gesteld [1-4]. 

Animatie 
Als geen ander heeft Walt 
Disney sprookjeswerel
den tot leven gebracht op 
het witte doek. US Postal 
Sermce gaf eerder dit jaar 
een derde serie zegels uit 
gewijd aan zijn creaties. 
We zien hoe hij de eerste 
tekenfilm met geluid. 
Steamboat Willie, creëerde 
en daarnaast zijn er ze
gels voor prinses Aurora 
en de goede feeën Flora, 
Fauna en Mooi Weertje uit 
De schone slaapster, Pongo 
en een van zijn puppies 
uit 101 Dalmatiers en het 
wolfsjong Mowgli en 
Baloe, de onvergetelijke 

De gewone man 
Niet alleen tekenfilmhel
den worden in de Ver
enigde Staten geëerd met 
postzegels, ook acteurs 
van vlees en bloed valt die 
eer te beurt, zoals James 
Stewart [10]. Stewart 
was de lieveling van het 
Amerikaanse publiek, dat 
zich prima kon identifice
ren met de rollen die hij 
speelde. Meestal was hij 
namelijk een vriendelijke, 
verlegen, wat slungelige 
en onhandige man, die 
vaak ook nog te maken 
kreeg met onrecht, maar 
uiteindelijk wel als win

naar uit de bus kwam. 
Stewart speelde de hoofd
rollen in filmklassiekers 
als It's a Wonderfiil Life, Mr 
Smith goes to Washington 
en de Hitchcock thrillers 
Rear Wmdou; en Vertyo. In 
1984 kreeg hij een ere-Os-
car voor zijn hele oeuvre. 

01' Blue Eyes 
Frank Sinatra, die grote 
bekendheid kreeg als de 
zanger met de onver
getelijke stem en de 
karakteristieke blauwe 
ogen, kreeg ook zijn 
eigen postzegel [11]. We 
zijn een beetje vergeten 
dat Sinatra ook een flink 
aantal filmrollen op zijn 
naam had staan. Voor zijn 
rol van Frankie Machine 
in The Man with the Golden 
Arm kreeg hij zelfs een 
Oscarnominatie in de 
categorie beste man
nelijke hoofdrol. In deze 
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film speelt Sinatra een ge
wezen heroineverslaafde. 
Nadat hij uit de gevange
nis is ontslagen, waar hij 
aflcickte van de heroine, 
probeert hij een normaal 
leven te leiden zonder toe 
te geven aan zijn vroegere 
verslaving. 

Acteurs uit Canada 
Hollywood heeft een gro
te aantrekkingskracht op 
acteurs van over de gehele 
wereld. De postdienst 
van Canada heeft voor de 
tweede keer zegels uitge
geven met portretten van 
landgenoten die het in 
Hollywood ver geschopt 
hebben [12]. Vreemd 
genoeg zijn de meeste 
grote komieken mannen. 
De actrice Marie Dressler 
is een van de uitzonde
ringen. Ze begon haar 
carrière in het theater als 
vaudevilleartiest. Haar 
komt de eer toe om in de 
eerste lange filmkomedie, 
Tillie's Punrtured Romance, 
de hoofdrol gespeeld te 
hebben. Haar tegenspeler 
was niemand minder dan 

de beginnende acteur 
Charles Chaplin, die ook 
als vaudevilleartiest be
gonnen was. Begin jaren 
dertig waren haar films 
stuk voor stuk kaskra
kers. 
Norma Shearer had al 
allerlei kleine rolletjes 
gespeeld toen ze in 1920 
een rol kreeg in de film 
The Stealers van JVIGM. Ze 
trok daarin de aandacht 
van Irving Thalberg, de 
directeur van de film
maatschappij, met wie ze 
in 1928 trouwde. Hoewel 
dat huwelijk haar filmcar
rière geen Icwaad deed, 
was Shearer ook gewoon 
een goede actrice, die in 
1934 een Oscar kreeg voor 
de hoofdrol in The Barrets 
qfWimpoIe Street. 
Chief Dan George brak 
pas door toen hij 60 was. 
Zijn filmcarrière had hij 
te danken aan het toeval. 
De acteur die 01'Antoine 
speelde in Cariboo Country 
werd ziek en George's 
zoon, die ook een rolletje 
speelde in deze televisie
serie, stelde voor om zijn 

vader de rol van de indi
aan te laten spelen. Het 
werd zo'n succes dat toen 
Disney Studio's de serie 
ging verfilmen, George de 
hoofdrol kreeg. Het was 
het begin van een mooie 
filmcarrière met onder 
andere een Oscarnomi
natie voor zijn rol als Old 
Lodge Skin in Little Big 
Man. 
De acteur Raymond Burr 
kent u waarschijnlijk nog 
wel van rollen als Perry 
Mason en de aan zijn rol
stoel gebonden detective 
Ironside. Burr speelde in 
tal van films, waarin hij 
vreemd genoeg meestal 
de slechterik was. Als 
Ironside was hij een rol
model voor vele gehandi
capten, die in een wereld 
vol vooroordelen nu eens 
zagen dat een held ook in 
een rolstoel kan zitten. In 
het dagelijks leven zette 
Burr zich onbaatzuchtig 
in voor verschillende 
goede doelen, waaron
der de vereniging voor 
mensen met een verlam
ming veroorzaakt door 

hersenbeschadiging. 

Gepassioneerd 
Een Italiaanse actrice die 
in Hollywood doorbrak 
was Anna Magnani. 
Naar aanleiding van haar 
honderdste geboortedag 
tonen Nederlandse film
huizen een retrospectief 
en de Italiaanse post gaf 
een postzegel uit [13]. 
Magnani begon haar film
carrière in de jaren twin
tig. Een van haar grootste 
rollen speelde ze als Pina 
in de film Roma, Citta' 
Aperta uit 1945. Magnani's 
manier van spelen wordt 
gekarakteriseerd als rauw, 
sensueel, explosief en 
gepassioneerd, maar ook 
broos. Haar Amerikaanse 
collega Bette Davis 
noemde haar ooit 'de 
grootste actrice die ik ooit 
gezien heb'. In de jaren 
vijftig waagde Magnani de 
overstap naar Hollywood 
en won in 1955 een Oscar 
voor haar rol in The Rose 
Tattoo. In 1973 verloor de 
actrice de strijd tegen al
vleesklierkanker. Bij haar 

uitvaart bleek nog eens 
hoe geUefd ze was: heel 
Rome liep uit om afscheid 
van haar te nemen. 

Kindsterretje 
Bij het voorbereiden van 
deze rubriek vond ik nog 
een frankeerstempel dat 
uitstekend bij het thema 
van deze maand past. 
Het werd in 1939 door de 
filmmaatschappij 20th 
Century Fox gebruikt 
en vestigde de aandacht 
op de nieuwe film van 
het kindsterretje Shirley 
Temple [14]. Temple, met 
haar blonde krullen en 
ondeugende ogen, was 
indertijd mateloos popu
lair. Tussen 1932 en 1949 
was ze in meer dan vijftig 
films te zien, waarin ze 
niet alleen acteerde, maar 
ook danste en zong. In de 
jaren zestig begon ze een 
tweede carrière als diplo
maat. Zo werd ze onder 
meer de Amerikaanse 
vertegenwoordiger bij 
de Verenigde Naties en 
ambassadeur in Ghana en 
Tsjechoslowakije. 
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VEILING 200: 21/22 november in Hampshire hotel APELDOORN te Apeldoorn. 

NEDERLAND: 
Betere zegels en series. 
Postgeschiedenis met EO poststukken en veel gefrankeerde poststukken w.o. schaarse 
bestemmingen en lastige frankeringen met veel R-, expresse en waarde brieven. 
Stempelmaterlaal Nederland. 
Overzeese gebieden van Nederland: zegels en poststukken van alle gebieden 

Buitenland: 
Aanbod vrijwel alle Europese landen, zowel betere zegels en series als poststukken en 
collecties, partijen en voorraden. 

Collecties en partijen: ruim 1000 kavels vanaf enkele tientjes. 
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Duitsland 
briefkaart PI 
met nrs 1,17b 
en 19 

Duitsland Mi 4 
postfris 

INTERESSE? 
Vraag dan onze (nog steeds gratis!!) catalogus eens aan, 
een telefoontje, fax, e-mail of brief(kaart) is voldoende! 
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Zuid Korea 
Ml Block 100 

Wij zijn aanwezig tijdens POSTEX 2008 met een stand. 
Bezoekt u ons eens. Wij staan naast de gemeenschappelijke stand van de 
keuringscommissie NVPH en KNBD. 
Amerikahal Apeldoorn, 17/19 oktober. 

Tijden kijkdagen en verdere afwikkeling: zie de catalogus! 

Veiling 201: 30/31 januari 2009. Inzenden mogelijk, ook tijdens POSTEX 2008. 
Veiling 202: 3/4 april 2009. 
Veiling 203:12/13 juni 2009. 

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

De Nederlandse Vereniging voor Thematische 
Filatelie is de grootste thematische vereniging van 
Nederland! 

* 5 maal per jaar het kleurrijke tijdschrift THEMA met 
gevarieerde artikelen en nieuws uit de thematische 
wereld 

* rondzenddienst, algemeen en / of per thema 
* schriftelijke veilingen 
* 5 contactdagen, gespreid over Nederland 
* deskundige adviezen bij het opzetten van 

verzamelingen 
* vertaalservice voor teksten op postzegels, stempels 

e.d. 
* motiefcontact: uitwisseling van informatie en 

materiaal met andere leden die uw thema verzamelen 
* verenigingsbibliotheek met honderden publicaties 
* website: www.nvtf.nl voor actuele informatie 
* korting op een abonnement maandblad Filatelie 

SOMETHING 
DIFFERENT 

EVERY WEEK 
SIUMDAFAVB 

Het lidmaatschap van de NVTF kost € 28,00 per jaar 
U kunt zich aanmelden bij 

H.J. Tollenaar, Tabakstiend 5, 6871 TJ Renkum 
E-mail: h.j.tollenaar@hccnet.nl 

Telefoon: 0317-317930 of aanmelden via www.nvtf.nl • 

^Crïft-»* 

sssm 
THEMATISCH VERZAMELEN ? 

BOEIEND EN VEELZIJDIG 

HIJ IS ER WEER! 
Ook van de jaargang 2007 van Fttateiie kunt u weer 

een landige digitale vosk bestellen. Alk df nununeis 
van het aflopen jaar in pdT-fonnaat, samoi goed vow 

bijna negerdiondod pagina*s met red%iion^ en 
coaaaaaäe informatfe. Dankzij de zodcfiinctie in 
Adobe Reader kunt u ̂ makkdi^ uw weg zoeken, 
simpelweg door de treiwoorden van uw keuze in te 

tfjfm (werkt ook in de adveitenties!). En dat voor een 
heel schappelijk prijsje: slechts tien euro. 

Bestel 'Fflatdie Jasagang zoof door een tioiqe over te 
maken op Postbankrdcening 706968 ten name van 
de Pomingmeestn van de Stichting Nederlandsch 

Maandblad voor Miilatelie en verm^ dukidijk uw naam 
en adres bij de ovoschtijving (ook bij 

gebruikmaknig van Girotd cf Mijn Postbank)! 

lOUSANDS w 
.LECTIONS Fl 

NATING STAMPS & 
lOUND THE WORLD 

LOTS FROM € 15 TO €25,000 
POSTAL HISTORY, REVENUES, 

" " " DERELLAS & EPHEM "' ' 

3 coupon today for your 
introductory mail-sale catalogues or access 
our online sales at: 

THE WORLD S MOST EXCITING STAMP SALES riNDAFAYRE LTD, KNUTSFORD, V/AI6 8XN. «Ufa 
Tel:+•44 (0)156S 653214 Fax - 4-i ,0)1565 651633! 

PLEASE SEND ME MY FREE INTRODUCTORY 
SANDAFAYRE CATALOGUES 

Name: 

Address 

Postcode 

E-rnsul 

My coHectr^ interests are; 

See lots th.1t oi 
No unwanted . 

(NL) 

COLLECTORS REGISTER 

FREE to 

http://www.nvtf.nl
mailto:h.j.tollenaar@hccnet.nl
http://www.nvtf.nl
http://th.1t


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 

www.motiefonline.nl Motief
postzegels 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, euro
munten speciale 2 euro vanaf 3.25 
euro. Verseveld-Boschman, De Ol
men 80, 6903 BP Zevenaar. Telefoon 
0316-343537. Giro 5312882. Bank 
304810398. 

Oost-Europa. Pzh. R. Wiktor, Hod-
gesstraat 13, 6135 CS Sittard. Tele
foon 046-4512751. E-mail 
robcrt-u)il<tor(a) tiome.nl 

Gratis prijslijsten postfrisse zegels 
van vele thema's. Wien, Postbus 
22517, iioo DA A'dam Z.O. Telefoon 
020-6974978 en www.w\en.n\ 

Gratis lijsten Brazilië, DDR, Bund., 
Berlijn gst. en pf. Zwitserland ge
stempeld. R. Dorman, Grasklokje 66, 
7772 NR Hardenberg. 

Polen 500 versch. voor 500 NL, B, R, 
Lux. Joanna Starzyk, Box 747, 00-
950, Warszawa i. Poland. 

Bloemen Domfil catalogus 26' editie 
in uitstekende staat, elk redelijk bod, 
porto apart. G. Sweijen. Telefoon 
035-5421789-

DDR 25%, Bund, Berlin, DR, alle 
Europese landen 35%, FDC's, boek
jes etc. J. Römkens. Telefoon 045-
5462894. 

Alle DAVO vans mintst. + doos + eert. 
J. Blommaart. Telefoon 06-51441709. 
Na 18.00 u. of viajblommaart@zee-
landnet.nl 

Luxe pfr. 25% Michel Zwitserl. bl. 
2, 5, 6, 7, 8, 9,10,13,14,15, 238z 
-234z, 250-55, 387-94, 500-05, 506-
07, Nederland 104-05 pfr. 255 euro 
R19-R31 vert.paren luxe pfr. 395 euro. 
W. Nagtegaal. Telefoon 06-28238662. 

Hungary new issues, FDC, year sets, 
want-list service. T. Borbély, H-1431 
Budapest. P.f. 106. Hungary. 

GEMUUWO 

Mooie collecties v.d. hele wereld 
gratis taxatie, vlot afgehandeld. W. 
v.d.Berg, Valkhof 94, 2261HV Leid-
schendam. Telefoon 070-3272108. 

Verzamelaar zoekt brieven uit WW2 
periode van concentratiekampen, 
strafgevangenissen & ghetto's. C.J.T. 
van der Togt. Contact via e-mail naar: 
coupIcfourei5ht(3)casem(i.nl of telefo
nisch 06-41971222/071-3623411. 

Poststukken met enkelfrankering 
NVPH 473, 496, 498, 509, 545, 547, 
597, 613, 650, 652, 667, 703, 717, 
749, juist gefrankeerd, goede kwa
liteit. R. Oberink, Valkenierslaan 
I, 9301 KM Roden. Telefoon 050-
5019547. 

Roofvogels + roofdieren incl. beren, 
marters, hondachtigen, geen katten, 
gevr. zegels van uw keuze, ind. mog. 
ret. F. Bik, Hofstraat 65, 7001JD Doe-
tinchem. Telefoon 0314-361491 

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 
Italië, San Marino en Vaticaan. Bekijk 
onze veiling en meldt u aan op www, 
Jnlitaha.nl of bel 06-51140411 of 070-
3460328. 

De Filatelistenvereniging Zuidelijk 
Afrika viert dit jaar haar 20-jarig 
bestaan. Maak eens kennis met ons, 
5 bijeenkomsten in Tiel, 5 veilingen, 
eigen blad, rondzend- en nieuw-
tjesdienst. Contributie 20,- euro. 
Inl. A.A. de Hilster. Telefoon 0344-
661897. E-maiItonjlori5)planct,nl 

Jaarlijkse Postzegel- en Munten-

beurs op zaterdag i november 2008 
van 10.00-16.00 uur in gebouw ROC 
Friese Poort te Emmeloord. Inl. J.W 
Elshof Telefoon 0527-615628. 

Contactgroep Frankrijk Ver
zamelaars (CFV), brieven en postze
gels van Frankrijk en voorm. Franse 
Kol., eigen blad, veilingen, rondz., 
4 bijeenkomsten p.j. in Bilthoven. 
Contr. ig euro. Info: Pietjan Zwaag. 
Telefoon 020-6277894. E-mail: 
p.zu)aag@)hcmrt.nl 

Ruilen: ik geef 150 gest. kl. frm. 
Europa, ik wil 100 gest. gr. frm. geen 
Europa. H.A.A. van der Made, Baro
nie 326, 2904XM, Capelle a/d IJssel. 

Nationale Postzegel- en Post-
stukkenbeurs zaterdag 25 oktober 
van 10-17 uur in "De Koepel", Kapit
telweg 399a, Hilversum. Fil. Ver. 
Hilversum & Omstreken. S. Nieu-
wendijk. Telefoon 035-5386170. 

Pzv. Zeewolde organiseert op 25 
oktober haar jaarlijkse Postzegel-
beurs, Flevoweg 69, van 10 - 17 uur. 
Sehr, veiling plm. 300 kavels, tafels te 
huur. Inl. telefoon 071-5149310. 

Interesse in USA en/of Canada fila
telie? Kom dan 19 oktober naar "De 
Schakel", Scheeringlaan 4A, Tiel. 
Of op 15 november naar "De Brug", 
Dunantlaan i, Reeuwijk. De zalen 
zijn open vanaf 9.30 uur. Inl. H. Win
terberg. Telefoon 0251-234256. 

Israël: Nieuwtjesdienst tegen nomi
nale waarde, prijslijst en geschenk 
gratis. Ongelooflijke aanbieding. 
Eilat Philatelie Club, Pb. 542, 88104 
Eilat-Israël. Y. Carmeli. www.israel-
stamps-eilat.com 

Koopjes! Groot verzamelaar ruimt op 
tegen hoge korting. C. Stockmann. 
Telefoon 0316-526265. 

= Wegens ouderdom: 17 insteekalbums 
° Ned. gestempeld tot eind 2006. Cat. 
^ w. 22.000,- euro, vraagprijs 3.300,-
^ euro. A. Floren. Telefoon 0182-
S 514753-
I— 

o 

ü Zeer grote partij frankeermachine-
^ stempels t.e.a.b. G.A. Wieldraayer. 
2 Telefoon 06-53809061. 

730 Alle 42 vellen Mooi Ned. t/m '08 
postfris 149,- euro. J. Teeling. Tele
foon 0314-662077. Alléén 10-15 u. 
Ook in het weekend. 

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. 

Stuur mij 100 klederdrachtzegels uit 
Islamitische en Afrikaanse landen, 
hetzelfde aantal retour wereld. S. 
Roelofs, Javastr. 114, 7512 ZL En
schedé. 

Gevraagd kantoorpost Nederland. 
P. Hoekman. Telefoon 06-53486029, 
na 19 uur. 

Roodfrankeringen in grote partij of 
grote verzameling. R. Folkerts. Tele
foon 0478-583337. 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

(j Postzegels 
W. van der Bijl D 

Ó i b 
Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 

Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 
Lid IFSDA (RT.A./C.N.E.R) 

http://www.motiefonline.nl
http://tiome.nl
http://www.w/en.n/
mailto:viajblommaart@zeelandnet.nl
mailto:viajblommaart@zeelandnet.nl
http://www.sgbritannia
http://Jnlitaha.nl
http://www.israelstamps-eilat.com
http://www.israelstamps-eilat.com


B R E D E N H O F  P O S T Z E G E L I M P O R T 
Bovenstracit286a,3077BLRotterdamUsselmoncle • lelefoon 0104826725 • Fax 0104797065 
emaiiBreclenhof@cs.com • ln1emehwww.l3redenhof.nl 
De winkel is geopend van dinsdag lot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. 

Maandag is de vvinl<el gesloten. Bestelling graag perlelefoon. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 
Verzendkosten €5,00. Rembours €6,50. Boven €100,geen verzerKfl<oslen. Prijswijzigingen 

DEZE MAAND VERWACHTE KILOWAAR; 
AUSTRALIË, BELGIË, CANADA, JAPAN, OOSTENRIJK, ZWEDEN 

OP VRIJDAG 24 OKTOBER HOUDEN WIJ WEER EEN INKOOP EN 
TAXATIEDAG, KOM LANGS, ALLES IS WELKOM, OOK MUNTEN 

AANBIEDINGEN VAN DE MAAND: 

■tJÊÊMi 

5i<g Missie ' 
DUITSLAND 

1l<g Missie m 
DUITSLAND^ 
^ ^ >*.'*i...r" 250gr. groot' jf IETS OUDER 

^ " ^ ^ INDONESIË  ^ NU 40,00 ^ 
•* NU 37,50 _y^^m ^ #4 

WIJ ZIJN AANWEZIG OP DE POSTEX IN APELDOORN 
MOETEN WIJ IETS VOOR U MEEBRENGEN, LAAT DIT DAN TIJDIG WETEN 

BEL VOOR HET LAATSTE NIEUWS OF KIJK OP INTERNET WWW.BREDENHOF.NL 

taite] I f f l S Ö g Ä ä ^ 
PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx 3x Sx lOx 
L 4 / 8 16 BLZ WIT 6,40 5,50 5,25 5,00 4,75 

L4/16 32 BLZ WIT 9,90 8,00 7,50 7,00 6,75 

L 4 / 2 4 48 BLZ WIT 15,20 12,25 11,40 10,70 10,20 

L 4 / 3 2 6 4 BLZ WIT 19,60 14,50 13,50 13,20 12,75 

WIHE 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 M.OO 13,50 12,90 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 21.60 18,00 17,00 16,60 16,00 
BU INSTEEKBOEKEN PORTO /«.TIJD EXTRA 

DiE[Mffi(2ffiBßo ws^È mjmmMM 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,75 

1KIL0 STROKEN ZWART OF BLANCO NU 60,00 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 19,00 

IKILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 65,00 

BALENBALENBALENBALENBALENBALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORAAAAL 120,00 NU 95,00 

9 KILO MISSIE U.S.A. NORMAAL 145,00 NU 135,00 

LAND OMSCHRUVING 100 ar 2 5 0 ar 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 

ENGELAND 
ENG GEBIEDEN 
FARÖER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
FRANKRIJK 
GRIEKENLAND 
IERLAND 
INDONESIË 
JAPAN 

GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT 
GOEDE MODERNE MIX 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
MET IETS NIEUW GEEN KERST 
GOEDE SORTERING 
LEUKE SORTERING ZEER MOEIUJK 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
VEEL NIEUW 
MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
MODERNE MIX T/M 2006 
LEUKE MIX MET NIEUW 

KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
MALTA 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
OOSTENRIJK 
SCANDINAVIË 
THAILAND 
U S A 
WFRFI n 
WEST EUROPA 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 
ZWITSERLAND 

GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 
MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 
LEUKE MODERNE MIX 
GOEDE MIX MET TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 
MET CA 25% EUROWAARDEN 
LEUK MET KLEINE LANDEN 
MODERNE MIX 
LEUKE MIX MET NIEUW 
VFFI 1 AMDFM 1 Fl IK 
VEEL LANDEN MET NIEUW 
MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 

8,50 
14,50 
19,50 
8,50 

12,50 
10,00 
22,50 
58,00 
10,00 
14,00 
17,50 
13,00 
15,00 
17,50 
14,50 
12,50 
35,00 
15,00 
8,50 
9,50 

13,50 
22,50 
13,50 
12,50 
15,00 
10,00 
11,00 

32,50 
10,00 
13,50 
19,00 

19,50 
34,00 
48,50 
19,50 

29,50 
22,50 
55 00 

23,50 
34,00 
40,00 
30,00 
35,00 
42,50 
33,50 
29,50 

36,00 
19,50 
22,50 
32,50 

32,50 
30,00 
35,00 
22,50 
25,00 
79,00 
23,50 
32,50 
42,00 

imi^ 
500 gr 

36,50 

36,50 

55,00 
42,50 

45,00 
68,00 

62,50 

49 50 
47,50 

45,00 

731 

mailto:emaiiBreclenhof@cs.com
http://ln1emehwww.l3redenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.NL


Postzegelshouj 
P 0 5 T E X 2008 IS Oktober 

Rpeidoorn 
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 

P05TZEQEL5H0UJ P05TEX 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-jarlg 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



