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734 Onze 200® veiling wordt gehouden op 
donderdag 11, vrijdag 12 en zaterdag 13 december 2008 
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POSTERUEN NEDERL. INDIÉ 

10 ZEGELS VAN l U CENT 

PRUS t2,40 

De gehele catalogus vindt u vanaf 22 november op: 
www.wiggersdevriespzv.nl 
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een gedrukt exemplaar sturen wij u gaarne op aanvraag toe 
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M  FILATELIE DE BOEIER ^ 
Uw postorderbedrijf voor postzegels in 

 f Nederland & OR j^ 
^Rep. Suriname ^ 

pracht kwaliteit 

Indonesië 
van 

1 

Zwitserland 
Vraag onze nieuwe gratis prijslijst aan. 

U kunt ons bezoeken op: www.filatelledeboeier.nl 
SELECTIE UIT ONZE PRIJSLIJST (prijzen in euro's) 
NL VELLETJES VAN 5/1 

V88688 39,50 
V1108b 0,80 
VI 109b 1,60 
V111 Ob 2,40 
V1419 7,00 
V1439 7,00 
V1461 7,00 
V1487 7,00 
V1491b 4,00 
V1492b 4,50 
V1495b 5,00 
V1499b 9,00 
V1501b 19,50 
VI54243 7,00 
VI54647 3,75 
V15712A 4,20 
V15712B 19,00 
VI57980 7,00 
VI62829 7,00 
V1630 6,50 
VI646 6,00 
VI66263 7,00 
V1672 8,75 
VI678 9,00 
VI681 5,50 
VI692 8,00 
V1693A 8,00 
V1693B 8,00 
VI70205 7,00 
V1706 9,75 
VI709 4,80 
V1714 4,50 
VI 720a 4,50 
VI 720b 97,50 
V1721 4,50 
VI727 5,00 
V1733 4,50 
VI735 4,50 
VI74045 8,50 
V1747 2,50 
VI748 4,20 
V1756 4,50 
VI763 4,50 
VI766 5,00 
V177377 5,00 
V1779 5,00 
VI78807 6,50 
VI82635 7,00 
VI836 3,75 
VI837 4,50 
VI84251 6,00 
VI85675 6,50 
VI87887 5,00 

VI89403 
VI904 
V1907 
VI908 
V190918 
VI91920 
VI93150 
VI95766 
VI967 
VI97483 
VI984 
VI988 
V201433 
V2034a 
V2034b 
V2034ba 
V2034C 
V2035a 
V2036 
V2036a 
V2037 
V2037a 
V2037b 
V2038 
V2039 
V2039a 
V2040 
V2040a 
V2041 
V2041a 
V2042 
V2042a 
V2043 
V2043a 
V2050 
V2065 
V2066 
V2067 
V2068 
V2069 
V2070 
V2071 
V2072 
V2073 
V2074 
V2075 
V2076 
V206576 
V207782 
V2083 
V208998 
V209900 
V210413 

6,00 
3,50 
3,50 
3,50 
5,50 
8,00 
7,00 
5,50 
3,50 
5,50 
3,50 

12,50 
7,50 
0,70 
0,40 
0,40 
0,60 
1,00 
1,50 
1,50 
3,00 
3,00 
6,50 
3,00 
3,30 
4,50 
6,00 
6,00 
4,80 
4,80 
6,00 
7,00 

21,00 
22,50 
12,00 
6,50 
6,50 
6,50 
5,00 
4,50 
5,00 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
5,00 
4,50 
5,00 
7,00 
4,00 
5,00 
4,50 
5,00 

0/20 postfris 
V211534 
V2135b 
V2135ba 
V2135C 
V2135ca 
V2136b 
V2136C 
V2136ca 
V2137 
V2138 
V2138a 
V2139a 
V2139b 
V2140 
Vid. corr. 
V2141 
V214251 
V215261 
V216263 
V216469 
V217281 
V218291 
V219293 
V219495 
V219697 
V219908 
V2210 
V221231 
V2232 
V223342 
V2244 
V2245 
V2246a 
V2246b 
V2247a 
V2247b 
V22489 
V225257 
V22589 
V226069 
V2270 
V227281 
V228594 
V229605 
id.heel vl 
V230615 
ld heel vl 
V2316 
V2317 
V2318 
V2319 
V2320 
V2321 

Set 12 provincievelletjes incl carnets' € 60,00. 
Setje V2466, 2136ca, 2135ca met afwijkende gom (zie 
BLOKKEN MOOI NEDERLAND: 
2005 (lOst): € 35,00; 2006 (lOst): € 23,00; 
2007 (10st):€ 25,00; 2008 (5st) 

Bestellingen bij voorkeur per 

:€ 12,50 

6,50 
0,80 
1,40 
1,40 
1,40 
0,40 
0,80 
0,80 
9,00 
6,50 
5,50 
5,50 

18,00 
5,00 
6,50 
5,00 
5,50 
5,00 
5,00 
7,00 
5,50 
5,50 
5,00 
5,00 
5,00 
5,50 
5,00 
7,00 
3,75 
5,50 
8,50 
6,50 
4,50 

24,00 
5,20 

97,50 
5,00 
7,00 
5,00 
5,50 
5,00 
5,50 
6,80 
3,60 
7,20 
5,00 

10,00 
4,50 
6,00 
6,50 
5,00 
4,40 
5,20 

Filatelie 1 

brief, fax of email. Lever 
klanten tegen vooruitbetaling. Bij bestellingen 
admin. kosten; daarboven franco aangetekend 

tot € 1 2 
. Min.ore 

Levering zolang de voorraad strekt. Type/zetfouten vo 

Bij vooruitbetaling altijd 5% korting (boven 

Klipper 75, 2991 KL Barendrecht 
Tel: 0180690810 
Postbank: 2718493 

Fax: 
ABNAMRO: 

Email; info@filateliedeboeier.nl 

(nrs. NVPH) 
V2322 
V232534 
V235051 
V235261 
V236669 
V237180 
id.heel vl 
V238190 
id.heel vl 
V2391 
V2392 
V240307 
V240812 
V2420 
voetbl1+2 
V242428 
V242933 
V2444 
V244655 
id.heel vl 
V245665 
id.heel vl 
V2466 
V2467 
V2468 
V2469 
V2480 
V2481 
V2483 
V2489 
V249394 
V250009 
V251011 
V25145 
V25201 
V25289 
V25309 
id.heel vl 
id.AH logo 
V25409 
id.heel vl 
V25509 
V2560 
V2561 
V2562A 
V2562Bae 
V2563a 
V2563b 
V2570 
V25715 

VD59 
VD60 

5,00 
5,00 
9,80 
5,20 
7,50 
3,60 
7,20 
5,00 

10,00 
4,00 
6,00 
4,75 
5,25 
4,80 

12,50 
6,00 
5,00 
4,80 
3,60 
7,20 
5,00 

10,00 
0,45 
5,60 
4,20 
5,60 
4,60 
5,70 
5,60 
5,60 
5,60 
6,50 
5,60 
8,75 
5,60 
5,60 
3,60 
7,20 
8,00 
5,50 

10,50 
5,50 
4,70 
5,75 
5,50 
5,50 
5,50 
6,50 
9,30 
5,50 

5,20 
8,0 

0/2007): € 3,00. 

ng aan nieuwe 
0, ̂  € 2,

Jer svp € 20,. 
orbehouder 

€ 500,

1. 

8%) 

0180690811 
50.50.44.978 
geen winkel 

p^ 

y'i '̂ii yriniifitail riiciEelie 
BRIEVEN GEHELE WERELD 

NIEUW op www.BBntACOM 
POSTHISTORIE NEDERLAND 

Aanwezig op de volgende beurzen: 
a Postzegelevenement Heemstede 15,16 November 
□ Oudejaarsbeurs Voorschoten  27 December 
□ Eindejaarsbeurs Bameveld  29, 30 December 2008 
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Bert Brinkman 
GOUDA email bbfilatelie(giplanet.nl 

ONUNE BRIEVEN WWW.BBFHA.COM 

TE KOOP GEVRAAGD 
VERZAMELINGEN/PARTIJEN POSTZEGELS 

WINKELVOORRADEN 

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

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

PHZ VAN VLIET 
Molecatenlaan 16 B 
7339 CK Ugchelen/Apeldoorn 
(Gratis parkeren) 
Tel. 0555416108 
info@pzhvanvliet.nl 

http://www.filatelledeboeier.nl
mailto:info@filateliedeboeier.nl
http://www.BBntACOM
http://WWW.BBFHA.COM
mailto:info@pzh-vanvliet.nl


VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN 

/;/■/,•/;;■ <„,./. /SS 

Veiling 614 zal plaatsvinden op 19 en 20 januari 2009 

Kijkdagen 1220 januari 2009 

Onder de hamer komen wederom enkele bijzondere collecties uit 

binnen en buitenland, zoals de collectie H. Hooijkaas met vrijwel 

uitsluitend uitzonderlijk en gespecialiseerd materiaal. 

Postzegels • Posthistorie • Munten • Penningen • Bankbiljetten 

"tf^i-f^^ i/e- (lt^/ie^yn4zéco^t€i^ an^rt^ia^mé tJ^/c>^r^ 6/^ 
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Van Dieten Postzegelveilingen, al in 3 eeuwen tot uw dienst! 
• • • Lylantse Baan 3  2908 LG Capelle aan den IJssel 

Tel. 010 284 55 60  fax OIO 284 55 65  info@vandieten.nl 
ifsda 

mailto:info@vandieten.nl


ANTHONYV/D BOGAARD 
BY INVESTMENT PHILATELIE 

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

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

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

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

Antillen 
Aruba 
België 
Curacao 
Duitsland 

Frankrijk 
Groot Brittannië 
Nederland 
Oostenrijk 
(Rep.)Suriname 

e-mail: Iibren2@planet.nl 
libren@honie.nl 

Telefoon: 045-5245256 

Geertzen Philatel ie 
Prins Bernhardstraat 11, 
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 

Wij kunnen u weer een scherpe aanbieding doen m stoci<boel<en van het 
1ste klas merk Leuchtturm maar ook kiiowaar is voldoende aanwezig. 

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

Kijkt u ook eens op onze website: 
www.geertzenphilatelie.nl 
Wij maken graag kennis met u op de vele postzegelevenementen in 
binnen en buitenland waar wij met een stand zijn vertegenwoordigd. 

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

NIEUWE PRIJSLIJSTEN (uitsluitend postfris) 
(r) Australië (1913-2006) en Australisch Antarctica 
(s) Nieuw Zeeland en Ross Dependency 
(v) Zuidelijli Afrika : Zuid Afrika, Thuislanden, Zuid-West Afrika/Namibië 

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

(c) Groot Brittannië Gan. 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. 

Grote Markt 1 - 8011 LV Zwolle 
tel. 038-4213838 (fax 4226330) 
ING-Postbank 3931929 
E-mail: boomstamps(aJhome.nl 
Winkel geopend: dinsdag t/m zaterdag 
10.00-12.30 en 13.30-17.00 uur. 

Posuegelhandel 
Boomstamps 

KILOWAAR 
NAJAARSAANBIEDINGEN 

1 250 gr FRANKRIJK GROOT-FORMAAT 
met zeer veel 2008-zegels (1 kg € 89,-) 

2 250 gr JAPAN GROOT-FORMAAT 
megavariatie met bloc-zegels (500 gr € 52,-) 

3 100 gr JAPAN FURl SATO 
enorme variatie regionale zegels 

4 500 gr NOORWEGEN MISSIE ook met h.w.'s 
5 100 gr BELGIË GROOT-FORMAAT zeer nieuw 

veel 2008 (250 gr € 28,-) 
6 100 gr ZWEDEN GROOT-FORMAAT met veel nieuw 

(250 gr €21,-) 
7 500 gr AUSTRALIË MISSIE met 

veel groot-formaat en nieuw 
8 100 gr FAROEREILANDEN eigen import met h.w.'s 
9 50 gr MONACO veel nieuw en h.w.'s 

10 500 gr USA MISSIE goede variatie 
11 4 '/2 kg DUITSLAND MISSIE met nieuw en h.w.'s 

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

dubbel papier maar zeer nieuw 
14 100 gr KANAALEILANDEN 

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

prachtige variatie 

€ 26,-

€ 27,-

€ 12,-

25,-
13,-

€ 28,-

35,-
15,-
13,-
65,-

9,-
12,-

€ 11, 

€ IS 

Bezoek mogelijk na telefonische afspraak. Levering uitsluitend op vooruitbetaling op 
gironr 3752594 of bank 93.28.13.720. Betaling ook mogelijk met creditcard 
(VISA, MASTERCARD) en Paypal. — . 
Poitovrij vanaf € 75,-; daaronder € 3,- verzendkosten E i - » 
extra. Bij aankoop van 4 of meer items 5 % korting. S C ^~ 
Bestellingen onder € 35,- kunnen wij helaas niet uitvoeren. 
Aanbiedingen zolang de voorraad strekt, prijswijzigingen voorbehouden) 

Postzegelhandel J . VAN HAARLEM 
Postbus 330 , 6500 AH Ni jmegen 

Tel . 024 - 3777730 Fax 024 - 3730735 
E-mail: j .haarlem@wxs.nl 

postzegels - post(waarde)stukken - fdc's - munten -
ansichtkaarten - alle andere verzamelingen 

^\!^\!^o (2]©\5?(2)©(78ft[?(3(o){j'o ÖD O 
Vei l inghuis " D e Voors t raa t" 

Voorstraat 23 - 8011 AAK Zwolle 
Jel. 038 - 4211045 daags 08.30 tot 16.00 uur ^t^ 

Voor postzegels Nederland & Overzee naar: 

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

't POSTZEGELHOES rei-, on 3512 698 
of een briefje naar: Venloseweg 43 5993 PH Maasbree 

n 

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

http://www.anthonyvandenbogaard.nl
http://www.booklets.nl
mailto:info@booklets.nl
http://www.librenphilatelie.com
mailto:Iibren2@planet.nl
mailto:libren@honie.nl
mailto:geertzen.phila@wxs.nl
http://www.geertzenphilatelie.nl
mailto:j.haarlem@wxs.nl
http://ymw.postzegelhoes.nl
http://www.inuntenenpostzegels.nl
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'Fi latel ie ' (waar in o p g e n o m e n De ff, 
Philatelist en De Posthoorn) w o r d t u i t g e 

geven d o o r de Stichting Nederlandsch 
Maandblad uoor Philatelie in D e n H a a g . 

De officiële m e d e d e l i n g e n v a n d e 
N e d e r l a n d s e B o n d van F i l a t e l i s t e n 

Verenig ingen NBFV e n de p a g i n a ' s van 
de NVPH en De Posthoorn va l l en b u i t e n 
veran twoorde l i jkhe id van d e r e d a c t i e . 

Hoofdredacteur: 
Aad Knikman AIJP 
Achtergracht 71, i38iBLWeesp 
Telefoon: 0294432801 
Telefax: 0294482508 
Email: phi!atelie(3)tip.n! 
Website; ujuiiü.jilatelie.ufs 

Advertentieverkoop: 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5,134g CG Almere 
Jeanine de Troye 
Telefoon: 0365384528 
Telefax: 0365384880 
info@bij reo u detro y e. nl 

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

(ogoo2265263) 
Telefax: 0251310405 
Mutaties: viauiuiuï.aboland.nl 

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

'Hoe word ik abonnee?' 
Er zijn twee abonnementsmethoden: 
1. een collectief abonnement: 
U kunt lid worden van een vereniging 
die 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 €60. (buitenland, 
priority). Een individueel abonnement 
gaat per de eerste van een willekeurige 
maand in; het loopt minimaal één 
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 000035088233 t.n.v. 
Penningmeester Filatelie, Brussel; 
vermeld duidelijk het adres waarnaar 
het blad moet worden gezonden! 

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

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

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

Copyright: 
© 2008 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer: 
32.000 exemplaren 

ISSNnummer: 01663437 

Inhoud Filatelie 
uit de wereld van de filatelie 

Nieuw op het postkantoor 
■ 750/751 NVPV125 jaar 755 

752 

•754/755 

755 

756 

758/759/760/761 

Verzamelgebied Nederland 

Emissieprogramraa TNTPost (eerste hal^aar 2009) 

Verzamelgebied België 

De Posthoorn  jaargang 57  november 2008 

Postwaardestukken 
■• 762/763 

Postzegelboekjes 
764/765 

Ansichtkaarten combineren met postgeschiedenis? [4] 
jèèIjbjIjiSlyégIjjoIjyiljji 

Bondspagina's 
■• : •• 774/775/776 

igiö: Een rampjaar voor kunstmmnend Wenen? 
78o;78i;782;783;784/785 

Filatelistische evenementen 
786/787 

787 
Nederlandse stempels 

Bon voor het opgeven van kleine annonces 

Drama aan de noordpool 

Maximafilie 

787 
.788;789;79o;7gi;7g2 

Mr. X op bezoek bij Postzegelvereniging Eemland in Soest 

De nacht dat de holocaust begon 

Overzicht van gespecialiseerde verenigingen 2008 

Boekenplank 

Luchtpostnieuws 

Wij lazen voor u 

794 

•796/797 

■798/799 

. 800/801 

..801/819 

802 

Nieuwe catalogus Kinderbedankkaarten verschenen 

Vervalsingen herkennen 

. 804/805 
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CRIMPEN&: YOUNGER 
^^■IBBIIi ' ' 

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. 

van 
Op werkdagen zijn wij 

09.00  16.00 uur te bereiken 
Tel. 0346 
Fax 0346 

 552585 
 552584 

op: 

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

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

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

Crimpen & Younger B.V. i Buitenweg 26 H s 3602 PS Maarssen 
email: crlmDenvounaer@xs4all.nl i www.crimpenvounaer.de 

mailto:crlmDenvounaer@xs4all.nl
http://www.crimpenvounaer.de


Crimpen &< Younger koopt aan, 
tot uw tevredenheid! 

Respect voor mijn verzamelgebied, een aankoopbewijs, contante 
betaling, en twee partijen die elkaar na afloop tevreden de hand 
drukten,'maakten voor mij van dit moeilijke moment toch een mooie 
dag. Deze ervaring kan ik u van harte aanbevelen. 

Dhr. C.A.B, van Brakel, Den Haag 

Na het telefonisch contact verliep de afhandeling, na verzending van de zegels, via de Email 
zakelijk en prettig. 
Deze manier van handelen bevalt beter dan de postzegelveilingen. 
Ook de afrekening levert geen verrassingen op en de overschrijving is er snel na 
overeenstemming over de prijs. 
In ieder geval bij een volgende verkoop voor herhaling vatbaar. 

Dhr. J. Reeder, D.K. 
■^ptwwwf»^'i<v.'m'i>K^j^f!''imv vw!W^s'i^w"iW^^V^'' 

Via u (in commissie) verkopen zou wat »«^"Pl^^^^^^^ „„, „ „ .egemoet door het bod 
:ofwt.r«rN:rrnr::Sdi.ect»ee.weontvinge„ee„kwitantieen 

= : ^ S r i : r e Ä : n ^ t r r t 3 a n d e . i n s . n e t . o . 
Dank daarvoor, 

1 fpp|rtfli|t|ip Dhr. E. van Liempt, Zuidlaren 

Dhr J. v.d. E, S. 

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

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

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


Smits iPliilat^ly 
Amsterdamsestraatvveg 404 - 3551 CX Utrecht , . , ^ 

Tel.: 030-2443110 |24 uurs bestellijn) Êl/fi'J 
info@filatelie.net - Bank: 38.1^^91.378 / Giro: 7227081 
WWW.FiLATELiE.iiET - VpiWW.STAMPS0NTHEWEB.COM 

VERKOOP UW AANDELEN, HAAL UW GELD VAN DE BANK 
EN KOOP MOOIE, WAARDEVOLLE COLLECTIES!!! 

10799 Duitsland. Prijs: € 8.500,00 
Drie verhuisdozen met 32 albums en insleekboeken met allerliande materiaal van Duitsland Beval meerdere collecties 
Duitse Rijk, Bund, Berlijn en DDR, zowel postfns, ongebruikt als gebruikt Vele collecties in dure Kabe albums, ook wat 
Schaubek en Safe albums Zeer veel beter materiaal aanwezig zeer hoge cat waarde"' 
10772 Italiaanse koloniën. Prijs: € 7.250,00 
Prachtige postfnsse en ongebruikte collectie Italiaanse kolomen in stockboek Collectie bevat zeer veel beter matenaal zo
als (Yvert no's) Cirenaica zo goed als compleet incl 11-16*, OltreGiubal-20* expres 1-2* colis-postaux 1-13* Eritrea 1-
11* {no 6 ontbreekt) 19-29*, 3740A*, 41B** 438" , 124-132', 162-165*, luchtpost 7-16', expres 1-3*, service 1-3', port 1-
101', 11 II ' Libie 1-13', 48a('), 53a*, 56-58* service 1-3* Colis postaux 16A*, Somalië 24-29', 34-44', 55-60' 89-101', 
135-138**, 194-207", luchtpost 7-16" port 1-7* 12-22*, 31-41* Egeische eilanden alle Garibaldi uitgaven compleet" 
{paar *) etc etc Schitterende collectie cat waarde (Sassone) ruim 37700 euroi 
10311 Oostenrijk stempelcollectie. Prijs: € 6.500,00 
Fantastische uitgebreide collectie van ruim 17000 verschillende stempels van A tot Z, inclusief zeer veel zeldzaam maten-
aal waaronder Oostenrijk gebruikt in Liechtenstein, alfabetisch opgezet in 15{i) zelfgemaakte albums Unieke eenmalige 
koop' 
8903 Oost Europa 1990 t/m 20041! Prijs: € 6.250,00 
Prachtige postfnsse stock van de nieuwe landen, incl de blokken van o a Estland, Letland, Litouwen, Moldavië, Tsjechië, 
Macedonië, Kroatië, Kazachstan Ukraine, Belarus, Slovenië etc in diverse kleine aantallen Meeste landen t/m 2000 enke
le uitschieters t/m 2004 De partij zit in enveloppen op nr gesorteerd Prachtige partij voor de wederverkoop voor stock of 
om collecties van te maken Cat w circa 35 000 euro, slechts 17 8%" 
10791 Franse koloniën. Prijs: € 6.000,00 
Twee verhuisdozen met 35 stockboeken met restanten van voornamelijk ongetand matenaal, meestal in aantallen van voor
al Afnkaanse gebieden Enorm veel zegels en ook vele Epreuves de luxe Ook wat getand matenaal aanwezig waaronder 
veel gouden zegels en ook wat ouder matenaal Bizar veel matenaal, enorme cat waarde" 
11075 Zweden 1855-1936. Prijs: € 5.500,00 
Fabelachtige ongebruikte/gebruikte topverzameling met oa 1850 sene compleet gebruikt (8sk, 24sk eert), 1858 sene, 
1862 sene incl beide 17 ore zegels, 1872/85 sene in beide tandingen (zeldzame 1 ngsdaler met eert), 1917 opdruk senes, 
1918/1919 de superzeldzame 55 ore en 80 ore luxe ongebruikt met certificaat, beide UPU senes (Ie sene postfris"), dienst 
en port nagenoeg compleet in album Gat w 23 500 euro" Zelden zo mooi aangeboden" 
10768 Italië 1861-1976. Prijs: € 5.250,00 
Insteekboek met een postfnsse en ongebruikte collectie Italië 1861-1976 Zeer mooie collectie met een cat waarde 
(Sassone) van ruim 44000 euro Collectie bevat zeer veel beter matenaal zoals (Yvert no's) 22', 23' 33-39*, 42', 83-86', 
263-271" 283-294" 305-320" 378-385", 386-395" 481-503", 518-529" luchtpost 21-24", 25', 42-47', 4849 " , 96-
1 0 1 " 102-106" p o r t i ' Colispostaux 1-2',etc 
11079 Italië 1862-1999. Prijs: € 4.750,00 
Schitterende meest ongebruikte/postfnsse collectie (begin iets gebruikt) opgevrolijkt met bneven, heel veel topnummers 
WO zeldzame dure uitgaven als 1901 sene ongebruikt vrijwel alle toppers jaren 20/30/50 inci de dure luchtposten kwalita
tief meestal pnma in orde ook beter back of the book, in 2 albums Ontzettende cataloguswaarde en zeer mooie collectie 
om mee door te gaan 
10785 Italië en koloniën 1862-1984. Prijs: € 4.250,00 
Dik Scott Specialty album met een ongebruikte (iets postfns) collectie Italië en kolomen 1862-1984 (bladen Italië t/m 1995) 
Collectie bevat zeer veel beter materiaal zoals (Yvert no's) 37' 39' 46-51' 57*, 70* 78' 82' 84', 86* 119* 140-142' 
213-222* 263-271'(270en271"), 273-279", 283-294* 295-304' 339-343', 364-367" 396-405*, 481-503', 518-529' 
537',561-562',luchtpost 1* 2' 3-9' 10-11*,21-24' 26-31A' 42-47',64-67",expres 1 ' ,27-32' ,port i ' 22',54-64',65-
78*, 80' Colis postaux 34-45' 50-51** etc Ook wat Italiaanse kolomen aanwezig Mooie, goedgevulde collectie, hoge cat 
waarde' 
10296 Europa tot ca. 1945. Prijs: € 4.250,00 
Gigantisch dik oud Schaubek album met een ongebruikte en gebruikte collectie van diverse Europese landen tot ca 1945 
Collectie bevat zeer goed Duitsland (oud Duitse Staten, Duitse Rijk en Duitse gebieden), goed Franknjk Nederland, Italië, 
Baltische Staten etc Werkelijk schitterende verzameling met veel beter matenaal Giga cat waarde' 
11050 Nederland klassiek. Prijs: € 3.800,00 
Prachtlot betere uitgave meest emissie 1867 op tandingen gespecialiseerd, meest mooie kwaliteit met veel dure uitgaven 
WO 9IA', 10IA"2x) 111A', 12IA* (ronde hoek) 12IIA(*), 14A** 9IIB(2x,1x met eert) etc Verder nr 6 met puntstempel'67' 
(Leeuwarden) + diverse zegels wapen emissie in insteekboek Gat w circa 23 000 euro"' 
10778 Nederland 1852-1976. Prijs: € 3.750,00 
Ongebruikte collectie Nederland 1852-1976 in twee Davo albums Zeer veel beter matenaal in soms iets gemengde kwali
teit Collectie bevat o a no 1-3,12,14,16,44,47 (2x), 48,56-76 (64 ontbreekt), 105,136-138 port 28 etc Hoge cat waar
de' 
11069 Nederland puntstempel collectie. Prijs: € 3.750,00 
Schitterende collectie op veel verschillende waarden, veelal zeer mooie afdrukken wo vele dure zegels van nr 1 t/m 257, in 
insteekboek Gat w ruim 26 800+ euro'" 
10829 Engelse koloniën t/m 1938. Prijs: € 3.750,00 
Prachtige intact aangeboden authentieke oude gebruikte collectie met o a beter matenaal van Hong Kong, Straits Settlements, 
Zuid Afnka incl gebieden, Mauritius, Sierra Leone, Indiase Staten etc etc in goedgevuld 1940 editie Kabe album 
10792 Zuid Korea. Prijs: € 3.500,00 
Doos met 7 msteekboeken met heel veel postfns matenaal van Zuid-Korea Bevat veel zegels en blokken, waaronder veel in 
aantallen en betere zoals (Michel no's) 339(12x,cw40europs) 362 (73x cw ISOeurops) 386(50x,cw 19europs), 
396-397 (29x c w 4 0 e u r o p s ) blok 173-1 (21x cw 30 euro ps) , 173-11 (38x,cw 50 euro ps ) 174-1 (19x cw30euro 
ps) , 174-11 (79x c w 5 0 e u r o p s ) 175-l(12x,cw lOOeuropsjetc etc Gat waarde ruim 40 000 euro Michel' 
10188 Nederland kleinrondstempels. Prijs: € 3.500,00 
Dik stockboek met een collectie kleinrondstempels Nederiand met ook veel doubletten in allerhande kwaliteiten Bevat stem
pels van de plaatsen A t/m N Gat waarde ca 30000 euro" 
9988 West Europa handelspartij. Prijs: € 3.500,00 
Enorme partij met heel sterk Bund/Beriijn incl de eerste uitgaven in diverse aantallen {+bijna complete Beriijn collectie), ver
der Australië Oostenrijk en Griekenland, in 22 goedgevulde insteekboekent 2 doosjes, in 2 dozen 
10339 Duitse Rijk combinaties. Prijs: € 3.350,00 
Insteekboek met een postfnsse collectie Heftchenblatter en combinaties uit postzegelboekjes van het Duitse Rijk Zeer veel 
beter matenaal zoals (Michel no's) Hb 7 Hb 37, Hb 38, Hb 62, W 1 , , W9 S6 S7,88,839, S40, W23, W24y W25, W31, 
W32, W33 WZ6, WZ7 WZ8 etc Luxe kwaliteit, cat waarde ruim 13000 euro 
11063 Wereld. Prijs: € 3.250,00 
Grote doos met 20 blanco albums met postfns, ongebruikt en gebruikt materiaal van de hele wereld Enorm veel zegels, 
waann ook veel betere Mooie snuffelpartij met zeer hoge cat waarde' 
9715 Duitsland en gebieden 1850-1999. Prijs: € 3.250,00 
Mooie en uitgebreide verzamelaar nalatenschap wo veel Duitse Staten, Duitse Reich met betere uitgaven en veel combina
ties, Duitse Gebieden, Duitse kolomen met hoge waarden lokaal uitgaven Franse, Russische en Geallieerde zones Saar 
Bund compleet Beriijn redelijk compleet in 5 albums, in doos Mooie collectie' 
10797 Oostenrijk. Prijs: € 3.200,00 
Gigantische partij Oostenrijk in 24 banden in twee dozen Bevat postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal, zowel klassiek als 
modem (tot ca 2000) Veelal in aantallen, in vooral stockboeken en ook wat albums Zeer mooie partij voor handelaar of 
boekjes-plakker Winstpakker' 
10320 Nederland kleinrond hulpkantoren. Prijs: € 3.000,00 
Twee msteekboeken met groot aantal zegels inclusief doubletten met kleinrond afstempelingen van hulpkantoren Werkelijk 
schitterende collectie met zeer veel schaars matenaal Gat waarde ca 20 000 euro 

10784 België 1849-1962 en Belgisch Congo 1887-1960. Prijs: € 2.950,00 
Dik Scott Specialty album met een ongebruikte en gebruikte collectie België 1849-1962 en Belgisch Congo 1887-1960 
Collectie bevat zeer veel beter matenaal zoals (Yvert no's) België 1-2,9-12 258-266', 326-332', 356-362', 377-383', 504-
511', 751-755,785*, 827-831* 863-867* 880-891,892-897* 946-951', blok 1* 2*,3 ' ,4 'etc Belgisch Congo 27,72-80', 
150-158* 209-213*, blok 2 " etc Tevens 12 blokken (8 Belgisch Congo, 4 Ruanda Urundi) uil 1949 aanwezig Niet in Yvert, 
OBPcat waarde sene 1175 euro Mooie collectie, hoge cat waarde' 
9976 USA prachtige brievenpartij. Prijs: € 2.750,00 
Vier grote schuiflades vol met bneven USA Voornamelijk klassiek matenaal met betere frankenngen, slempels, geïllustreer
de bnefkaarten etc etc Enorme hoeveelheid Ideaal voor verzamelaar of Ebay-verkoper' 
11074 Straits Settlements/Maleisische Staten. Prijs: € 2.700,00 
Leuke ongebruikte/gebruikte collectie met heel veel klassieke topnummers, met veel zegels die in de cat w vele honderden 
euro's per stuk staan op albumbladen in map Gigantische cat w en zelden aangeboden 
10211 Nederland kleinrondstempels Noord Holland. Prijs: € 2.500,00 
Collectie kleinrondstempels Nederland van plaatsen uit Noord Holland Gigantische hoeveelheid zegels met veel schaarse 
afstempelingen ook op de duurdere zegels Gat waarde 15000 euro In zelfgemaakt album 
11043 Engeland 1840-1961. Prijs: € 2.500,00 
Gebruikte collectie vnl klassiekwo 2x penny black, 1847 6d embossed, beter surface pnnted plaatnummers met de bete
re 9d, lOd en 2sh zegels 1867 5sh plaat 2,1882 5 POND oranje (zwaar gebruikt) 1883 2/6 t/m 10sh{2x), 1 pond groen 
Victoria etc op albumbladen in map 
10312 Finland 1856-1990. Prijs: € 2.500,00 
Enorme postfnsse, ongebruikte en gebruikte partij Finland 1856-1990 m grote doos Partij bevat een goede collectie, een 
enorme doublettenpartij en heel veel matenaal los en in zakjes Wekenlang uitzoekplezier' 
11072 Duitse Koloniën. Prijs: € 2.500,00 
Prachtige kleine ongebruikte collectie met veel dure uitgaven wo China 3pf en 5pf handstempel opdruk (beiden gekeurd), 5 
reichsmark opdruk China, veel hoge waarden Togo 5pf opdruk 'occupation franco-anglaise' met eert Roumet etc in stockboek 
11028 Oostenrijk 1850-1966. Prijs: € 2.400,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk 1850-1966 in Scott Specialty album Collectie is zeer goed gevuld 
en bevat zeer veel beter materiaal zoals (Michel no's) 1 11 41, 44-49*, 67-68' 418-424' 433-441"/* 442-446" 512-
517* 518-523' 524-529" 541-543', 557-562', 567-587', 591-596' 617-622', 623-626* 693-696', port 132-158' etc 
Tevens leuk gebieden aanwezig Zeer mooie collectie, zeer hoge cat waarde' 
10506 Nederland puntstempels. Prijs: € 2.350,00 
Insteekboek met een zeer mooie collectie puntstempels Nederiand tussen no 1 en 106 op emissie 1872, Willem III 
Collectie bevat vrijwel alle nummers op de 5 10 12V„ 15 20 en 25 cent Zeer mooie kwaliteit, zeer hoge cat waarde' 
10321 Duitse Reich infia 1920-1923. Prijs: € 2.300,00 
Schitterende vnl "/O doublettenpartij, gespecialiseerd met kleur en typen, heel veel gekeurde uitgaven, met veel dure uitga
ven, in dik insteekboek Gat w 20 000+ euro'" 
10815 Portugese koloniën. Prijs: € 2.250,00 
Vier stockboeken met een zeer mooie postfnsse en ongebruikte collectie Portugese kolomen Collectie bevat zeer veel be
ter matenaal zoals (Yvert no's) Azoren 7', 72-74* 85-89** Herta 9-12* 33-34*, Macau 1 ' 4* 20' 22-23', 29-30' 78* 
zonder zwarte tekst 146* 147-148' luchtpost 15'etc etc Verder Mozambique, Timor Guinee, Quelmaine, St Tomeet 
Pnncipe Tete etc etc Zeer veel zegels, zeer mooie collectie, hoge cat waarde" 
10998 Nederland kleinrond stempels. Prijs: € 2.250,00 
Twee dikke msteekboeken met een collectie kleinrondstempels van Nederiand Collectie is zeer goed gevuld en bevat veel 
beter matenaal zoals Biezelinge,Broek in Wateriand, Dneborg, Dnmmelen, Haarsteeg Zandberg, Leeuw Stavoren etc 
Kwaliteit IS helaas gemengd Stempelwaarde is ca 17500 euro (zegelwaarde met geteld) 
10274 Nederland FDC's 1954-1963. Prijs: € 2.000,00 
Map met een complete collectie onbeschreven FDC's no E18-E60 Bevat enkele twijfelgevallen cat waarde 4100 euro 
10277 Frankrijk 1940-1990. Prijs: € 2.000,00 
Zeer uitgebreide postfnsse, ongebruikte en gebruikte gespecialiseerde collectie Frankrijk 1940-1990 m 7 albums m doos 
Collectie bevat zeer veel interessant matenaal zoals gedateerde boekblokken (coins dates), proeven interessante bneven 
krantenwikkels etc Zelden zo aangeboden 
11047 Nederiand FDC's 1950-1990. Prijs: € 2.000,00 
Zeer mooie, overcomplete collectie Nederland FDC's 1950-1990 in 3 Leuchtturm albums Collectie bevat o a no El (luxe), 
E1a (beetje tropisch) alle kmdblokken op kleinformaat FDC's (1965 zonder randen) en div speciale afstempelingen Zeer 
mooie kwaliteit, zeer hoge cal waarde' 
10708 Saoedi Arabië. Prijs: € 2.000,00 
Postfnsse zegels en senes m diverse aantallen, vaak schaars en zelden aangeboden matenaal, in 2 stockboeken Gat w 
Michel 13 600+ euro'" (kan misschien geruild worden tegen olie''), slechts 15% cat w 
10908 DDR 1949-1990. Prijs: € 2.000,00 
Doos met 7 luxe Lindner albums met een vrijwel complete, dubbele (postfns/ongebruikt en gebruikt) collectie DDR 1949-
1990 Collectie bevat al het betere matenaal zoals (Michel no's) 2 5 1 " 252" 254", 255", 256-259" , 256-259,261-
270"/ ' , 261-270, blok 7(Debria)" blok 7,282-283" 282-283 284-285" 284-285,286-288" 286-288,327-341", 327-
341, blok 8-9 A/B(Karl Marx)" blok 8-9 A/B etc Zeer mooie collectie, zeer hoge cat waarde' 
10386 Wereld. Prijs: € 1.950,00 
Oeroud deels zeer goedgevuld Schaubek album met o a goed Nederiand Kolomen en Duitsland, redelijk Oostenrijk, 
Zwitseriand en Frankrijk + buiten Europa Mooie uitzoekparlij 
10186 Bundespost 1949-1960. Prijs: € 1.950,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte stock Bundespost 1949-1960 in insteekboek Stock bevat zeer veel beter materiaal zo
als (Michel no's) 111-112" 111-112' (2x), 111-112 (5x), 116', 116 (4x) 117-120" (2x), 121-122" (3x), 136", 138", 139-
140" (2x) etc Zeer veel matenaal zeer hoge cat waarde' 
10187 Frankrijk 1849-1945. Prijs: € 1.950,00 
Dik winkelstockboek met een postfnsse, ongebruikte en gebruikte stock Frankrijk 1849-1945 Bevat zeer veel beter maten
aal zoals (Yvert no's) zeer veel goed klassiek (gemengde kwaliteit), 95 105 120', 121' 123' 152/153 (nagegomd), 156 
{3x), 169* etc goed luchtpost (inclusief no 15 kort tandje) Zeer hoge cat waarde' 
10807 Duitse koloniën/kantoren. Prijs: € 1.950,00 
Prachtige **/'/0 collectie met veel toppers WO Turkije Ie serie meervoudig gebruikt met kleumuances en typen 1889 11/4p 
en 21/2p in "t blokken van 4(") 1900 hoge waarden " Deutsch Ost Afnka 1 r en 2r postfnsse boekblokken van 4, Südwest 
Afnka 1900 sene gebruikt +1906 5 mark met watermerk gebruikt, Kiautschou 1905/19 21/2$ gebruikt etc m album 
Prachtige collectie cat w ruim 9600 euro 
11078 Italië 1862-1995. Prijs: € 1.875,00 
Geheel gebruikte collectie, begin spaarzaam, vanaf jaren 20 zeer goedgevuld met Congresso sene, vrijwel alle andere be
tere uitgaven van de 20/30 en 50-er jaren betere luchtposten etc in Davo album Zeer hoge cat w 
11054 Nieuw Zeeland 1855-2002. Prijs: € 1.800,00 
Zeer goed gevulde postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Nieuw Zeeland 1855-2002 m 2 Davo albums en 1 stock
boek Collectie bevat zeer veel beter materiaal zoals (Yvert no's) 70-82,83-93 169-174* 169-174,180-182 183-185 189, 
190 191 193-206' 193-206 213-226' 243-255', luchtpost 1-4 5, service 33 43 44 60 61 etc Vanaf 1940 is de collec
tie zo goed als compleet Zeer hoge cat waarde' 
10417 Engelse koloniën. Prijs: € 1.800,00 
Dealerboek met postfns ongebruikt en gebruikt materiaal 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' 
11073 Monaco 1885-1943. Prijs: € 1.750,00 
Ongebruikte/gebruikte collectie wo 1885 25c' I fr ' en 0,5fr gebruikt, 1891 t/m 5fr', 1919 orphelins t/m Ifr ' , 1920 marnage 
t/m Ifr* 1933/37 t/m 20fr* + extra 45c rouge-bnque, dure port uitgaven etc m album Enorme cat w 
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Prijs: €1.700,00 
i-1961 Vri|wel alles 1-6 keer aanwe-

Prijs:€ 1.700,00 

11067 Frankrijk 1900-2001. Prijs: € 1.750,00 
Uitsluitend postfrisse collectie Frankrijk 1900-2001 in 5 Davo albums (luxe en cristal) Collectie is zeer goed gevuld en bevat 
zeer veel beter materiaal zoals (Yvert no's) 178-181,251 264-265,270-277 291-293 302 303 305 307-308,309 310 318-
319 322-327,328 330-333 377A,379,394 396 424 430 436-439 454-457 476-493 576-580 841 867-872 891-896 945-
950,960-965 989-994 1027-1032 luchtpost 5-6 7 20 24-27 29 32 33, port 88 89,90-94 etc Ook voorafstempelingen 
blokken en boekjes aanwezig Vanaf 1945 op enkele zegels na compleet Zeer mooie collectie zeer tioge cat waardei 
11068 Duitse Rijk 1872-1945. Prijs: € 1.750,00 
Gebruikte vrijwel complete collectie in meest nette kwaliteit, er missen slechts 12 zegels en 2 blokken incl Ostropa blok, 
goed infia, diverse zeppelins dienst compleet in oud Kabe album Enorme cat w 
10340 DDR 1948-1961. 
Insteekboek met een postfnsse en gebruikte (iets ongebruikt) stockvoorraad DOR 1 
zig, inclusief de dure items (zoals de Karl Marx blokken) Zeer hoge cat waardei 
11077 Italië 1862-1942. 
Ongebruikte/gebruikte redelijk complete collectie mei veel van de goede uitgaven jaren 20/30, ook goed back of the book, in 
Leuchtturm album Cat w Sassone ruim 14 500 euro 
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 postkantoor ook enorme nominale waarde, in album Cat w ruim 5300 euro 
10269 Luxemburg 1852-1997. Prijs: € 1.600,00 
Zeer goed gevulde ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 1852-1997 op blanco Leuchtturm bladen Collectie bevat 
zeer veel beter materiaal zoals (Michel no's) 1-2 3-11,12-15,16-23 72-83,121 kleinbogen 240-244* 245-249* 252-256*, 
259-264* 277-279,284-289 417-422* 423-426 FDC, 468-473*, 478-483*, 488-489*, 490-494*, 555-557*, 572-574* blok 
3* 7* etc Ook zeer goed dienst aanwezig Schitterende collectie zeer hoge cat waardei 
9925 Rusland 1865-2005!! Prijs: € 1.600,00 
Uitgebreide **/*/0 collectie incl veel doubletten met veel betere uitgaven, blokken, ook gebieden als Ukraine en Armenië, 
nieuwtjes vaak meervoudig in diverse aantallen, opgezet in 15 vaak dikke insteekboeken, in grote doos 
10273 Oost Europa 1857-1920. Prijs: € 1.600,00 
Map met albumbladen met een ongebruikte en gebruikte collectie zegels van diverse Oost Europese landen Collectie bevat 
oa (Yvertno's) Bulgarije 1-5 6-11 12-20,24-25 26-27 Hongarije 1-6,7-12 Roemenie 11-18*, 17-20,21-25,26-30,145-
151 192-202 *;o Rusland klassiek, Servië, Bosnië etc 
10450 Zwitserland 1854-1999. Prijs: € 1.500,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte deels dubbel verzamelde collectie Zwitseriand 1854-1999 in 4 dikke stockboeken 
Collectie bevat zeer veel beter matenaal zoals 2 Fax senes (ongebruikt en gebruikt) beter dienst port, blokken etc Zeer 
goed gevulde collectie zeer hoge cat waarde' 
10782 Duitse Rijk 1923-1945. Prijs: € 1.500,00 
Insteekboek met een postfnsse en ongebruikte collectie Duitse Rijk 1923-1945 Zeer mooie collectie met veel beter materi
aal en veel combinaties uit postzegelboekjes Collectie bevat o a (Michel no's) 344-350* 370-371**, 378-384* 385-397' 
398-401', 407-409** 410422* 425-429* 430-434** 457*, 499-507*, 529-539', 556-564", 588-597**, blok 9' 10*, 11' , 
combinaties W 2 1 " W22** S37*, W56*, W58* etc Zeer mooie partij, zeer veel zegels en hoge cat waardei 
10567 Nederland 1945-1976. Prijs: € 1.500,00 
Zeeruitgebreideongebruiktestock Nederland 1945-1976 Bevatoa 1 lx de Harz Serie En Face compleet 9xZomer1950,6x 
Kerken 1950 7x ITER 1952 16x Europa CEPT1956 etc etc Cat waarde (voor postfns) ruim 22 000 euro" Minder dan 7%" 
10894 Zwitserland 1854-2007. Prijs: € 1.500,00 
Doos met 1 Davo album en 5 insteekboeken met postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van Zwitserland 1854-2007 
Tevens een insteekboek Liechtenstein aanwezig Cat waarde volgens de voormalige verzamelaar ca 29000 euro 
10754 Nederland. Prijs: € 1.500,00 
Doos met 3 uitpuilende insteekboeken met ca 5000 items van Nederiand Een item is een blokje, boekje, serie of betere ze
gel Gigantisch veel matenaal, zeer sterk aanbevoleni 
10840 West Europa stock frama-zegels **/0. Prijs: € 1.500,00 
Ongelofelijk hoeveelheid frama-zegels van heel veel diverse landen postfns en gebruikt uit speculatie-nalatenschap, ook 
heel veel afwijkingen en vaneteiten, vele duurdere uitgaven in gigantische aantallen, MACAU honderden stuks (staan met in 
catalogus) Finland Aland Nederiand Oostennjk/Zwitseriand met Specimen en zonder waarde-aanduiding in honderdvou-
den etc etc Ook heel veel frankeldige uitgaven aanwezig, in grote verhuisdoos 
10863 Duitse Rijk 1872-1945. Prijs: € 1.500,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Duitse Rijk 1872-1945 in 2 luxe Lindner albums Collectie is zeer goed gevuld 
en bevat veel beter materiaal zoals (Michel no's) 378-384 407-409** 423 424*, 425429*, 430-434* blokt** (wat brume 
plekjes in velrand) 450453 455 459462 474478, 507, 576-579', blok 5 " 6 " , 7 " 8**, 9* 10* 11* 716-729** etc 
Tevens leuk klassiek matenaal (klem en groot wapenschild), waaronder ongebruikt Ook kleine collectie Beieren leuke col
lectie hoge cat waarde' 
10590 Denemarken 1854-1996. Prijs: € 1.500,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Denemarken 1854-1996 in Davo luxe album Collectie bevat veel beter materiaal zoals 
(Michel no's) 53-59*, 60-62*, 67-76*/'*, 82-83*, 97-109* 110-112" 114-115" 116-117", 118-128', 143-145" 180-181', 
pakketzegels (Postfaerge) 14 ' , 5-10', 11-15* etc Zeer mooie collectie, zeer hoge cat waardei 
10798 Scandinavië. Prijs: € 1.500,00 
Doos met 13 albums en insteekboeken met divers matenaal van Scandinavië Zowel postfnsse, ongebruikte als gebruikte 
zegels aanwezig van o a Denemarken, Noon/vegen Zweden Finland IJsland, Groenland, Aland en Faeroer Bevatoa een 
complete postfnsse collectie Faeroer 1975-2003 in luxe Leuchtturm album, een collectie Julenmarken van Denemarken, in
clusief wat proeven en complete vellen veel klassiek matenaal waaronder ook Finland met serpentines etc Heel veel ze
gels zeer leuke partij' 
10865 Oostenrijk 1850-1997. Prijs: € 1.400,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk 1850-1997 in 2 blanco Importa albums Collectie bevat zeer veel 
beter matenaal zoals (Michel no's) 418424', 433-441*, 442-446', 512-517', 524-529', 545-550', 551-554', 555 (Wipa), 
557-562' 588'(Dolfuss") 591-596', 617-622' 623-626', 69611" (gekeurd) etc Vanaf 1945 vrijwel compleet gebruikt Zeer 
mooie collectie, zeer hoge cat waarde' 
10969 Roemenië 1858-1981. Prijs: € 1.400,00 
Schitterende "/*/0 vrijwel complete collectie gespecialiseerd met typen tandingen, kleurnuances vrijwel alle toppers aan
wezig in meest mooie kwaliteit luchtpost, timbre-taxe ook Transylvanie en bezetting, opgezet in 2 Yvert albums Zeer mooie 
collectie met enorme cat w 
11052 Nederland stempels. Prijs: € 1.400,00 
One insteekboeken met stempels van Nederland Vooral zeer veel langstempels maar ook wat grootrond en kleinrond stem
pels Magnifieke uitzoekpartij met zeer veel beter materiaal Zeer hoge cat waarde' 

10904 Berlijn en Bund. Prijs: € 1.400,00 
Insteekboek met een postfnsse ongebruikte en gebruikte stock Berlijn en Bund Stock bevat zeer veel beter matenaal zoals 
(Michel no's) Berlijn veel gestempelde zwart en rood opdrukken, 38 (35x), 39 (17x), 40 (4x), 61 (4x), 62 (6x), 63 (9x) 68-
70 71 (5x) 72-73" 72-73* 72-73 (2x) 82-86 (3x), 87 (5x), 128 (15x) Bund 111-112 (3x), 113-115* 115 (2x), 116 (5x), 
140* 140,146(2x), 147(25x) 161(25x)etc etc Leuke samenstelling cat waarde ruim 20000 euro Nu voor slechts 7%i 
10354 Nord Deutsche Postbezirk. Prijs: € 1.350,00 
Ongebruikte en gebruikte stock Nord Deutsche Postbezirk op insteekbladen in map Diverse kwaliteit Cat waarde ruim 
38500 euro, nu voor 3 5%'" 
10175 Nederland kleinrondstempels. Prijs: € 1.350,00 
Collectie van plaatsnamen N-Z met vele mooie duidelijke afdrukken op veel verschillende waarden, in ietwat diverse kwali
teit, in album Enorme cat w 
10485 Duitsland 1872-1945. Prijs: € 1.350,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Duitsland 1872-1945 in Davo album Zeer goed gevulde collectie met zeer veel beter materi
aal zoals (Michel no's) 398401 403406*, 407409*, 423424 425429*, 430434', 438439*, 4558 456458* 499-505*, 529-
539' 556-564' blok 2' (met verticale vouw) blok 3* (beetje verkleurd) etc Mooie collectie, zeer hoge cat waarde' 
10210 België 1850-1999. Prijs: € 1.350,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie België 1850-1999 in 3 Schaubekalbums Collectie is zeer goed gevuld en be
vat zeer veel beter matenaal Zeer hoge cat waarde' 
9867 Zwitserland 1850-1965. Prijs: € 1.300,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Zwitserland 1850-1965 in Schaubek album Collectie is zeer goed gevuld en bevat 
zeer veel beter matenaal zoals (Michel no's) 8,9,10,11 12,14-17,27,28, Pax sene compleet gebruikt, dienst sociee des na
tions 70-90**, BIT 62-82**, 83-93*, BIE1-21* Ook leuk luchtpost, port etc Mooie collectie, zeer hoge cat waarde' 
10930 Oostenrijk 1850-2000. Prijs: € 1.250,00 
Zeer uitgebreide postfnsse, ongebruikte en gebruikte stock Oostenrijk 1850-2000 in 3 insteekboeken Partij bevat ook beter ma
teriaal zoals (Michel no's) 418424* 433-441', 494497** 494497*, 494497, 512-517* 545-550', 563-566* 563-566,587**, 
598-612*, 632-637**649-657** 649-657*, 878-884**, 929-932**, 929-932, etc Mooie samenstelling, zeer hoge cat waarde' 
7743 Europa Cept 1956-1992. Prijs: € 1.250,00 
Complete postfnsse collectie incl alle topsenes in mooie kwaliteit + alle blokken, in dure Leuchtturm albums, cat w 11 400+ euro 
11051 Vaticaan 1929-1977. Prijs: € 1.250,00 
Vrijwel complete voornamelijk postfnsse collectie Vaticaan 1929-1977 op blanco album bladen Collectie bevat zeer veel be
ter matenaal waaronder alle goede luchtpostsenes blok 1 en vele bneven Zeer mooie collectie, gedeeltelijk dubbel verza
meld (postfns en gebruikt) Zeer hoge cat waarde 
9769 Bund/Berlijn 1948-2001. Prijs: € 1.250,00 
Enorme meest postfnsse en gebruikte handelsvoorraad in diverse aantallen, zwaartepunt ligt bij het wat modernere materi
aal, ook wat euro uitgaven in 7 goedgevulde voorraadboeken, in doos Cat w ruim 21600 EURO, koopje slechts 6% cat w 
10907 Rusland. Prijs; € 1.250,00 
Doos met 8 kleinere doosjes met postfns matenaal van Rusland, beginjaren 70, gesorteerd in zakjes Vele duizenden senes 
en blokken Cat waarde ca 10000 euro 
9534 Luxemburg 1852-2001. Prijs: € 1.200,00 
Postfrisse ongebruikte en gebruikte zeer goed gevulde collectie Luxemburg 1852-2001 in Davo album Collectie bevat zeer 
veel beter matenaal zoals (Yvert no's) 1 (3x) 2 (4x), emissies 1859 tot 1891 enigszins gespecialiseerd, 74-82* 234-238, 
239-243*, 239-243, 244-248* 252-257*, 276-281,443-448* 454A, 500-505", 511-513", luchtpost 16-20', blok 3**, veel 
dienstzegels aanwezig etc Zeer hoge cat waarde' 
11027 DDR Dienstcollectie. Prijs: € 1.200,00 
Gespecialiseerde collectie mooi opgezet met uitgebreide omschrijvingen en heel veel bneven wo vele zeldzame stukken 
in zelfgemaakt album Prachtige collectie en zelden aangeboden 
10902 Bundespost 1949-1988. Prijs: € 1.200,00 
Vrijwel complete dubbele collectie (gebruikt en postfns/ongebruikt) Bundespost 1949-1988 in 2 stockboeken Collectie bevat zeer veel 
beter materiaal zoals (Michel no's) 111-112*' 111-112 113-115**, 113-115 117-120*, 117-120 121-122", 121-122, 132**(keur 
Schlegel), 135" (keur Schlegel),139-140",139-140 141-142" 141-142,143-146" etc Zeer mooie collectie zeer hoge cat waarde' 
10377 Nederland 1950-1976. Prijs: € 1.200,00 
Enorme, voornamelijk postfnsse en gebruikte stock Nederiand 1950-1976 in 3 dikke Importa winkelboeken Heel veel mate
naal gigantische cat waarde' 
11019 Nederlands Indië interim periode Sumatra. Prijs: € 1.175,00 
Album met een postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Nederlands Indie intenm penode Sumatra Zeer mooie, iets ge
specialiseerde collectie met zegels en wat poststukken Hoge cat waarde' 
10881 Duitsland en Liechtenstein. Prijs: € 1.175,00 
Grote verhuisdoos met een collectie Bundespost ca 1960-2006 postfns, collectie Beriijn ca 1960-1990 postfns, collectie 
Liechtenstein ca 1960-1996 veelal in blokken van 4 verder numismatisctie bneven van Duitsland met o a 1010-euro stuk
ken maximumkaarten Liechtenstein postzegelboekjes Duitsland met veel nominaal etc etc Superkoopje" 
11037 Nederland grootrondstempels. Prijs: € 1.150,00 
Collectie grootrondstempels op complete bnefkaarten in 4 Leuchtturm albums Mooie collectie met zeer veel mooie afdruk
ken en dure stempels, waaronder heel veel hulpkantoren Zeer hoge cat waarde' 
10482 Nederland FDC's El -E260. Prijs: € 1.150,00 
Complete collectie FDC's E1-E260 (1950-1988) van Nederland Collectie is vanaf 1970 onbeschreven No El heeft 2 pons-
gaten Leuke collectie hoge cat waarde' 
11038 België 1863-1965. Prijs: € 1.150,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie België 1863-1965 in Davo album Collectie bevat veel beter matenaal zoals (Yvert no's) 
64* 79* (roestplekje) 168* (compleet velletje van 25), 221-233*, 253* (compleet velletje van 10), 258-266*, 308-314*, 326-
332*, 351-352* (roest), 436*, 437*, 814-822* 827-831*, 860-862*, 863-867*, 892-897', 946-951', blok 1 ' , 2', 4 ' , 5*, 6* 7*, 
luchtpost 1-11*, express 1-6* etc Mooie collectie, hoge cat waarde' 
9767 Berlijn 1948-1990. Prijs: € 1.150,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte, complete collectie Berlijn 1948-1990 in duur luxe Leuchtturm album Collectie is com
pleet en bevat dus veel beter matenaal zoals (Michel no's) 1-20" 21-34' 3 5 4 1 ' (keur Schlegel), 61-63,68-70', blok 1 ' etc 
Mooie collectie, zeer hoge cat waarde 
11076 Rode Kruis stockvoorraad. Prijs: € 1.150,00 
Enorme meest ongebruikte/postfnsse stock met gigantische hoeveelheden vnl complete senes dik op elkaar gestopt van 
veel verschillende landen in uitpuilend stockboek 
10830 Duitsland: Bund & Saar. Prijs: € 1.150,00 
2 ongebruikte collecties Bund vanaf de beginjaren met alle toppers mcl Posthoorn sene luxe ongebruikt met plakker verder een 
mooie Saar collectie incl Hochwasserhilfe blokken ongebruikt en andere betere uitgaven (ook iets gebruikt) in 2 insteekboeken 

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

GEEN VERTROUWEN IN POSTZEGELS? VERKOOP ZE AAN ONS: 030-2443170 
Vul nu de bon in en ontvang een jaar lang kosteloos onze prijslijst 

INFORMATiEBON 
Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 
Geboortedatum 
Telefoon 
E-mail 
Interessegebieden 

- ^ . 

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

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



STAMPSDNS: uw TERECHTE KEUS !!! 
INDONESIË POSTFRISSE JAARGANGEN INCL BLOKKEN EN ZEGELS UIT BLOK(T/M 1988), NIEUWE( VERLAAGDE) PRIJZEN, VANAF 15% 
ZONNEBLOEMi 'TOT EN MET JAAR 1983 GELDT: KORTING VANAF 150,00 :15%, NA 19% SLECHTS BEPERKTE VOORRAAD!! (geen minisheets in 
jaargangen, 1995 zonder Jakarta blokken) 

1951 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

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

10,50 
6,00 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

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

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

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

245,00" 
57,00 
59,00 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

12,00 
13,50 
21,50 
122,00 
125,00 
33,50 
33,50 
37,50 
39,00 
34,00 
32,50 

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

NEDERLAND' complete postfrisse jaargangen incl. kindblokken en 
618/34b EN 1969 = ZONDER 939/958) 

lang lopende" series (1949 = ZONDER 518/537)1954 = ZONDER 

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

cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
LW 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 

38,30 
13,00 
4 40 
17,00 
2,20 
22,60 
211,50 
25,70 
79,60 
243,50 
78,50 

218 50 
80,80 
129,70 
72,80 

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

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

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

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

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

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 
Burg van de^Ja?^.' ■"°' ^''eJïorsr'""' ' 

9 van der Haarple.n 9. 2251 g VOORSCHOTEN 

UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN, COLLECTIES. PARTIJEN NOVEMBER 2008 
8602 
FRANKRIJK DAVO standaard voordrukalbum (wel alle zegels met blanco klemstroken) 
daarm een ogenschijnlijk complete collectie 1970 1993, vanaf 19701980 gebruikt en 
vanaf 1981 tot en met 1993 geheel compleet postfris zonder plakker, incl diverse aut 
boekjes etc catw ruim 1600,00 nu 335,00 
8785 
DUITSLAND/AM BR ZONES Blok no 1 (Export Messe Hannover 1949) luxe gebruikt 
exemplaar, catw 240,00 nu 95,00 (ZIE KLEURENFOTO WEBSITE) 
8797 
GRIEKENLAND KABE standaard voordrukalbum, periode 18611999 in perfecte staat, 
nw prijs ca 180,00 met een gebruikte start collectie 1900 1980 nu voor slechts de helft 
V d nw prijs van het album 89 50 
8819 
INDONESIË DAVO luxe voordrukalbum (nw type) blanco klemstroken, periode 1980
1988 m prima staat nw prijs 80,00 met als inhoud complete postfrisse jaren 1980+81 
als losse jaargang prijs( zie pagina 2) kost dit 95,50 nu betaalt U alleen het album 
oftewel slechts 80,001 
8825 
DUITSLAND snuffelbox® grote verhuisdoos vol met gehele periode, in albums, stock 
boeken, zakjes mapjes etc etc vele dagen plezier voor 245,00 
8837 
LIECHTENSTEIN Lindner luxe voordrukalbum, blanco klemstroken, prima staat nw prijs 
125,00 met een vnl * collectie 1912 1966 aanwezig o a (Michel) 2 X*, 1+2Y*, 40/3*, 
50a«, 46/52B*, 54a', 56/7*, 62B/69*, 70 o, 71 *, 75/77*, 78*, 79*, 81 *, 82/3*, 85* 90/3*, 
116/8*, 131/2* 137* BlokZ**, 162*, 166*, 180/2*, 244/6*, 273*, 337* hierna vnl ge
bruikt o a blok 449 tevens nog Dienst 11/12*, 18*, Port/12* etc catw 2250 00 nu 275,00 
(ZIE DIVERSE FOTO'S WEBSITE) 
8840 
BELGIË Blokken nrs 27/28 (Michel nrs 21/22) postfris z plakker catw 380,00 nu 149,50 
(FOTO WEBSITE) 
8842 
DUITSLANDISOVBËZ ZONE Blok no 6 (Goethe) postfris z pi catw 220,00 nu 77,00 
(FOTO WEBSITE) 
8848 
BERLIJN Leuchtturm luxe voordrukalbum, blanco klemstroken, m perfecte staat nw prijs 
221,90' Met een prachtcollectie tussen 19521990, praktisch compleet en alles POSTFRIS 
ZONDER PLAKKER" Catw 1600,00 
Nu 275,00( ZIE DIVERSE FOTO'S OP DE WEBSITE) 
8850 
NEDERI AND Nrs 13/18 ( I e wapenserie) heel mooi gebruikt" Catw 300,00 nu 79,50 
(FOTO WEBSITE) 
8851 
ENGELSE KOL/GEB 2 KABE ringband albums met blanco klemstroken, daarin EEN 
SUPERCOLLECTIE vanaf begin tot ca jaren 60 (soms tot jaren 80**) veelal gebruikt deels 

*/** de volgende landen zijn aanwezig Barbados, Bermuda, Basutoland, Br Solomon 
Isl Br Honduras, Br Guiana, Dominica, Strait Settlement, Malaya, Singapore Malaya, 
Hongkong, Jamaica, TurksSiCaicos, Tanganyika Kenya, Uganda, Gold Coast, Nigeria, 
NyasaLand, Rhodesia, Montserrat, NZGov Life, Aust Ant Ter (heel veel ** tot 1990) 
Ross Dep, Toketau Isl .Trmidad&Tobago, Br N Borneo, State of N Borneo, North Borneo, 
Sabah, Labuan, Brunei, Sarawakm Z Afrika, Z W Afrika, Ascenson, Ceylon, Cyprus, Egypte, 
FIJI, Cook isl, Niue Samoa, Nauru, Cayman Isl, Br Solomon Isl, St Vincent St Lucia 
Swaziland, Siera Leone, Gambia, Bahama's Trinidad Nw Zealand Een pracht kans om 
voor een schappelijke prijs deze collectie te bemachtigen Cataloguswaarde ca 4800,00 
nu 445,00" 
8852 
TURKIJE Lindner stockboek 64 zwarte biz met een mooie (on)gebruikte startcollectie 
18652002 Catalogus Waarde ca 1500,00 nu 115,00 
8856 
HONGARIJE 3 DAVO luxe voordrukalbums, blanco klemstroken, incl cass in perf 
nwstaat, nw prijs ruim 300,00 Complete collectie 1973 1995 deels gebruikt en heel veel 
postfris z plakker Catw 1750,00 nu 375,00 
8860 
POLEN Schaubek voordrukalbum, red staat met een aardige vnl gebruikte (deels * en 
**) collectie 1919 1979 
Zeer goed gevuld o a Michel nrs 89/100,123/9*,232,244,249/51,271*,279/3,293/8,326* 
etc etc hoge catw nu 85,00 
8862 
MICRONESIA 4 LINDNER luxe (Falzlos) voordrukalbums, blanco klemstroken, mcl cass, 
in perfecte nieuwstaat, periode 1984 2002 nw prijs € 650,00" Met een geheel complete 
POSTFRISSE collectie 19841999 catw 2 160,00 ZELDEN IN ONS ASSORTIMENT" Nu 
765,00 
8863 
FRANKRIJK 2 DAVO Luxe bandenfcass (nagelnieuw in verpakking) met luxe voordruk
bladen, blanco klemstroken, prima staat nw prijs ca 200,00 met WERKELIJKE SUPERCOL
LECTIE 1849 1969 vnl gebruikt deels *8[iets **, in de hoofdnummers op een 40tal na 
GEHEEL COMPLEET aanwezig o a Yvert nrs 1/5 deels zr fr, 9(€ 700) 10,11/14,16,17, 
19/24, 25(*), 26/32, 33 (€1100,00"), 36/38, 39", 43 , 46, 47 50/60, 64/7, 69/2, 77/2, 
hierna vrijwel compleet, missende 151/2,155/6,169,182, 232, 241/2, 256 257' 266/9, 
275/7, 321, 348/1 Tevens nog aanwezig Luchtp 5/13, 16/47, div port Dienst, Militair 
Paket zegels etc Totale catw meer dan 7500,00" Nu 1 195,00(VEEL FOTO'S) 
8864 
NEDERLAND IMPORTA JUWEEL voordrukalbum, blanco klemstroken, incl cass m 
perfecte nw staat nw prijs ca 110,00 met daarin een op 18 zegels na geheel complete 
SUPERCOLLECTIE 18521969 tot 1940 gebruikt daarna onegrbuikt en veel postfris (o a 
Leg Blokken en ITEP) missende nrs 48, 49, 61b/c, 80,101,130/1 136/8, 238/9, 246, 
348, 356d, 372/3 Totale cataloguswaarde 5 077,00 Nu 895,00(ZIE VEEL FOTO'S OP DE 
WEBSITE) 

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

STAMPS 

GLOBAL STAMP DEALERS^ 

STAMPSDNS  GLOBAL STAMPDEALERS 
Directie: Dirk N Sluis 

Tinnegieter 13,1625 AN HOORN, The Netherlands  geen winkel 
Tel overdag 0555884387  vanaf 19 0023.00uur' 0229261611 

Fax: dag en nacht 0229264013  Email stampsdns@hetnet.nl  POSTBANK rek.nr 528501 W 
Surf naar onze 2 wekelijks vernieuwde website, www.stampsdns.com 

http://www.stamps-dns.com
mailto:stamps-dns@hetnet.nl
http://www.stamps-dns.com
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Postzegel-en Munthandel Dutchstamp 
Maandereind 61 
6711 AB Ede 
Tel.: 06 - 5536 8838 (Jelle Komrij) 
e-mail: postzegels@dutchstamp.nl 

Frankeergeldige postzegels postfris: 
Australië €0,20 per AU $ 
Canada €0,30 per CA $ 
Denemarken € 0,08 per D Kr 
Duitsland € 0,80 per € 
Engeland € 0,75 per GB P 
Kanaaleilanden € 0,40 per GB P 
Geen port en dienstzegels 
Prijzen van andere landen op aanvraag 
Prijzen onder voorbehoud. 

Collecties postzegels (alle landen/thema's) 

Handels- of winkelvoorraden 

Gouden en zilveren munten 

Collecties munten gehele 
wereld 

I Frankeergeldige postzegels postfris: 
Liechtenstein(vanaf 1996) € 0,35 per CH Fr 

I Noorwegen € 0,04 per N Kr 
! U.S.A € 0,40 per US $ 
j Zweden* € 0,05 per SE Kr 
I Zwitserland € 0,40 per OH Fr^ 

' * Rabatt Zweden 1979 -1990 € 5,00 per boekje 
Zegels uit Rabatt boekjes € 0,25 per zegeH 

Geen port en dienstzegels 
Prijzen van andere landen op aanvraag/ 

^ Prijzen onder voorbehoud. / 

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). 

T 
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 

'-r> ^ '-ä'-* 

TE KOOP GEVRAAGD 

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


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

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

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

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

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

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

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

■ I I Postzegelhandel Zeist Mim 
Postzegelhandel Zeist geeft elke 5 weken een boekje uit met daarin honderden 

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

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

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

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

Wel even een telefoontje vooraf. 

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

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

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

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


EEN GREEP UIT ONS ASSORTIMENT...! 
Riisiai id(PHïoio3] 
Vcrzamchng Rusland 1923 1991 
opgezet m 3 dikke msteckboeken 
Mooie collectie postfns 
ongebruikt en gestempeld met 
Porten (okwirblokken Rushnd 
3s een veel gevraagd land tn wordt 
■ïteeds iaseiger ' r^ltJilJUi 
Citvi. ruim € 3 800 00 I B B C * * * ' 

Roemenie (PHroioz) 
VerzamclmgRtt ixniL vmif ih 1 
opgezet in 2 dikke insteekboeke i 
Mooie culketic t liscn iS^i 
hcden postfris ingebruikt en 
geïtcmpcid mci oik ivit blokken 

\ Citw ruim €300000 ^STfSI! 

China {PH100Ä8) 
Lot klassiek Chim op 
albombladen vinaf 1̂ *97 Veehl 
oude en betere ui nineis m nette 
kwaltttit o a Ü^A Post m Clima 
Michel nummers 4 u 1? 15 16 
Zeer zeldzaim langeboden 
Cuw €"1 6QO 00 

Polen (PHïOioi) 
Vcrzamcbng Poltn vanaf 191S 
opgezet in 2 dikke insttekboeken 
Mooie eoUecnc postfns 
ongebiuikt en gestempeld tussen 
1918 heden met ook wat Dicnsr 
en Port Een leuk gcbcci Catw 
ruim €"3 200 00 

Wereld [FHioopp] 
In doos Postfns Ongebruikt 
Gebruikt Een enorme hoeveelheid 
7Cgcls in zakjes kistjes en g oTe 
nstcckbladen' Daarnaast vc!c 
nstcckkaartjes in 3 opbcrgboxcn 

urbij veel ouder materiaai? Een 
gigantische hoeveelheid meteen 
hoge cat waarde Zeker de moeite 
waard en Ituk om uit te zoeken in 
de vroege donkere avonden ] 

Nieuw Zeeland (PH10098] 
VcrzamchngNieüw Zeeland 1̂ 92 
19S5 opgezet in Davo 
vooidrukaibum Voornamelijk 
gebruikt met ook wat oudere 
nummers Een leuk geheel met 
ten hoge eat waarde 

1927 Rolcanding Jga 
NVPHR32/* 
Catw. €"5.000,00 
Met Certificaat! 

Spanje (PH10064) 
LeliccEic Spanje poscfiis vin-xf 
i960 mluxelmdncr 
\oordrukalbum leuk geheel met 
tevens veel thema Let op het 
luxe album IS al de pnjs waard ' 

fjskïtd {PHicto^/) 
Verzamehmg IJsland iSy 1983 
opgezet m luxe vooidrukaibum 
Davo Vanaf 187, gebui kt met 
veel oiideic nummcis daarna 
postfns en ongcbuukt Een mooie 
eolleetie net een hoge ê  
waarde 

Neder land (PH 100^6) 
Vcrzamcbng Nederland 18991952 
nostalgische opgezet in een oud 
album Voornamelijk ongebruikt 
met betere series uit de jaren 
50 Een leuk geheel 

Australië (PH10095) 
Vcizimel ng \ustia!ic 19:3 39S5 
opgezet in luxe voordrukalbum 
Davo Voornamelijk gebruikt met 
veel oudere nummers Een mooie 
colleaie met een hoge cat waarde 

;  . 
.# 

tmmsm 
1 

1 

Voor foto's ot meer 
postzegels en partijcir...? 

ViUNT 
N u m i s m a t i e k & 
F i l a t e l i e 
Handcisstraac 34a 
6i35KLSittatd 
Telefoon+31(0)46 4201650 
Telefax +31(0)46 4201651 

www philamunt nl 
info@philamuiit nl 

Openingstijden 
ma t /m vnj van 09 00 17 30 uut 

i95oDienst2egcis 
NVPHD2526/** 
Catw. €"750,00 

€ 595.

www.pl:iilamunt.nl 

£11 koniiikri|k5mu)itcti 
filnteiie postze^ 

detail en ^roothandeï ban 
17 en verkoop waardepapieren 
'*,, munten en bankbiljetten 

Groot assortiment 
kasten en kluizen www.sittardoffice.nl 

.. £ 

KANTOORKAST BUDGET 
Deuren 180" draaibaar, 
voorzien van 4 legborden, 
antraciet gnjs en zwart 
Afm 180 X 80 X 40 

van T ^ ^ 7 « ^ 

voor: 

BRAND EN BRAAKWERENDE ARCHIEFKASTEN 
Deze kasten geven een redelijke bescherming bij brand 
De zware constructie uit Siemens Martens staal en het 
hoogwaardige VDS 1 goedgekeurde brandkastslot 
zorgen voor een goede bescherming tegen diefstal (Safe 1) 
Tevens vv laterale legborden 

vanaf ^ ƒ / D Alle afgebeelde kasten zijn uit voorraad leverbaar tn 
de kleuren antraciet (RAL 7016) !»art (RAL 9005) gnjs (RAL 7035) 

747 

Handelsstraat 34 i : 6135 KL Sittard 1 T +31(0)46 458 13 96 i F +31(0)46 458 57 96 I E info(»sit tardoff ice.nl 1 I www.sittardoffice.nl 

file:///oordrukalbum
http://www.pl:iilamunt.nl
http://www.sittardoffice.nl
http://www.sittardoffice.nl


Postzegelveiling Friesland 
H. Zondervan, beëdigd taxateur Philatelie 
Mr P.J.Troelstraweg 89 
8916 CN Leeuwarden .yA_y~\_.y 
tel,. 058 2122096 
fax 058 2129180 

Onze 116' veiling wordt gehouden op 

zaterdag 29 november 2u08 
in zalencentrum Intermezzo aan de Stationsweg 6 te Leeuwarden t.ö.v. c^rwaar 

's I ■ ll\§\ 
Voor deze veiling hebben wij vele interessante nalatenschappen ontvangen, wo de collectie van' 
Dhr. R.B Sybrandy, voormalig huisarts te Leeuwarden, met vele interessante posten, oude Fransgj 
Kolomen, blokken, brieven en Europese landen. 
De afdeling dozen bevat zeer veel materiaal, w.o. zeker meer dan 1000 stockboeken en albums 

Gezien de omvang van deze veiling raden wij een ieder aan, ruimschoots de tijd te nemen voor 
bezichtiging Inzage van de kavels is tevens mogelijk ten kantore, doch uitsluitend na telefonische afspraak.

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

Deze veiling is liet bezoeken meer dan waard! 

Kijkgelegenheld op: 
donderdag 27 november 
vrijdag 28 november 
zaterdag 29 november 

van 13.00 18.00 
van 10.00 18.00 
van 08.00 11.30 

Nadere inlichtingen: tel 058  2122096 
fax. 0582129180 
Email adres: Dzvfries@xs4all.nl 
Website: www.pzvfriesland nl 

Onze volgende veiling zal worden gehouden 
7 maart 2009. 

inzendingen zijn dagelijks mogelijk ten kantore en ook 
tijdens onze kijk en veilingdagen. 
Voor grotere objecten komen wij graag bij u thuis. 
Renteloze voorschotten zijn tot elk bedrag mogelijk. 

L_^ 
coll. Reunion 

coll Europa 

coll. Rusland 

coll Nederland 

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

mailto:Dzvfries@xs4all.nl
http://www.pzv-friesland


W<stzegelhandel miCl DGM H€RTOG V|IAh€I1 

serie 77 t /m 80 ongebruikt 
€ 850-

serre90t/m 101 ongebruikt 
(101 met certificaat) 

€ 875,-

172 spionagezegel 
postfris met certificaat 

€ 450,-

389 postfris spiegeldruk 
€ 125,-

171 p i postfris 
€ 150-

i£iyii. 

port 41 + 41 FA postfris met certificaat (catalogus waarde 
postfris € 1040- )€826-

port 43 F 
€ 2 2 0 -

postfrisse serie 44 t /m 46 met kleine letters € 95,-
(zle NVPH Cat 2009 biz 522) 

Curacao 
25x 
26-28XX 
29-43X 
35xx 
39xx 
7 M l x 
89-99X 
126-137 
138-140XX 
153-157XX 
178-181XX 
185-195XX 

€ 120, -
195, -
240,— 
85 — 
85 — 

150 , -
37 50 

225,— 
4,— 

16 50 
2 5 5 , -

76,— 

port 378 type I + II 
€ 150,-

Nederlands Nieuw Guinea 
nr 1 f /m 81 

compleet postfris inclusief de 
portsene 1 t/m 6 (exclusief Untea) 

voor€ 112,50 

Serie Untea postfris € 29 50 

Blanco FDC's El t /m El 1 compleet 
voor € 67,50 

AANBIEDING 
POSTFRISSE 
AUTOMAATBOEKJES 
NEDERLAND 
zie bIz 284 t / m 312 

1 
2 
3 
4 
5 
6A 
6B 
6C 
6D 
6FFQ 
88 
8C 
9B 
9D 

3 -
4 — 
1 — 
1 ~ 
1 — 
2 50 

67,50 
22 50 
22,50 
10 — 
5,— 

22,50 
6 9 , -
57,50 

met telblok 

€ 6,— 
€ 1 0 0 -

3 5 , -
35 — 
1 7 , -
7 50 

32 50 
€160 — 
€ 85 — 

Nederlands 
indië 
2x 
5xx 
35 XX 
38-39 XX 
39fbx 
40-47 XX 
42a XX 
46a XX 
56 XX 
58 XX 
57 XX 
62 XX 
138-141 XX 
260 XX 
262 XX 

€ 240 , -
4 2 0 , -

52,50 
180 

1 5 -
120 — 
6 0 -
1 5 , -

150,— 
235 , -

75,— 
6 , -

2 5 , -
4 7 5 , -
210 , -

Alle met vermelde boekjes zijn ook 
voorradig de meeste ook met telblok 

Beste l l ingen zenden naar 

Postzegelhandel 
K. den Hertog 
Prins Berntiordsfraat 4 
4132XGVianen 
Tel 0347-372908 of 0347-320943 
Fax 0347-371874 
Postbank 42 69 335 
Bestellingen boven de € 35,— «rorden fronco 
toegezonden Verzending gesctiiedt na ontvangst 
bedrag o p postbank 42 69 335 
Ons bekende klanten betaling binnen 14 dogen 
Levering zolang de voorraad strekt 

Kantoor open op 
donderdag 9.00 -12 30 
en van 13 30- 18 00 
Op andere dagen regelmatig 
open, even bellen van tevoren 
E-MAIL postzegelhandeldenhertog@l<liksate nl 

E-MAIL: postzegelhandeldenhertog@kliksafe.nl Zetfouten voorbetiouden 

mailto:postzegelhandeldenhertog@kliksafe.nl


VAN DER WILLIGENMEDAILLE OP BOFILEX 
UITGEREIKT AAN O H O KOENE (PO&PO) 

s îraifii E 
Tijdens de opening van 
Bojilex 2008 op 26 septem
ber jl. reikte KNBFvoor
zitter Ties Koek de Van 
der Willigenmedaille uit 
aan Otto Koene. 
De medaille is ingesteld 
voor filatelistische litera
tuur, om de studiezin 
te bevorderen en aan te 
moedigen tot verdere 
publicaties. Koene kreeg 
de prijs voor zijn artike
lenreeks in De Postzak, 
orgaan van de Nederlandse 
Verenî itifl van Poststukken
en Poststempeluerzamelaars 
(Po & Po). Hij beschrijft 
daarin de bijzondere en 
esthetische kwaliteiten 
van de stempelontwerpen 
van Willem Rozendaal, 
die werd gestimuleerd 
door de Algemeen Se

cretaris van de PTT, Jean 
Francois van Royen, die 
groot belang hechtte aan 
de esthetische kwaliteiten 
van stempels. Koenes 
archiefonderzoek wierp 

een speciaal licht op de 
stempels, die in de jaren 
'30 en '40 van vorige 
eeuw zijn gebruikt in 
stempelmachines. Specia
le aandachtvan Koene 
kregen de 'raadselachtige 
postduiven' en de 'Pega
susvarianten'. jos STROOM 

KNBFvoorzitter Koek (links) Jelicitecrt medailleivinnaar Otto Koene. 

OVERZICHT MUTATIES 
VERENIGINGSADRESSEN 

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

Coevorden/Hardenberg: 
De naam van de Philate
listenuerenym^ Coeuorden eo 
is gewijzigd in Philatelis
tenuerenyin^ Coeuorden
Hardenber̂  eo. 
Nieuwe secretaris is 
mevr. J.M. DalesBoxem, 
Oude Gracht 3, 7741 
ED Coevorden, telefoon 
0524516024, emailadres 
andrejanet.dales(a)onIine.nl. 

Hilversum: 
Het secretariaatsadres 
van de Filatelistenvereni
ging Hilversum luidt nu: 
M.Versteeg, Staringlaan 

38,1215BS Hilversum, 
telefoon 0356216749. 

Leeuwarden: 
Aanvullende informatie 
van het secretariaat: tele
foon 0518461 632, email 
uj.udu)itte(a)planet.nl 

Mutaties op het overzicht 
van verenigingsadressen 
kunt u zenden aan het 
volgende adres: 

Mevrouw E. Braakensiek 
WillemAlexanderlaan 41 
3273 AS Westmaas 

Het complete overzicht 
van bij Filatelie aan
gesloten verenigingen 
wordt tweemaal per jaar 
gepubliceerd, in januari 
en oktober. Het eerstvol
gende complete overzicht 
vindt u dus in Filatelie van 
januari 2009. 

'WAALZEGEL' EN 'THEMA' WINNEN JAARLIJKSE 
FILATELIE VERENIGINGSBLADPRIJZEN 

De Filatelie Verenym^sblad
prijzen 2008 werden ook 
dit jaar weer tijdens 
Postex in Apeldoorn 
uitgereikt. Ze gingen 
ditmaal naar Waake^el 
van de NVPV afdeling 
Nijmegen (beste algeme
ne verenigingsblad) en 
Thema van de Nederlandse 
Vereniging voor Themati
sche Filatelie (beste blad 
van een gespecialiseerde 
vereniging). 
Filatelie's vicevoorzitter, 
FransRin van den Ak
ker, reikte de prijzen op 

zaterdag 18 oktober 2008 
uit, na het voorlezen van 
het juryrapport, dat was 
opgesteld door Pim van 
den Bold, René Hillesum 
(voorzitter van de jury) en 
Daan Koelewijn. 
Behalve de Filatelie 
Verenigingsbladprijzen 
(bestaande uit twee 
cheques van 250 euro 
elk) werden ook nog twee 
extra prijzen uitgereikt. 
De prijs voor de beste 
auteur van een vereni
gingsblad ging naar de 
heren F. Molenaar en 

P. Thoni, schrijvers van de 
bijdrage 'Honderd jaar 
Teilknaap 'Franco" in het 
blad Jungfraupost (num
mer 112, juni 2007) van de 
Studiegroep Zwitserland. 
De prijs voor de beste 
samensteller van een ar
tikelenreeks werd toege
kend aan John Dehé, die 
een vaste rubriek getiteld 
'Over stempels, brieven 
en tarieven' verzorgt in 
het blad van de Purmeren
der Postzegel Ruilclub. 
De extra prijzen werden 
ter beschikking gesteld 
doorTNTPostinDen 
Haag en Uit̂ euerij Dauo in 
Deventer. 

Van links naar rechts uier uan de prijsunnnaars. P. Thoni, F Molenaar, J Dche' en H, Suiueer (Thema) 

DIEFSTAL IN UTRECHT: 
5 0 0 EURO BELONING 

Eind september werd in 
Utrecht, op het Centraal 
Station, een donkerblauw 
stockboek met 24 witte 
bladen (48 bladzijden) 
ontvreemd. 
Het insteekboek bevatte 
zegels van de Portugese 
koloniën in Azië (o.a. 
Portugees Indië, Macao 
en Timor). 
De losse zegels in het al
bum waren volgens de ca
talogus gerangschikt; het 
gaat om een collectie die 
ongeveer voor driekwart 
compleet was en die uit 
overwegend gestempelde 
zegels bestond. 
Behalve enkele onge
bruikte postwaardestuk
ken van Timor bevatte het 
album geen poststukken, 
postwaardestukken, blok
ken en/ofvelletjes. 
Hoewel van de ontvreem
ding onmiddellijk aan
gifte is gedaan, ontbreekt 
van de gestolen collectie 
tot dusver elk spoor. 
De eigenaar van de 
verzameling vraagt 
iedereen die een collectie 
(of zegels) onder ogen 
krijgt die (mogelijk) van 
deze diefstal aflcomstig 
zijn, contact met hem 
op te willen nemen. 
Zijn telefoonnummer 
is 0302512850. Als de 
verzameling intact wordt 
aangetroffen, ontvangt de 
tipgever een beloning van 
vijfhonderd euro. 
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ESPERANTOCONGRES 
LEVERT ZEGELS OP 

De WereldEsperanto
vereniging UEA hield in 
juli een congres in Rot
terdam; dit ter gelegen
heid van het loojarig 
bestaan van de organisa
tie. De UEA liet voor het 
eeuwfeest ook een zegel 
maken, ontworpen door 
Saskia Idzerda uit Utrecht 
(zie hierboven). 
Het velletje kost 5.50 euro 
(exclusief verzendkosten). 
Speciaal voor filatelis
ten heeft de UEA een 
Nederlandse webpagina 
gemaakt, www.uea.orgj 
katalo^offilatelie, waar een 
overzicht van bij de UEA 
verkrijgbare zegels (waar
onder de eeuwfeestzegel) 
te vinden is. U kunt voor 
bestellingen ook gebruik 
maken van het email
adres jilatelie@co.uea.org. 
Het blokje is verder ver
krijgbaar bij de UEAboe
kenwinkel in Rotterdam, 
gevestigd aan de Nieuwe 
Binnenweg 176. 

http://www.uea.orgj
mailto:jilatelie@co.uea.org


VALS ALS EEN KRAAI 
EN TOCH GEZOCHT 

We wisten dankzij de 
afleveringen van onze 
rubriek Vervalsingen heri<en-
nen dat het bestond, maar 
het doet iedere keer weer 
vreemd aan om het te 
lezen: er zijn zegels die 
vervalst meer waard zijn 
dan echte exemplaren. 
Het blad USCA Post 
maakte onlangs weer 
eens melding van zo'n 
gezochte vervalsing. 
Het betreft de postzegel 

I USA First-Class 

Pas op de ulatitjenstok' 

zonder waardeaandui
ding maar mèt Ameri
kaanse vlag, die in april 
2007 voor het eerst in de 

Verenigde Staten verkocht 
werd. Zegels met een 
grijze vlaggenstok, zoals 
het hiernaast afgebeelde 
exemplaar, kunt u rustig 
terzijde leggen (de oplage 
van deze echte postzegel 
is gigantisch), maar als 
de stok zwart is moet u 
rechtop gaan zitten. Meet 
de stok nog even na: is de 
lengte 21 millimeter (één 
millimetertje korter dan 
bij echte zegels het geval 
is)? Dan is er alle kans dat 
u een vervalsing te pakken 
hebt - gefeliciteerd! 

EVEN GOED ONTHOUDEN: ROOD 
HOORT BOVEN, BLAUW ONDER 

PERFORATIEVORMEN; 
NA STERREN KRUIZEN 

De heer W.J. Jansse uit 
Bergambacht heeft ons al 
eens eerder geattendeerd 

op bijzondere stansvor-
men in postzegels. Zo 
wees hij eind vorig jaar 
nog op het feit dat er uit 
het zegelbeeld van een 
aantal recente Roemeense 
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zegels een gat in de 
vorm van een sterretje is 
gestanst. 
En nu heeft hij weer iets 
anders geconstateerd: een 
methode om de zegelper
foratie te verfraaien. Of 
om de zegels te beveili
gen tegen namaak, want 
dat kan natuurlijk ook. 
Het gaat om zegels van 
Portugal, de Azoren en 
Madeira, waarvan de 
tanding zodanig is gema
nipuleerd dat zegelparen 
een zogenoemd Icruis 
patte'e (een kruis met naar 
buiten breder wordende 
armen) laten zien. 

Een opmerkelijke 
ontwerpfout bij twee 
Antilliaanse postzegels 
van inmiddels dertien jaar 
oud wordt gemeld door 
The International Bulletin 
Jor Netherlands Philately 
(afgekort IBNP). 
Het gaat om de postze
gels van 50 en go cent uit 
de serie 'Vlaggen' van de 
Nederlandse Antillen uit 
1995. Op die zegels was 
de vlag van Sint Maarten 
aanvankelijk verkeerd 
afgebeeld: de rode en 
de blauwe baan waren 
verwisseld, waardoor 

de bovenste baan blauw 
in plaats van rood was. 
Volgens IBNP werd de 
fout al snel na de uitgifte 
ontdekt, maar werden er 
toch nog enkele exempla
ren verkocht op het post
kantoor van Willemstad. 
Op 6 juni l<wamen beide 
zegels onder de hamer bij 
postzegelveiling Wiggers 
de Vries, waar ze 230 euro 
opbrachten. 
Dat is een koopje, lijkt 
ons, voor postzegels die 
wel eens uiterst schaars 
zouden kunnen blijken 
te zijn. 
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Lmks de correcte uersie, rechts dejouticue met de blauwe baan boven. 

FINLAND: RECLAME OP 
ZEGELS OF NIET? 

Precies twintig jaar 
geleden was Finland 
vanwege een sportzegel 
even 'nieuws' in Philatelie 
(toen nog met 'Ph'). In 
het meinummer 1988 
meldde Rene'Hillesum 
dat de Finse zegel die 
op 4 april van dat jaar 
uitkwam, meteen foto 
van skilegende Matti 
Nykänen, was gepimpt 
(een modewoord dat toen 
nog niet bestond!). 
Wat gebeurde er destijds? 
René schreef dat de 
bewuste zegel tweemaal 
de drukpers passeerde: de 
eerste keer om de zegel 
gewoon te drukken en 
nog een keer achteraf om 
twee sterretjes te verdoe
zelen. De sterren waren in 
het ontwerp opgenomen 
en zelfs nog te zien op 
de vooraf beschikbaar 

gestelde persfoto's. Op 
de uiteindelijke zegel is 
duidelijk te zien dat de 
sterretjes wel degelijk 
gedrukt (in feite 'uitge
spaard') waren, maar 
later door een zwarte 
drukgang onzichtbaar 
werden gemaakt. In de 
hoop dat het niemand 
zou opvallen, maakte de 
Finse filateüstische dienst 
hier geen melding van. 
Waren ze dan zo belang
rijk, die sterretjes? Ja dus! 
Het waren niet zomaar 
sterren: herwaren de 
sterren van het Oosten
rijkse skimerk Kneissel. 
En reclamemaken voor 
uitgerekend niet-Finse 
skies, dat kon natuurlijk 
(in 1988) niet! 
Maar tijden veranderen, 
ook in Finland. Op 5 
september verscheen een 
blolqe met twee zegels 
met de wereldkampioen 
Formule-i rijden van 

2007, Kimi Räikkönen, 
met het beeldmerk van 
'zijn' Ferrari duidelijk 
zichtbaar. En of dat nog 
niet genoeg is: er zijn ook 
vijf andere merken (o.a. 
Bridäestone, Shell, AMD en 
Allee) op de zegels te zien, 
die bij Joh. Enschedé in 
Haarlem werden gedrukt. 
Het blokje werd één dag 
voor de uitgifte overhan
digd aan Räikkönen, in 
het Belgische Spa, waar 
de Finse held zijn kunst
jes mocht laten zien. 
Leuk om te weten: voor 
de Ferrari-reclame is door 
de autofabrikant niets 
betaald. En nog leuker 
om te weten: de oorspron
kelijke foto die voor het 
blokje werd gebruikt, 
werd toch nog 'gecen
sureerd'! In verband met 
Finse wetgeving werd 
de tabaksreclame voor 
Marlboro namelijk eerst 
verwijderd... 

PLUSBRIEFE MET HESS: 
NICHT ERWÜNSCHT 

Het gaat om een uiterst 
kleine oplage - slechts 
twintig stuks - maar toch 
is Deutsche Post er erg 
ongelukkig mee dat het 
bedrijf ze heeft geleverd: 
PlusBriefe Individuell met 
het portret van Rudolf 
Hess, ooit Adolf Hitlers 
plaatsvervanger. 
Net zoals TNTPost op 
bestelling gepersonali-
seerde zegels levert, zo 
kunnen die Duitsers die 
dat willen persoonlijke 
postwaardestukken bij 
Deutsche Post bestellen. Dat 
gaat heel makkelijk, via 
het internet. 
Een voorwaarde voor de 
productie van deze stuk
ken is dat de zegelont-
werpen door de morele 
beugel van Deutsche Post 
kunnen - en portretten 

van nazi's (of die nu 
dood dan wel levend zijn) 
vallen daar heel duidelijk 
niet onder. 
Het valt niet mee om bij 
de bestellingen het kaf 
van het koren te scheiden: 
zet je een te jong iemand 
bij de controle in dan 
worden foto's zoals die 
van Hess niet herkend. 
Belast je een pensionado 
met het nalopen van de 
ingezonden afljeeldin-
gen dan bestaat er alle 
kans dat er een moderne 
desperado tussendoor 
slipt. Deutsche Post erkent 
het probleem: het bedrijf 
weet ook niet altijd of er 
tussen de schattige foto's 
van baby's en kleuters 
misschien een kind van 7 
'foute ouders' (een van 
de vijf nakomelingen van 
Goebels?) zit. Men heeft 
beloofd in de toekomst 
nóg beter op te letten... 
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18 NOVEMBER 2008 : 
DECEMBERZEGEIS 

Ze zijn niet meer weg 
te denken: de Decem
berzegeis die TNTPost 
steevast aan het eind van 
het jaar uitgeeft om de 
(nog altijd vele) kerst en 
nieuwjaarskaarten verzen
dende Nederlanders een 
voordeeltje te bieden. De 
zegels werden aanvan
kelijk gelanceerd om de 
'onder de prijs' werkende 
stads en regiopostdien
sten in de 'verzendmaand 
bij uitstek', december, 
de wind uit de zeilen te 
nemen. Die druk lijkt 
er een beetje af, als we 
mogen afgaan op het feit 
dat het tarief van de op i8 
november te verschijnen 
zegels is opgetrokken 
van 29 naar 34 cent. Nog 
altijd een besparing van 
een dubbeltje, dus ook 
de zegels van 2008 (zie 
hiernaast) zullen hun weg 
wel weer weten te vinden. 
Het thema van de zegels 
van dit jaar is samen zijn. 
Ontwerper Jet van der 
Horst vermeed landelijke 
afbeeldingen en nam de 
stad als uitgangspunt, 
van boven gezien en in 
een 'statisch perspec
tief', zodat alle details 
dezelfde maat hebben. De 
gebouwen zijn een soort 
iconen, die verwijzen naar 
de decembertijd. Overal 
in de stad wordt feest 
gevierd en het vuurwerk 
staat al klaar. Ook heel 
leuk: je kunt de stad laten 
'groeien', want de zegels 
links en rechts in het vel 
sluiten op elkaar aan. 
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18 NOVEMBER 2008: 
PERSOONLIJKE 
DECEMBERZEGEIS 

Nóg een emissie die op 
18 november uitkomt: 
een velletje met Persoon
lijke Decemberzegeis. De 
zegels in dat velletje zijn 
gewijd aan KNBLO Wandel
sportorganisatie Nederland, 
de koepelorganisatie voor 
ruim 550 Nederlandse 
wandelverenigingen. De 
een eeuw oude organisa
tie stelt zich ten doel het 
wandelen en de wandel
sport te stimuleren en te 
ondersteunen en vooral 
om te laten zien hoe leuk 
het is om te voet  al dan 
niet in de sneeuw  de 
omgeving te verkennen. 



De nieuwe 
catalogus 
2009 ligt voor 
u klaar! 
In de nieuvsre accessoirecatalogus van 
LEUCHTTURM vinden postzegelverzamelaars 
alles wat hun (verzamelaars) hart'ie begeert. 

Ruim 5000 accessoires op 180 pagina's! 
Bijvoorbeeld voordrukalbums, banden, 
insteekboeken, accessoires zoals loepen 
en lampen en nog veel meer. 

Veel nieuwe 
producten! 

Handige LED 
vergroot glos 
Lensdiameter 35 mm 
Vergroting 7 x 
Inclusief 3 x AAA batterijen 
LED technologie 
Espherische perspex lens 

7,95 

Depothouders 
Postzegelhandel KLOEK BV 
Rosmarijnsteeg 4-1012 RP Amsterdam 
Tel. 020-6 24 21 64 
Fax 020-6 20 94 90 

Postzegelhandel Parnassus V.O.F 
Roelof Hartstraat 34 
1071 VK Amsterdam 
Tel. + Fax: 0 20 6 75 23 72 

Postzegelhandel van Domburg ■ 
Voldersgracht 28 • 2611 EV Delft 
Tel. 0 15 2 12 30 55 
Fax 015 2 12 21 88 

HOLLANDS GLORIE POSTZEGEL EN MUNTENHANDEL 
Camplaan 8 • 2103 GW Heemstede 
Tel 023 5477444 
Fax 023 5291605 

Pzh.Bredenhof 
Bovenstraat 286 a • 3077 BL Rotterdam 
Tel. O 10 -4 82 67 25 • Fax O 10 - 4 79 70 65 
email: bredenhof@cs.com 

Postzegelhandel Van Lokven Filatelie 
Bakkerstraat 22 • 604l JR Roermond 
Tel. 0475 - 56 35 00 
www.anlokven.nl 

Philamunt 
Handelsstraat 34 A Sittard 
Tel: 046 420 16 50 • 
www.philamunt.nl 

Postzegel & Munthandel Weerenbeck • Rijksweg-Zuid 
106 • 6l6l BR Geleen • 046 - 4750258 
A. Battalaan 48 • 6221 CE Maastricht 043 3218864 
www.weerenbeck.nl • e-mail: info@weerenbeck.nl 

De catalogus is direct bij Leuchtturm of bij uw speciaalzaak verkrijgbaar: LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH & CO. KG 

mailto:bredenhof@cs.com
http://www.anlokven.nl
http://www.philamunt.nl
http://www.weerenbeck.nl
mailto:info@weerenbeck.nl
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KABOUTERS VAH 
NEDERLAND 

Op I oktober 2008 
verscheen een blokje met 
tien zegels (tweemaal 
vijf) van 75 cent op het 
thema 'Kabouters van 
Nederland (ontwerp Den
nis Koot). De zegels zijn 
in offset gedrukt bij Joh. 
Enschedé Security Print 
in Haarlem. De kleuren 
zijn ongerasterd: oranje, 
lichtblauw, blauw, paars 
en groen. 
Er is gebuik gemaakt van 
kamtanding (13^4:12 /̂4, 
24 tanden horizontaal, 16 
tanden verticaal) bij een 
zegelafmeting van 36 bij 
25 mm, ofwel - digitaal 
genoteerd -13.33:12.80. 
De tanding loopt in de 
linker- en rechterblok-
rand door. De op de map
jes vermelde tandingmaat 
(,i4}lz:i4^li) is onjuist. De 
papierrichting is staand 
(D-
De op de zegels aange
brachte fosfor licht geel 

NIEUWE BEORUrS-
POSTZEGELS 

Voor hun correspondentie 
hebben dit jaar een paar 
bedrijven postzegels laten 
drukken bij Joh. Enschedé 
Security Print in Haarlem. 
Het gaat om de hulpor-
gansiatie Sensoor (voor
heen en beter bekend 
onder de naam Telefonische 
Hulpdienst), de opticien

keten EyeiDish Groeneueld en 
het Lê er des Heils. 
De zegels voor Sensoor 
zijn gedrukt in blokjes 
met tien zegels van 44 
cent, die voor Eyewish 
Groeneveld zowel in 
blokjes met tien zegels 
als in blokjes met zes van 
44 cent en het Leger de 
Heils in busmess-sheets met 
daarin vijftig zelfklevende 
zegels van 44 cent. 

op. De fosfor is aange
bracht in de vorm van 
een L, althans per zegel 
gezien. 
De zegels in de blokken 
zijn niet draaisymme-
trisch geplaatst; dat wil 
zeggen dat de linker-
blokhelft een andere 
zegelvolgorde heeft dan 
de rechterblokhelft, 
als je die bekijkt na het 
velletje 180 graden te 
hebben gedraaid. Voor 
de verzamelmapjes is de 
linkerblokhelft gebruikt, 

met verwijdering van de 
boven- en onderblokrand. 
Betekent dit misschien 
dat de rechterhelft voor de 
eerstedagenveloppen is 
gebruikt? Of komen toch 
beide kanten voor? 
Het artikelnummer van 
de losse blokjes is 281361 
en de productbarcode 
is +52735. Voor het ver-
zamelmapje (nummer 
384) zijn dat de nummers 
281380 en +52964. De 
oplage bedraagt 290.000 
blokken. 
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100 JAAR NEDERUMDSE MYCOLOCiSHE 
VERENIGING / PADDENSTOELEN 

Ook op I oktober van dit 
jaar verscheen een blokje 
met tien zegels (vijfmaal 

" twee) van 44 cent met 
° afbeeldingen van padden-
„ stoelen (ontwerp Studio 
^ 't Brandt Weer). 
= De zegels zijn in offset 
Ŝ  gedrukt bij Joh. Enschedé 
Z Security Print in Haarlem. 
^ De rasterhoeken zijn als 
i volgt: cyaanblauw 75, 
< magenta 15, geel o en 
= zwart 45 graden. Er is 

__ . kamtanding toegepast 
ƒ 5 4 (i4'/2:i4'/2,18 tanden ho

rizontaal, 26 tanden ver
ticaal); de zegelafmeting 
is 25x36 mm, wat een 
digitale perforatiemaat 
van 14.40:14.44 oplevert. 

De tanding loopt in de 
linker- en rechterblok-
rand door. 
Papierrichting in de 
lengte, dus |. 
De fosforlaag, die geel 
oplicht, is aangebracht in 
de vorm van een L, dat wil 
zeggen: per losse zegel 
gezien. 
Het artikelnummer is 
voor de losse blol<jes 
281261, de productbarco
de +52230. De verzamel
mapjes (nummer 383a 
en 383b) hebben de arti
kelnummers 281280 en 
281281 en de productbar
codes +52940 en +52957. 
De oplage bedraagt 
510.000 blokken. 

ê' AA • Aidjw^fiuic^ t 
8"714341"052230" 

* ® 8 ® po« ^ ^ ^ ) 

1 oktober 2008 I ArtJcdnutimïr 281261 ■4r 281261 • T« 

T 

http://www.xs4all.nl/~dz1ewon/fila/druktech.htm


BLOKKEN VAN TIEN 
EN PAPIER6EBRUIK 

De aanvankelijk (in 1993) 
door een deel van filatelis
tisch Nederland verguisde 
blokken van 10 (of 20) 
zijn zo langzamerhand 
redelijk aantrekkelijk 
geworden en dan mag 
ook weer wat dieper in de 
beurs getast worden. 
Van het blokje 10 uoor 
een kaart met tien zegels 
in een opvallend rode 
kleur (bloem?) noteert de 
Speciale Catalogus van 
de NVPH verschillende 
varianten, met uiteenlo
pende prijzen (NVPH
nummers Vi/zoa en 
Vi72ob). Het blokje is in 
totaal tweemaal herdrukt. 
De modelvellen in het 
Museum voor Communi
catie in Den Haag dragen 

MAXIMA OF lUIST 
MiHIMAflUE? 

Een aardige en ludieke 
manier van verzamelen is 

de datums 07.03.1997, 
26.08.1997 en 24.12.1997. 
In het bulletin van de 
Studiegroep Velrandbij
zonderheden werd begin 
1998 onopvallend gemeld 
dat het blokje ook bestaat 
met fosforescerend pa
pier. De oorspronkelijke 
oplage van 6 mei werd ge
drukt op nietfosforesce
rend papier, maar wel met 
een verticale fosforbalk. 
Deze melding van een an
dere papiersoort bleek in 
zoverre juist dat in plaats 
van nietfosforescerend 
papier het witoplich
tende fosforescerende 
papier HS3 1630/770 
werd gebruikt, echter in 
combinatie met de geel 
oplichtende fosforbalk. 
Dat laatste was enigszins 
overdreven, want de fos
forbalk had natuurlijk ge

het zoeken van postzegels 
op brief met een een bij
passend vlagstempel. Het 
is maar een ideetje! En het 
is puur postaal! 
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woon achterwege gelaten 
kunnen worden; het heeft 
er waarschijnlijk mee te 
maken dat bij deze blok
ken de fosfor gewoon met 
een zesde rasterdiepdruk
cilinder werd aangebracht 
en alle cilinders kennelijk 
routinematig tegelijk zijn 
ingezet. 
Onderzoek in het Mu
seum voor Communicatie 
wees indertijd  april 1998 
 uit dat het modelvel van 
24 december 1997 dubbel 
van fosfor was voorzien. 
Eind 1996  tegelijk met 
de Decemberzegels 
werd nietfosforescerend 
papier geïntroduceerd, in 
combinatie met fosfor
balken en zelfklevende 
zegels. Gegomd nietfos
forescent papier was bij 
de op 27 mei 1997 uitge
geven RodeKruiszegels 
voor het eerst van fosfor
balken voorzien (datum 
van de modelvellen; 4 
maart 1997), net voor de 
verschijning van de zegels 
10 uoor een kaart en 10 uoor ! 

een verjaardag (modelvel
len: 7 maart 1997 en 12 
maart 1997). Tot dan 
werd volledig gebruik 
gemaakt van fosforescent 
papier van Harrison and 
Sons en wel zowel voor de 
gegomde zegels als voor 
de zelfklevende zegels. 
Het gegomde!!] Harrison 
papier werd in Duitsland, 
bij JAC, voorzien van een 
zelfklevende laag. De 
RodeKruis zegels daar
entegen waren gedrukt op 
papier van Coated Paper 
Ltd (later Tullis Russell). 
Volop experimenten met 
papier dus, waarbij PTT 
erop gebrand was om 
van het obligate papier 
van Harrison and Sons 
af te komen. Enige tijd 
later, toen het tijdperk 
voorbij was waarin het als 
vanzelfsprekend was dat 
Nederlandse postzegels 
bij Enschedé gedrukt 
werd, kreeg de jacht op 
goedkoop papier een nog 
heftiger karakter. 
Los van de toch wel heel 

bijzondere variant van de 
10 uoor een kaartzegels, 
merk je dat de zelfkle
vende zegels uit die 
periode nu, na zo'n tien 
jaar, problemen geven. 
De postfrisse zegels in de 
blokken gaan ,lekken' en 
kleven vast aan hun om
geving. Gebruikte zegels 
die op een envelop zaten 
laten daarentegen nu los 
(zie voorbeelden boven)! 
Wie de beide varian
ten van de ,10 voor een 
kaart' blokken naast 
elkaar ziet zal merken 
dat de 'dubbele fosfor'
uitvoering ook zonder 
ultraviolette lamp al veel 
witter aandoet  althans 
bij complete blokken. Bij 
losse, vooral gebruikte 
zegels is het veel lastiger 
te vinden . Er zijn in het 
zegelbeeld een paar plek
ken waar het wit van het 
papier doorheen komt. 
Bij de dubbele fosforvari
ant zullen die onder de 
ultraviolette lamp nog 
witter aan doen. 

EMISSIEPROGRAMMA TNTPOST EERSTE HALFJAAR 
2009 WERD OP POSTEX 2008 BEKEND GEMAAKT 

Op Postex 2008 (17,18 en 
ig oktober jL, Apeldoorn) 
is bekend gemaakt hoe de 
eerste helft van het emis
sieprogramma 20og van 
TNTPost is samengesteld. 
Dat levert het volgende 
overzichtje op: 

2 januari: 
10 uoor Nederland: velletje 
met tien verschillende 
postzegels (zelfklevend) 
en een mailer met 50 
postzegels (zelfldevend); 
 5 uoor Europa Priority: 
velletje met vijf postzegels 
(zelfklevend) en mailer 
met 50 postzegels (zelf
klevend); 
 5 uoor Wereld Priority: 
velletje met vijf postzegels 
(zelfklevend); 
 Beatrix Standaard Europa: 
velletje met vijf postzegels 
(zelfldevend). 

10 januari: 
 Lees mee: velletje met 
twaalf verschillende post
zegels (gegomd). 

24 februari: 
 Persoonlijke Postzegels 
2009 (I): Golf: velletje met 
tien postzegels (zelfkle
vend); 
 Persoonlijke Postzegels 
20og (II): 125 jaar NVPV: 
velletje met tien postze
gels (zelfklevend). 
10 maart: 
 Mooi Nederland 200g 
Tilbur^^: velletje met vijf 
postzegels (gegomd); 
 Mooi Nederland 2009 
 Assen̂ : velletje met vijf 
postzegels (gegomd). 

7 april: 
 Europapostzê els 2009: 
400 jaar Sterrenkunde: 
twee verschillende post
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zegels in velletje met tien 
postzegels (gegomd); 
 Zomerpostzê els 2009: vel
letjes met zes verschillen
de postzegels gegomd). 

28 april: 
 Mooi Nederland 200g 
 Roosendaal*: velletje met 
vijf postzegels (gegomd); 
 Mooi Nederland 200g 
 Oosterhout'*: velletje met 
vijf postzegels (gegomd); 
 Drie generaties koningin
nen: velletje met één 

^Nederland! 
postzegel (gegomd). 

12 miei: 
 Jubileumpostzegels 200g: 
vijf verschillende postze
gels in velletje met tien 
postzegels (gegomd). 

16 juni: 
 Mooi Nederland 200g 
 Delfzijl'*: velletje met vijf 
postzegels (gegomd); 
 Mooi Nederland 200g 
 uerzameluel: velletje met 
daarin vijf verschillende 

postzegels (gegomd). 

*: Alleen verkrijgbaar 
in genoemde plaatsen. 
Uitsluitend het verza
melvel Mooi Nederland 
2009 is opgenomen in de 
Jaarcollectie Nederlandse 
Postzegels 200g. 

Opmerkelijk: in het 
overzicht worden geen 
zegelwaarden vermeld. 
Zouden er tariefwijzingen 
in het vat zitten? 



SAMENSTELLING: JAN BORLUUT 

In de maand november 
verschenen in België de 
volgende emissies: 

This is Belgium - Muziek in 
B-groot; 
Mensenrechten; 
Kerst en Nieuwjaar. 

This is Belgium - Muziek 
in B-groot 
Op 12 november 2008 
verscheen een blok met 
tien zegels van 0.70 euro, 
met afbeeldingen gewijd 
aan Belgische muziek van 
na de Tweede Wereld
oorlog. Het ontwerp van 
Karl Meersman belicht de 
volgende onderwerpen: 

De Koningin Elisabeth 
Wedstrijd is de opvolger 
van de internationale 
muziekwedstrijd, die in 
1937 voor het eerst werd 
gehouden en vernoemd 
was naar Eugene Ysaye, 
vond vanaf de eerste wed
strijd (voor viool) grote 
internationale weerklank. 
Winnaar was de Sovjetrus 
David Oistrach. In 1950 
werd de vzw 'Interna
tionale Muziekwedstrijd 
Koningin Elisabeth van 
België' opgericht; in 1951 
veranderde dat in Konin
gin Elisabeth Wedstrijd. 
Joseph baron van Damme 
(geb. Brussel, 25 augus
tus 1940) werd onder 
de naam José van Dam 
bekend als bas-bariton en 
operazanger. 
Rock Werchter is het be
kendste pop- en rock
festival van België; het 
wordt steeds in het laatste 
weekeinde van juni of 
het eerste van juli in het 

dorpje Werchter gehou
den. Vroeger heette het 
festival Torhout-Werch-
ter: een dubbelfestival 
met artiesten die zowel in 
Torhout als Werchter op
traden. Het eerste festival 
was in 1974; sinds 1999 
wordt het alleen nog in 
Werchter gehouden. 
Het Collegium Vocale Gent 
is een koor onder leiding 
van Philippe Herreweghe. 
De Belgische band dEUS is 
een rockband, afkomstig 
uit Antwerpen. De groep 
werd opgericht in 1989, 
was onderhevig aan vele 
personeelswisselingen 
en bestond anno 2007 uit 
Tom Barman (zang en 
gitaar). Klaas Janzoons 
(toetsen en viool), 
Stephane Misseghers 
(drums), Alan Gevaert 
(basgitaar) en Mauro 
Pawlowski (gitaar). 
Robert Groslot (Mechelen, 
1951) is een Belgische pia
nist, dirigent, componist, 
graficus en cineast. Hij 
richtte in 1991 het symfo
nieorkest Il Novecento op. 
Philip Catherine (Londen, 
27 oktober 1942), een 
Belgisch jazzgitarist, 
was het kind van een 
Belgische moeder en een 
Engelse vader. In de jaren 
zestig begeleidde Cathe
rine door heel Europa 
bekende musici zoals Lou 
Bennett, Dexter Gordon 
en Stephane Grappelli. 
Eind jaren zestig richtte 
hij met zijn vriend Mare 
Moulin een jazzrockgroep 
op. In 1971 nodigde de 
beroemde Franse violist 
Jean-Luc Ponty hem uit bij 
zijn kwintet Experience te 
komen spelen. In 1974 en 
1975 nam Catherine zijn 
eerste eigen platen op: 

September Man en Guitars. 
Vaya Con Dios ('Ga met 
God') is een Belgische 
popgroep opgericht in 
1986 door Dani Klein en 
Dirk Schoufs. In 1991 
ging het duo uit elkaar; 
Dani Klein ging alleen 
door als Vaya Con Dios. 
SalufltoreAdamo (geb. i 
november 1943, Co-
miso op Sicilië), is een 
Belgisch-Italiaans zanger. 
Hij zingt voornamelijk in 
het Frans, maar ook in 
het Nederlands, Engels 
en andere talen. 
Will Tura, pseudoniem 
van Arthur ridder Blanc-
kaert (Veurne, 2 augustus 
1940), is een Belgische 
zanger, muzikant en lied
jesschrijver. Will Tura had 
zijn eerste hit in 1963 met 
Eenzaam zonder jou. 
Jacques Romain Georges 
Brei (Schaarbeek, 8 april 
1929-Bobigny 9 oktober 
1978) was een Belgische 
zanger, componist en 
tekstschrijver die in 
de vroege jaren zestig 
uitgroeide tot een interna
tionale vedette. Na zijn 
afscheid van het podium 
in 1967 was hij enige tijd 
actief als filmacteur en 
-regisseur. De Brusselaar 
Brei beschouwde zichzelf 
als Franstalige Vlaming. 
Hij zong voornamelijk in 
het Frans maar nam ook 
enkele Nederlandse ver
sies van zijn chansons op, 
meestal door Ernst van 
Altena vertaald. Bekende 
liedjes zijn onder andere 
Ne me quitte pas (1959), Les 
Flamandes (1959), Marieke 
(1961), Le Moribond (1961); 
Le Plat Pays (1962) en 
Amsterdam (1964). 

Het blolqe is in vier

kleuren rasterdiepdruk 
aan de rol uitgevoerd 
op de tweede Goebel-
pers van de Zegelwerk
plaats in Mechelen. 
Het formaat is vierkant 
(35 bij 35 mm) met de 
(scheer)perforatiemaat 
ii'/2 (20 tanden hori
zontaal en verticaal). 
De perforatie loopt aan 
onder geheel door, links 
en rechts is met een gat 
doorgeperforeerd en 
boven loopt de tanding 
niet door. 
De cilinder omvat twee
maal twee blokken, die 
vermoedelijk tête-bêche 
ten opzichte van elkaar 
staan. 
Op de rechteronderrand 
van het blok is de pro
ductbarcode aangebracht. 

Mensenrechten 
Eveneens op 12 november 
verscheen een blok met 
vijfmaal twee zegels met 
de waardeaanduiding ' i ' 
(momenteel 54 cent). Het 
ontwerp is van Gerard 
Alsteens. 
De zegels zijn in vierkleu
ren rasterdiepdruk aan 
de rol uitgevoerd op de 
eerste Goebel-pers van 
de Zegelwerkplaats in 
Mechelen. Het formaat is 
27.66 bij 40.2 mm, met 
een perforatiemaat van 
iiYz (16 tanden horizon
taal, 23 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. 

Kerst en Nieuwjaar 
Een derde emissie die op 
12 november jl. uitkwam 
was een blok met vijf 
zegels met de waardeaan
duiding ' i ' met afbeeldin
gen uit de Geboortekerk 
in Bethlehem, gewijd 
aan het thema 'Vrecle 
op Aarde'. Het ontwerp 
is van Myriam Voz en 
Thierry Martin (MVTM). 
Het glas-in-loodraam Het 
Kerstgebeuren - 3 bij 3 meter 
groot - in de Heilige Ca-
therinakerk in Bethlehem 
was een geschenk van 
België (Don de ia Belgique, 
zoals ook onderaan het 
raam staat) en werd in 
1926 gemaakt door de 
Gentse glazeniers Paul en 
Marcel Ganton. In april 
2002 trokken Palestijnen 
zich al schietend terug 
in de Geboortekerk en 
de Heilige Catherina-
kerk. Het raam raakte 
toen beschadigd. Het 
Belgische consulaat 
in Jeruzalem nam de 
restauratie op zich en het 
Gentse atelier Mestdagh 
kreeg de opdracht dit 
te doen. Het raam werd 
door Luc Mestdagh naar 
Gent meegenomen en 
daar in drie maanden tijd 
gerestaureerd. 
De zegel is in vierkleu
ren rasterdiepdruk aan 
de rol uitgevoerd op de 
tweede Goebel-pers van 
de Zegelwerkplaats in 
Mechelen. Het formaat is 
vierkant (35 bij 35 mm) 
en de zegel is voorzien 
van (scheer)perforatie-
maat ii/4 (20 tanden 
horizontaal en verticaal). 
De perforatie loopt aan 
alle zijden geheel door. 
De cilinder omvat ver
moedelijk tweemaal drie 
blokken.Midden op de 
onderrand van het blok 
is de productbarcode 
geplaatst. Er is van deze 
zegel ook een hangblokje 
met tien zelfldevende 
zegels uitgegeven. 
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Zeer scherp geprijsd Nederland postfris zonder plakker 
4 g 900 00 

13 € 110 00 

17 g 120 00 

19 € 35 00 

32 g 226 00 

32a € 105 00 

49 g 750 00 

50 55 g 40 00 

56 76 g 2 800 00 

66 € 95 00 

67 € 5000 

70 € 32 00 

71 € 40 00 

72 € 70 00 

79 g 585 00 

82 83 € 18 00 

84-86 € 520 00 

87-89 € 27 00 

90-101 € 2 395 00 

95 € 27 00 

96 € 30,00 

97 € 60 00 

101 € 1395 00 

102-103 € 140 00 

104-105 € 510 00 

107-109 € 180,00 

110-113 € 12 50 

114-120 € 55 00 

121-131 € 760 00 

132 133 g 135 00 

134-135 € 60 00 

136-138 € 14500 

139-140 € 15,00 

144-148 € 

163165 g 

177-198 € 

236-237 € 

346-349 € 

518-537 € 

65 00 

425 00 

52000 

295 00 

285 00 

650,00 

199-331 è 45% C W 

Brandkast 

1-7 g 895 00 

Roltanding 

1-18 

33 66 

74-77 

78-81 

82-85 

86-89 

90-93 

94-97 

98-101 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 
€ 

€ 

g 

€ 

895 00 

315 00 

85 00 

50 00 

75 00 

55 00 

90 00 

80 00 

75 00 

Internering 

1 
2 

Luchtpost 

1-3 

68 

9 
12 13 

Dienst 

1-8 

1619 

€ 

€ 

g 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

24500 

140 00 

145 00 

4500 

47 50 

32500 

595 00 

48 00 

Port 

3 

4 

20 

29-30 

31-43 

61-64 

69-76 

67atW68a+b 

€ 

€ 

€ 

€ 

g 

g 

g 

€ 

3000 

45 00 

60 00 

39 00 

795 00 

39,00 

39 00 

575 00 

Alle duurdere series en nummers met certificaat van echtheid. 

Speciale herfstaanbiedingen! 
Postfris 356-373, € 75,- / 356a tm 356 d, € 37,50 Mooi gebruikt 80 € 350,- /101 € 375,-
Legioenblokken 402b-403b € 115,-

Zeer voordelig postfris Nederland 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% cat w bv Amphilex blokken (1967)886-888 €37,50 
Vanaf 1064 t/m 2033,10% onder postkantoorprijs ook dit is apart te bestellen - b v verhuisvelletje (nr 1672) € 5,75 
Vanaf 2002 t/m 2007 voor postkantoorprijs ook tiier alles apart te bestellen - b v provincievelletjes € 55,-

Nederland postfris met 1e plakker en 
1 € 175 00 

2 g 260 00 

4-6 g 860 00 

5 g 275 00 

6 € 67500 

7 g 40 00 

8 € 70,00 

9 € 175 00 

12 € 976 00 

16 € 100 00 

19 29 € 1876 00 

20 g 22 50 

Dienst 

18 g 85 00 

21 

23 

24 

25 

26 

27 

Port 

1 

312 

volledig 
€ 35 00 

€ 225 00 

g 275 00 

€ 50 00 

€ 315 00 

€ 510 00 

g 35 00 

e 350 00 

originele gom 
28 € 315 00 

3 4 - 4 8 € 167500 

43 g 245 00 

47 g 175 00 

48 € 35000 

49 € 80 00 

27-23 € 60 00 

3143 i 45 00 

56 76 

61 b + c 

77-80 

78 

79 

80 

€ 

€ 

g 

€ 

€ 

€ 

260 00 

275 00 

625 00 

45 00 

85 00 

420 00 

90-101 

98 

99 
101 

102-103 

104 105 

Internering 

1 

2 

€ 

g 

g 

€ 

€ 

g 

g 

€ 

660 00 

30 00 

70 00 

420 00 

25 00 

145 00 

75 00 

45 00 

107 109 

121-131 

132-133 

136 138 

149-162 

163 165 

€ 3000 

€ 21000 

g 3500 

g 56 00 

€ 105 00 

g 12500 

Mooi gebruikt 
1-47 ä 30% C W 

48 g 275 00 

48-79 è 3 0 % C W 

61 b + c g 57500 

81-100 è30%CWf 

102-129 è 30% C W 

Mederland 
130 € 125 00 

131 g 12000 

132-373 a 3 0 % C W 

Luchtpost 

6 8 g 56000 

12 € 45 00 

13 

12-13 

Roltanding 

1 18 

19-31 

33-56 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

45 00 

85 00 

155 00 

4500 

105 00 

57-70 

71-73 

74-77 

78-81 

82-85 

86-89 

€ 

g 

g 

€ 

€ 

€ 

Alle duurdere 

35 00 

60 00 

22 00 

13 50 

13 00 

15 00 

series er 

Alle duurdere series en nummers met certificaat van echtheid. 

90-93 € 22 50 

94-97 g 20 00 

98-101 g 18 00 

Port 

1 € 4 60 

2 € 6 00 

1 nummers met certific 

312 g 3500 

13-26 € 18 00 

27 28 g 60 00 

29 30 € 4 00 

31-43 € 46 00 

44-60 g 7 50 

jat van echtheid. 

67a+b;68a+b € 550 00 

Dienst 

1-8 € 110,00 

9-15 g 2200 

1617 € 17 50 

Postbewljs 

1-7 g 160,00 

Originele PTT jaarcollecties, automaatboekjes en postzegelmapjes, zie advertentie Filatelie maand september 2008 

Diverse topseries en nrs. buitenland (Michel nummering tenzij anders vermeld) 
Belaie Yvfiil ?fifia ?Rfik nnafib e ifi*^nn Liechtenstein 45a 52a. onaebr c oo^nn Liechtenstem. Dostfns België Yvert 266a 266k ongeb g 

België Yvert 272a-272k ongeb g 

Duitse Rijk, 29 30 gebr 

Duitse Rijk, blok 1 gebr 

Duitse Rijk, 456-458 gebr 

Duitse Rijk blok 2 gebr 

Frankrijk yv 162-169 ongebr 

Frankrijk yv 182 gebr 

Franknjk L P yv 15 gebr 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

g 

g 

165 00 

195 00 

160 00 

475 00 

425 00 

3 900 00 

7500 

150 00 

145 00 

Liechtenstein 45a 62a, ongebr 

Liechtenstein, 65-71 ongebr 

Liechtenstein, 82-89 ongebr 

Liechtenstein, 94-107 gebr 

Liechtenstein, 108-113 ongebr 

Liechtenstein, 114-115 ongebr 

Liechtenstein, 141, postfns 

Liechtenstein, 141 in siervel van 20 

zegels postfns 

€ 

g 

€ 

€ 

€ 
€ 

€ 

g 

225 00 

65 00 

140 00 

195 00 

65 00 

75 00 

65 00 

750 00 

Liechtenstein, postfns 

blok 1 (vaduz) 

Liechtenstein, 140 postfris 

Liechtenstein, 142 postfris 

Liechtenstein dienst, 

1-8 gebruikt 

Liechtenstein dienst. 

9 10 postfns 

Luxemburg yvert 259 273 ongebr 

€ 
€ 
€ 

€ 

€ 

€ 

925 00 

35 00 

136 00 

135 00 

120 00 

175 00 

Oostenrijk 498-511 pfr 

Oostenrijk 530-543 pfr 

Zwitseriand, blok 4 pfr 

Zwitserland, blok 6 gebr 

Zwitserland, blok 6 pfr 

Zwitserland, blok 7 pfr 

Zwitserland, blok 13 pfr 

Zwitserland, blok 14 pfr 

Zwitserland, blok 15 pfr 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

300 00 1 
425 00 

3000 

226,00 

40,00 

35,00 

35 00 

11000 

35 0 o | 

Alle duurdere series en nummers met certificaat van echtheid. 

Eagle Stainps, Notarisappel 220,4007 ZB, TIel, tel. 0344-612256, e-mail: eaglestamps@live.nl 
Levering 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 telefonisctie afspraak 

mailto:eagCestamps@Cive.nC
mailto:eaglestamps@live.nl
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KONINGIN KOOPT KINDERZEGELS 

TOESTEMMING 
Het overnemen van arti

kelen uit De Post 
toegestaan, maar 
bronvermelding. 

loorn is 
alleen met 

Het gebeurt niet elke dag 
dat een scholier aanbelt 
op Paleis Huis ten Bosch. 
Laat staan dat de koningin 
zelfde deur open doet. 

Het overkwam Ilse Hagoort. En dat niet alleen, de 
koningin kocht ook nog kinderpostzegels bij haar. Dit 
jaar is het precies 60 jaar geleden dat kinderen voor 
het eerst kinderpostzegels aan de deur verkochten. 
Daarom mochten elf kinderen van de Prins Willem
Alexanderschool uit Waarder naarde koningin. Zij 
kocht voor 60 euro aan kinderpostzegels en andere 
artikelen. Tegen de pers zei Ilse dat ze het erg veel 
vond. Ze vertelde ook dat de koningin had gevraagd 
om de optelling van alle bedragen te controleren. De 
leerlingen uit Waarder waren niet vanwege de konink
lijk naam van hun school uitgenodigd, in Waarder 
was meester Verheul op het idee gekomen om de ze
gels deur aan deur te verkopen. Meester Verheul leeft 
niet meer, maar Fie van der Laan nog wel. Zij was 
ook meegekomen naar de koningin. 60 jaar geleden 
was zij een van de eerste schoolkinderen die langs de 
deuren gingen om kinderpostzegels te verkopen. 
Voor het bezoek aan de koningin had het Museum 
voor Communicatie even de tentoonstelling over 
kinderpostzegels uitgeleend. De koningin had extra 

S! 

aandacht voor de 
kinderzegels van 
1972. Daarop zijn foto's te zien van de drie zoons van SS 
de koningin. De foto's werden gemaakt door haar 
man, prins Claus. Nelleke Bakkeren, de voorzitter van ^ 
de Stichting Kinderpostzegels, leek het wel een leuk 
idee als de kleinkinderen 
van de koningin ook eens 
op de kinderzegels zouden 
komen. Koningin Beatrix 
lachte en zei: "Daarvoor 
moet u bij anderen aan
kloppen." 

jr— CLASSIC , , 
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ENGE ENGELSE FILMS 
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Voor de liefhebbers van 
enge thema's heeft de 
Royal Mail een aardige 
serie uitgegeven. In de 
jaren vijftig en zestig 
werden in Engeland 
heel veel films gemaakt. 
Ze trokken een groot 
publiek. Het waren voor 
een deel griezelfilms over 
vampiers, monsters en 
mummies die tot leven 
kwamen. Er waren ook 
acteurs die films maak

ADRESWIJZIGINGEN 
Een vriendelijk verzoek 
aan de abonnees van De 
Posthoorn. 
Alle adreswijzigingen, 
veranderingen in abonne
menten, etc. graag doorge
ven aan de ledenadministra
tie van De Posthoorn: 
Aria Sprangers, 
Provincialeweg Noord 128, 
4286 EE Almkerk, 
telefoon: 01S3  40 39 52 

ten waarom je moest 
lachen. Zij maakten 
een serie waarvan de 
filmtitels steeds begon
nen met de woorden 
"Carry on ". In deze 
serie verschenen ook 
griezelfilms waarom je 
moest lachen. Een paar 
filmposters voor griezel

tirnkm 
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films en lachfilms staan 
nu op postzegels. Ook 
kwamen er stempels die 
in dit thema passen. 

GOUD VOOR RIET LEENDERS 
^ 

In de Posthoorn van september schreven we 
over Riet Leenders, de jeugdleidster uit Breda. 
Ze doet haar werk voor de jeugdclub al veertig 

jaar. De Koninklijke Bond van Filatelistenvereni
gingen vond dat zo bijzonder dat Riet de gouden 

speld van verdienste kreeg. Bij de opening van 
de tentoonstelling Bofilex m Oosterhout mocht 
ze de speld in ontvangst nemen. De bescheiden 

jeugdleidster kon haar oren niet geloven toen 
ze het hoorde. Wij feliciteren Riet Leenders van 
harte! We hopen dat ze de speld nog maar lang 

mag dragen. 
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j Fürstentum 
Liechtenstei 
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Op het moment dat wij dit schrijven horen we 
op de radio over een brand. In Zaandam zijn 

een paar huizen afgebrand. Je huis in vlammen 
zien opgaan is een van de ergste dingen die je 
kunnen overkomen. Je bent al je spullen kwijt 
en ook heb je geen dak meer boven je hoofd. 

brandweermannen in actie. Zo te zien blijft er 
van de huizen helaas niet veel over. 
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HEB JU THUIS EEN HOND? 

Dan is het voor jou niet moeilijl< om honden

zegels te verzamelen. Je weet dan gauw wei 
iets \euks te maken. Ik ga het ook proberen. 

Mijn eerste hond 

Ik heb zelf nooit 
honden gehad, maar 
dit was mijn eerste 
hond. Hij was van 
de buren en ik liet 
hem vaak uit. Ik 
speelde met hem, 
leerde hem kunstjes 
en ik knuffelde hem. 
En vooral: hij wist 
al mijn geheimen, 
want die had ik hem 
verteld. 

De Sheepdog 

Dit is de hond van 
de schapenherder. 
Zijn dikke vacht valt 
over zijn ogen, dat 

hoort zo. Ze zijn ge

traind om schapen 
bij de kudde te hou

den. Maar hun zorg 
gaat ook uit naar de 
gezinsleden waar hij 
bij hoort. Die zal hij 
ook beschermen. 

De jachthond 

Een jachthond is 
getraind om het 
wild op te sporen. 
Daarna brengt 
de jachthond het 
geschoten wild naar 
de jager. Echt een 
klusjesdier. Op deze 
zegel zie je goed wat 
de bedoeling is. De 
Spaniel wacht tot 
de jager geschoten 
heeft en dan gaat hij 
het wild zoeken. 

De Schotse her

dershond of Collie 
Vroeger was er een 

serie op de televisie 
over een collie, lede

re aflevering redde 
hij mensen, echt ge

weldig. En iedereen 
wilde toen een collie 
als huisdier. Ze zijn 
ook erg lief, gezellig 
en rustig. 

Nog zo'n bel<ende 
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Jullie kennen alle

maal het verhaal van 
TOT dalmatiërs. Van 
die Cruella de Vil die 
jasjes van dalma

tiërs wil maken. 
Ook deze honden 
werden na die film 
erg populair. Je zag 
ineens veel meer 
mensen met dalma

tiërs. Weet je hoe ze 
ook wel genoemd 
worden? Rijstmet

krentenhonden. Ik 
begrijp wel waarom, 
jij ook? 

De ruimtehond 
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Even voorstellen: dit 

is Laika. Dit Rus

sische hondje was 
het eerste levende 
wezen dat in 1957 
in een satelliet 
om de aarde cir

kelde. Het was een 
straathondje. Laika 
betekent "blaffertje". 
Hij is natuurlijk erg 
beroemd geworden. 
Maar hij heeft de 
ruimtevlucht niet 
overleefd. Hij is in 
de cabine gestorven. 

Aandacht voor 
honden 

Met deze zegel 
wordt aandacht 
gevraagd voor een 
probleem. Er komen 
namelijk te veel hon

den ter wereld. Daar 
wordt niet goed voor 
gezorgd. Op deze 
zegel wordt gezegd: 
behandel je dier, 
zodat er geen klein

tjes komen. Kijk, 
alle mensen vinden 
kleine hondjes leuk. 
Maar als het lieve, 
kleine er af is, wil 
niemand ze meer 
hebben. Daarom zit

ten de dierenasiels 
zo vol. 
Dat willen we niet 
meer. Dus: behan

delen. 

Dit is de geleide

hond. 
Al van jongs af aan 
leert deze hond hoe 
hij mensen begeleidt 
in huis of op straat. 
Het gaat dan om 
slechtzienden of 
blinden. Je hebt zo'n 
hond vast wel eens 
gezien. Deze die

ren doen heel goed 
werk. 

Kunstjes 

Honden kunnen 
kunstjes leren, dat 
weetje. Maar om 
ze nou schoenen te 
geven, jasjes aan te 
doen of een muts 
op te zetten... Het 
is bijna Kerst, dus 
vooruit dan maar. 

Enthousiast 
geworden? 
Het is nu vroeg 
donker, dè tijd voor 
je hobby. Maak een 
albumblad over je 
lievelingsdier. 

ik ben benieuwd of 
liet iui(t. Succes er 
meel 
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ONZE POSTZECELDRUKKER 
Vroeger werden bijna alle Neder
landse postzegels bij Joh. Ensche
dé gedrukt. Maar de laatste jaren 
komen veel Nederlandse postze
gels uit Engeland. Toch worden er 
nog steeds veel postzegels bij de 
drukker in Haarlem gedrukt. Veel 
andere landen weten de Neder
landse drukker te vinden. 

Diverse technieken 
In 2003 bestond de drukkerij 
300 jaar. Er werd toen een echt 
postzegelvelletje uitgegeven en ik 
had het voorrecht om aanwezig 
te zijn bij de officiële presentatie. 
De afbeeldingen op de postzegels 
bevatten verwijzingen naar de 
diverse technieken, zoals deze zo
wel in het verleden als in het he
den gebruikt worden om gedrukte 
waardestukken te beveiligen. 
De linker postzegel in het velletje 
toont wat in de toekomst centraal 
gaat staan, je ziet bijvoorbeeld 
een streepjescode, een reeks enen 
en nullen en een formule uit de 
biometrie. Dankzij de biometrie 
kan men lichaamseigenschappen 
vaststellen die uniek zijn voor een 
bepaalde persoon. 
Op de zegels zie je ook een 
doorzichtteken. Zoiets wordt 
onder andere op bankbiljetten 
gebruikt. Aan de voorzijde is 
een deel van een tekening of 
lettercombinatie te zien met een 
onbedrukt vlak. Als je de postze
gel tegen het licht houdt, zie je 
de complete afbeelding. Helaas 
is het deel op de achterzijde OP 
de gomlaag aangebracht. Bij het 
afweken van de zegel lost het 
allemaal op, als het al met weg-
gelikt is bij het opplakken van de 
zegel. Gelukkig is de gebruikte 
inkt, net als de gom, onschade
lijk voor je gezondheid. 

Tijdens de internationale tentoonstelling WIPA 
2008 in Wenen waren er bij de stand van 

onze postzegeldrukker Joh. Enschedé Security 
Print speciale velletjes verkrijgbaar. Het waren 

geen postzegel velletjes. Het was een soort 
reclamedrukwerk, waarmee de drukkerij wilde 

laten zien hoe goed verzorgd haar 
drukwerk eruit ziet. 
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Sierwerk 
De rechter zegel verbeeldt het 
verleden van de druktechnieken. 
De handtekening van joh. En
schedé en het muziekschrift van 
Fleischman maakten deel uit van 
sierwerk dat niet te vervalsen was. 
Bij de vervaardiging heeft men 
gebruik gemaakt van drie verschil
lende druktechnieken. Offsetdruk 
op de voorzijde in de kleuren 
oranje, lichtblauw, grijs, oranje
geel, blauw, rood, zwart en goud. 
Diepdruk, een vorm van boek
druk, in oranje op de achterzijde 
met als extra een reliëfdruk op 
beide zegels. Als je met je vinger 
over de postzegel gaat voel je 
hierdoor dat de zegel niet glad is, 
zoals bij de meeste zegels, maar 
dat er hoogteverschillen zijn. 

Zorgvuldigheid 
Als verrassing kregen de mensen 
die bij de presentatie aanwezig 
waren nog een rondleiding door 
de drukkerij. Dat ging met allerlei 
veiligheidscontroles gepaard. Je 
snapt wel dat je op een plaats waar 
niet alleen postzegels, maar ook 
bankbiljetten gedrukt worden, niet 
zo maar binnen komt. Ik heb mijn 
ogen uitgekeken. Niet alleen om
dat het niet elke dag voorkomt dat 
je hele stapels met vellen postze
gels ziet, maar ook omdat duidelijk 
werd met hoeveel zorgvuldigheid 
men te werk gaat. Daardoor komt 
ervan Joh. Enschedé betrekkelijk 
weinig op de markt dat niet aan de 
hoogste kwaliteitseisen voldoet. 
Verzamelaars van drukfouten 
vinden dat met zo leuk, maar het 
draagt natuurlijk wel bij aan de 
goede naam van onze "eigen" 
postzegeldrukker. 

Jan Bakker 
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MOOIE BEKRONINGEN IN WENEN 

in september werden er in Wenen twee grote 
tentoonstellingen gehouden: de internationale ten
toonstelling WIPA 2008 en de Multilaterale 2008. 
Op beide tentoonstellingen deden Nederlandse 
inzendingen mee. 

De resultaten mochten er zijn. 
De bekroningen van de jeugdinzendingen bij 
WIPA 2008 zijn: 
Sebastian Breukel, 80 punten, Vermeil, 
jence Mulder, 75 punten. Groot Zilver, 
Stephanie Kuipers, 75 punten. Groot Zilver. 

De bekroningen van de jeugdinzendingen op de 
Multilaterale 2008 zijn: 
Patrick Peschke, 88 punten. Goud met ereprijs, 
Kimberly de Lange, 73 punten. Groot Zilver. 

Wij feliciteren alle inzenders met hun bekroningen! 
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Meer dan izoo jongens 

en meisjes gingen je voor! 

De postzegeiclub 

van JFN op internet: 

de StampKids Club. 

Surf naar www.stampklds.org 

THEMA FILAMARATHON IS COMMUNICATIE 
Volgend jaar vieren we in oktober 
de 25e Dag van de jeugdfllatelie. 
Het thema is "communicatie". Een 
mooie kans om eens iets van je 
verzameling te laten zien. Bijvoor
beeld door mee te doen aan de 
Filamarathon! Wat moet je doen? 
Maak een kleine verzameling op 6-12 
bladen (= albumbladen, of bladen 
op A4 formaat) ingericht volgens de 
6 opdrachten over het gezamenlijk 
thema. Die verzameling stel je ten
toon in de categorie "Filamarathon". 
Zowel junioren als jeugdleiders mo
gen meedoen. 

Hier zijn de opdrachten: 
1. Apeldoorn ligt aan de rand van de 

Veluwe. Laat op 1 of 2 bladzijden 
iets zien van de provincie Gelder
land en dit grote natuurgebied. 

2. Communiceren is 
contact onderhou
den van mens tot 
mens. Maak 1 of 
2 bladzijden met 
oude manieren van 
communiceren: 
spreken, schrijven, 
lezen enz. 

3. Er zijn technieken 
om te communice
ren zoals seinen, 
vlaggen, telefone
ren, telegraferen, 
enz. Maak 1 of 2 
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bladzijden over die manieren van 
berichten overbrengen. 

4. Communiceren wordt steeds meer 
geholpen door techniek. Maak 1 
of 2 bladzijden over hedendaagse 
communicatietechnieken zoals 
televisie, satelliet, computer enz. 

5. Communiceren vindt plaats in al
lerlei talen. Laat op 1 of 2 bladzij

den iets zien over 
talen en geschriften 
van vroeger en nu. 
6. Kennis kan worden 

verspreidt via 
allerlei mogelijk
heden. Maak 1 of 
2 bladzijden over 
boeken, tijdschrif
ten, kranten, biblio
theken, internet 
enz. 

Veel plezier en succes 
bij het maken van deze 

[opdracht. 

EEN OUDE LEER 

Het komt regelmatig 
voor dat men na het 
afgraven van de eerste 
grondlagen - bijvoor
beeld wanneer men een 
gebouw wil plaatsen - op 
archeologische objecten 
stuit. Archeos betekent 
"oud" en de beteke
nis van logie is "leer" 
(theoretische kant). Deze 
plaats was dus eeuwen 
geleden bewoond of er 

waren in ieder geval heel 
lang geleden activiteiten. 
Door het wetenschap
pelijk samenstellen van 
de objecten met dezelfde 
kenmerken, kan duidelijk 
een bepaalde cultuur 
naar voren komen. De 
bekendste "oude cultu
ren" zijn Mesopotamië, 
Grieken, Egyptenaren, 
Romeinen, Kelten en 
Chinezen. Over deze 

PUZZEL NOVEMBER 2008 

De vragen van deze maand zijn: 
1. Wat is het thema van de Filamarathon? 
2. In welk jaar gingen kinderen voor het eerst van 

deur tot deur om kinderpostzegels te verkopen? 
3. In welke musea vind je de bekendste collecties 

artefacten. 
4. Welke jeugdleidster kreeg kort geleden een gou

den speld? 
5. Wie wilde er jasjes van hondenvelletjes maken? 
6. Wat is de volledige naam van de Nederlandse 

postzegeldrukker? 
Stuur je antwoorden fl latei istisch gefrankeerd voor 
15 december op naar de redactie van De Post
hoorn, De Goedemeent 1,1447 PT Purmerend. 
Vergeet niet je naam en adres te vermelden. 

thema's zijn tal van 
postzegels uitgegeven. 
Artefacten, dat zijn door 
de mensen gemaakte 
gebruiksvoorwerpen, zijn 
wereldwijd bekend. De 
bekendste collecties zijn 
in het British Museum en 
het Louvre. 

Bas de Conink (14 jaar) 

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

http://www.stampklds.org
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NEDERIAND 

De nieuwe Geuzendam! 
Deze maand verschijnt 
de lang verwachte achtste 
editie van Geuzendam's 
catalogus van de postiuaar
destukken van Nederland 
en Ouerzeese Gebiedsdelen. 
De komende tijd zal ik 
geregeld een postwaar
destuk bespreken uit die 
catalogus, om te laten 
zien hoe breed ons verza
melgebied is. 

Kent u bijvoorbeeld het 
busrechtformulier? Dat is 
een betalingsbewijs voor 
het recht om poststukken 
op het postkantoor op te 
halen. Het formulier was 
in gebruik van 1890 toten 
met 1919 en is te beschou
wen als een voorloper van 

de het postbuskaartje. 
Het busrechtformulier 
wordt als een postwaarde
stuk beschouwd omdat er 
sprake is van een vooruit
betaald recht. De hoogte 
van het recht staat in de 
rechterbenedenhoek van 

het formulier vermeld, 
zoals te zien is op het hier 
getoonde exemplaar uit 
1908. In de 'Geuzendam' 
staan 39 verschillende 
busrechtformulieren 
gecatalogiseerd, verdeeld 
over vier hoofdtypen. 

Nederlandsche Posterijen. 
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Duitsland 
Nationaal Park 'De Eifel' 
IS het onderwerp van een 
Plusbnefenvelop met uit
giftedatum 4 september 
2008 [i]. Het zegelbeeld 
van 55 c. is ontleend aan 
de postzegel 'Herfst' en 
links op de envelop ziet 
men een collage bestaan
de uit een herfstland
schap met de silhouetten 
van allerlei dieren die zich 
in het park ophouden. 

Op dezelfde datum werd 
een Plusbnefenvelop uit
gegeven ter gelegenheid 
van de 109de Duitse Fila
telistendag, die gevierd 
werd in Weiden m der 
Oberpfalz [2]. Zegel
beeld 55 c. 'Dag van de 
Postzegel', als illustratie 
een aquarel van de hand 
van Joseph Andreas Weiss 
uit 1884. 

In het Duitse Bondsblad 
philatelic van oktober las 

ik een vooraankondiging 
van nieuwe 'ATMGanz
sachen': postwaarde
stukken waarvan het 
zegelbeeld onüeend is 
aan de nieuw te verschij
nen automaatzegels. Het 
gaat om een briefkaart 
en enkele verschillende 
enveloppen, waaronder 
twee exemplaren voor 
aangetekende zendingen. 
De automaatzegels en de 
postwaardestukken zijn 
als u dit leest op 24 okto
ber jl. verschenen. 

Hongarije 
Voor het 70jarig bestaan 
van de Hongaarse lucht
macht is op 15 augustus 
jl. een briefkaart uitge
bracht [3,4] met in het 
zegelbeeld (70 forint) een 
moderne straaljager en 
een oude eendekker. Op 
de beeldzijde van de kaart 
staat ook een combinatie 
van twee toestellen uit 
verschillende perioden, 
plus het embleem van de 
luchtmacht, een herden



kingstekst en de jaartal
len '1938-2008'. 

Oostenrijk 
Afgelopen zomer was in 
Oostenrijk een verpak
king met vijf voorgefran
keerde prentbrieflaarten 
te koop [5]. Volgens de 
tekst op de verpakking 
was de Glückwunsch.Set 
slechts tijdelijk verkrijg
baar. De verkoopprijs 
bedroeg 5 euro en de on
derwerpen op de kaarten 
waren een glas cham
pagne [6, 7], een boeket, 
een hart, een zonnebloem 
en een tros luchtballon
nen. Het zegelbeeld van 
elke kaart (55 eurocent) is 
onüeend aan de illustratie 
op de beeldzijde en is om
geven door een gedrukte 
pseudotanding. Ernaast 
staat een balk ten behoeve 
van de automatische 
postsortering. 

Polen 
We kunnen weer enkele 
van de 34 Poolse brief

kaarten laten zien die dit 
jaar zijn uitgegeven: 
- twee exemplaren uit de 
serie van zes kaarten '450 
jaar Poolse Posterijen' [8, 
9], met in de zegelbeel-
den en als illustraties een 
overvloed aan postale en 
filatelistische afbeeldin
gen (januari 2008); 
- herdenking van de 
opstand in het Getto van 
Warschau, met in het ze
gelbeeld een Davidster op 
een muur en als illustratie 
een foto van vluchtende 
mensen (april 2008) [10]; 
- postzegelontwerper 
Ryszard Kleczewski 
1888-1966, met in het 
zegelbeeld zijn portret en 
als illustratie enkele door 
hem ontworpen zegels 
(september 2008) [11]. 

Rusland 
Briefkaarten met bijzonder 
zê elbeeld 5.50 roebel; 
Kunstschilder I.S. 
Ostrouchow 1858-1929, 
met in het zegelbeeld zijn 
portret, achter de adres

regels een schilderpalet 
met l<wasten en links het 
schilderij 'De Siverko-ri-
vier' uit 1890 (3 juli 2008); 
Violist David Oistrach 
1908-1974, met in het 
zegelbeeld een portret en 
links de afbeelding van 
een viool en een strijkstok 
op een partituur (3 augus
tus 2008) [12]. 

Briefkaart met zegelbeeld 'B' 
(=5 50 roebel): 
Kerk in Kolomenskoje 
[13]-

Enveloppen ^rootjormaat 
met zegdheeld 'A': 
Monument voor de Heili
ge Vorstin Olga in Pskow 
(besteldatum achterzijde 
05-03-2008); 
Verzekeringsmaatschap
pij 'Rosgosstrach-Jug' 
(02-04-2008); 
Kosmonaut E.W. Chru-
now 1933-2000 
(09-04-2008); 
Burjatien aan het Baikal
meer (11-04-2008); 
Bloemen: Kamille 

(23-04-2008); 
Bloemen: Irissen, met 
groeten (23-04-2008); 
Bloemen: seringen, met 
gelul<wensen (30-04-
2008); 
Dorpsgezicht met eenden 
en koeien (13-05-2008) 
[14]; 
70 jaar Sewerodwinsk, 
met afbeelding van on
derzeeër (20-05-2008); 
i8oe geboortedag van 
schrijver Leo Tolstoi 
(26-05-2008); 
De Peterspoort in Sint-Pe
tersburg (26-05-2008); 
Internationale Week van 
de Brief (02-06-2008); 
Monument voor oor-
logsvliegers in Moskou 
(26-06-2008); 
65e herdenking Slag bij 
Koersk (02-07-2008); 
Landhuis Rastorgoejev-
Charitonov in Jekateri-
nenburg (16-07-2008). 

Tsjechië 
De tentoonstelling 
Pra^a 2008 is voorbij, 
maar ik kan nog enkele 

tentoonstellingsbrief
kaarten melden. 
Op 3 september jl. zijn 
twee kaarten uitgegeven 
met zegelbeeld 10 k. 
bruin 'Praagse Burcht' en 
als thema respectievelijk 
'Kinderpost' [15] en 'Bal-
lonpost' [16]. De eerste 
kaart is geïllustreerd met 
de winnende tekening van 
een wedstrijd voor kinde
ren: een kat als postbode. 
De tweede toont twee 
luchtballonnen: een 
modern hetelucht-exem-
plaar en de gasballon die 
veertig jaar geleden, ter 
gelegenheid van PRAGA 
1968, een reis maakte. 
Een bekend filatelistenge-
zin uit Amsterdam stuur
de me vanaf Praga 2008 
een voorgefrankeerde 
prentbriefkaart met ze
gelbeeld 17 kronen paars 
'Praagse Burcht' [17,18]. 
De kaart, ontwaard met 
een tentoonstellingsstem-
pel, toont op de beeldzij
de de bekende Karelsbrug 
in Praag. 
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NIEUW: EINDEJAARSBOEKJES IN 
DENEMARKEN EN DUITSLAND 

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

daarom op een verkoop
prijs van $ 11.00. 

Albanië 
Harry Potter 
De Albanese post is er 
snel bij dit jaar. Begin 
oktober verspreidt men 
het emissieprogramma 
voor 2008. Dat is wel eens 
anders geweest! Zo moes
ten vrijwel alle zegels van 
2006 nog gedrukt worden 
in 2007. In het program
ma zit één boekje. Het 
hoort bij de kinderzegels 
en heeft Harry Potter als 
thema. Het bevat vier ze
gels (20, 30, 50 en 100 L) 
en kost niettemin 550 L. 
De oplage is 550 stuks. 

Australië 
Al 6^ boekjes 
Ze weten maar geen maat 
te houden in Australië: 
een stortvloed van hon
derden boelcjes in enkele 
jaren tijd teistert de ver
zamelaar. Begin oktober 
stond de teller voor dit 
jaar al weer op 63. 
Zo'n overvloed krijg je na

een serie postzegels van 
8 september. Twee ervan 
zijn tevens gebruikt uoor 
prestî eboekjes: de Russell 
Falls m Tasmame (Mt Field 
National Park) en de Jim 
Jim Falls in het hart van 
Northern Territory (Ka
kadu National Park). Het 
eerste bevat postzegels 
voor post binnen Azië en 
de Pacific ($ 1.40) en het 
tweede voor post naar 
Europa ($ 2.05). Prijs 
van de boekjes is $ 11.95, 
respectievelijk $ 16.95. 

Trekpleisters voor toeristen 
ledere stad heeft zo zijn 
door toeristen gelief
koosde plekjes en ook 
voor de Australische 
hoofdsteden geldt dat. 
Zo heeft Melbourne zijn 
Luna Park, is in Brisbane 
de South Bank (kunsten
centrum) geliefd, zijn in 
Sydney The Rocks met z'n 
cafés, galerieën, pubs en 
winkeltjes erg populair en 

GORGEOUS 
AUSTRALIA 

Wonder der natuur m Australië: prcstiacbockje van 5 maart 

tuurlijk gemakkelijk wan
neer je de sterrenbeelden 
(12 boekjes), alle clubs 
van de Rugbyleague (16 
boekjes) en een stelletje 
hondenrassen (7 boel<jes) 
mee laat vloeien. 

00 
= Intussen is onlangs pas 
° duidelijk geworden dat 
=>: ook de serie 'Fantastisch 
« Australië', uitgegeven op 
^ 3 maart, vergezeld werd 
^ door twee prestigeboek
= jes. Het is dan ook niet 
ïï vreemd dat catalogusma
^ kers, zoals Stanley Gib
2 bons, het spoor bijster 
"• raken. Men 'vergeet' 

_£ • boekjes en ziet blokjes 
/Qif aan voor boekjes. Ook 

Michel blijft onvolledig. 

Watervallen 
Vier watervallen in 
Australië zijn te zien op 

De vier zegels met trekpleisters van 
Australische steden De serie telt 
nog drie andere zegels, maar die 
zijn met in boekjes verkrijgbaar 

heerst er een relaxte sfeer 
op Fishermans Wharfin 
Fremantle. 
Deze mooie plelqes staan 
op vier postzegels van 
55 c, die ook in boekjes 
van tien stuks (prijs per 
boekje dus $5.50) ver
krijgbaar zijn. Een vijfde 
boekje bevat vier stuks 
van elke zegel en komt 

Boekjes speciale gelegenheden 
Je komt niet zomaar tien
tallen boelcjes per jaar te
gen. Al enkele malen eer
der kwam Australië met 
prestigeboekjes waarvan 
de zegels voor bijzondere 
gelegenheden of aanlei
dingen gebruikt konden 
worden. Ook nu weer 
op 23 septe mber. Zes 
stuks bevatten elk twintig 
zegels van 55 c: geboorte 
van een baby, verjaardag, 
liefdesbetuiging (gouden 
ringen), idem (zilveren 
ringen), idem (harten) en 
feest (vuurwerksterretjes). 
Een zevende boekje, met 
twintig zegels van $ i.io, 
lijkt me geschikt voor een 
huwelijksaankondiging: 
rozen plus een fragment 
van een bruidsjurk. 

Megafauna 
De maand(!) van de post
zegel wordt in Australië 
gewoonlijk ingeluid 
met een speciale serie 

Lolsmurf, postbodesmurf, 
smurpn, enz m het Belgische 

boekje 

met tien verschillende 
smurfen. Niet toevallig dit 
jaar, want op 23 oktober 
1958 maken de blauwe 
mannetjes (en later ook 
vrouwt|es) voor het eerst 
hun opwachting in een 
strip van de Belg Pierre 
Culliford (Peyo). 
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Het Australische prestigcboekje met de megadxeren 

postzegels. Op i oktober 
verschenen zegels 
met afbeeldingen van 
kolossale dieren die vele 
duizenden jaren geleden 
het Australische conti
nent bevolkten. Het gaat 
daarbij onder meer om de 
Genyornis (nietvliegende 
vogel), deDiprotodon 
(grootste buideldier ooit) 
en de Megalania (reuzen
hagedis). 
De serie wordt  uiteraard 
 vergezeld door boekjes. 
Eén met tienmaal 55 c en 
een prestigeboek)e. In dit 
laatste zitten ook door
zichtige blaadjes, zodat 
het skelet van de Procopto
don gohah (kangoeroe van 
200 kilo) zichtbaar wordt 
na het 'afpellen' van huid 
en spieren. Je moet er 
maar op komen. 

België 
Smurfen 
Op 29 september 
verscheen in België 
een boekje met zegels 
(waardeaanduiding 'i') 

Natuur 
j Marterachtigen (boom

marter, steenmarter, 
bunzing, otter en das) 
staan op de zegels in 
een Belgische boekje dat 
ook op 29 september 
uitkwam. De tien zegels 
hebben de waardeaandui
ding ' i ' (=0.54) euro. 

Canada 
Bedreigde diersoorten 
Maar hefst 500 soorten 
planten en dieren in 
Canada worden met uit

sterven bedreigd. Vandaar 
dat de post voor het derde 
achtereenvolgende jaar 
dit onder de aandacht 
brengt met een serie 
postzegels. In 2006 waren 
het landdieren, in 2007 
dieren in het water en nu 
in 2008 zijn het vogels en 
vlinders. 
De vier zegels, elk van 
52 c, verschenen op i 
oktober en zijn ook in 
een boekje van acht stuks 
verkrijgbaar. 

Geestelijke gezondheid 
Eén op de vijf Canade
zen krijgt in z'n leven te 
maken met psychische 
problemen, zo vertelt 
ons Canada Post in haar 
toelichting op de op 
6 oktober verschenen 
toeslagzegel ten bate van 
een stichting die probeert 
het stigma dat kleeft aan 
geestelijke aandoeningen 
weg te nemen. Deze veel 
te lange zin gaat over een 
zegel met de aanduiding 
PHO = 52 c plus tien cent 
toeslag. De zegel is ook 
in boekjes van tien stuks 
verkrijgbaar. 

Kerstboekjes 
Op 3 november kwam 
de post met vier kerst
boekjes. Het eerste bevat 
twaalf'P'zegels (52 c) 
met een afbeelding 
van een houten sculp
tuur (Kind in kribbe), 
de andere drie tonen 
vrolijke wintertafereeltjes: 
sneeuwpret (twaalf
maal 'P'), kind op ski's 
(zesmaal 96 c, voor post 
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Het boekje met de bedreig 
vliegende dieren 

Een van de vier Canadese 
kerstboekjes van ditjaar 

naar de Verenigde Staten) 
en sleeend kind (zesmaal 
$1.60, voor luchtpost 
overzee). 

Denemarken 
Beroemde Denen 
Vorig jaar introduceerde 
de Deense post een serie 
postzegels met als thema 
'Beroemde Denen'. Op 



27 augustus kwam daar 
een vervolg op. Twee van 
de vier zegels zijn ook in 
een boekje verkrijgbaar: 
tienmaal 5.50 k. Erik Bal
ling (1924-2005, film- en 
tv-producer) en tienmaal 
6.50 k. Bodil Kjer (1917-
2003, actrice). 

Winterbessen 
Ofschoon er in de winter 
heel wat minder bloeit 
dan in de zomer, komen 
er toch winterbloemen 
en bessen tot leven; hulst 
(in veel landen chris
tusdoorn genoemd, de 
witte kerstroos, taxus en 
de sneeuwbes. De zegel 
met het hulsttakje met 
rode bessen is ook in een 
boekje verkrijgbaar. Het 
verschijnt op 7 november 
en kost 55 kronen (tien
maal 5.50k.). 

op regionale kenmerken, 
tradities en producten. 
De boekjes bevatten tien 
velletjes met steeds één 
zegel plus nog eens onge
veer honderd bladzijden 
tekst en illustraties. Het 
twaalfde exemplaar van 
beide - en tevens het 
laatste - verscheen op 6 
september. 
Om de aandacht te vesti
gen op velletje èn boekje 
werd er op de achterzijde 
van het meestverkochte 
Franse boekje met twaalf 
Marianne-zegels gewag 
van gemaakt. Dit boelqe 
Icwam uit op 8 september. 

Garfield 
Al enkele jaren komt 
Frankrijk ook met een 
Carnet sourires, een boekje 
met (glim)lachzegels dus. 
Op 18 september van dit 

dorpshuisjes waaruit 
de warmte naar buiten 
straalt, wat rendieren en 
een grote kerstboom. De 
twee zelfklevende zegels, 
van 5.75 en 7.50 k., zijn 
ook verkrijgbaar in een 
kerstboekje. Het bevat 
zesmaal de beide zegels 
en heeft een verkoopprijs 
van 79.50 k. De uitgifte
datum was 20 oktober. 

Groot-Brittannië 
Engelse ontwerpen 
Het zijn onmisken
baar klassieke Engelse 
ontwerpen: de Spitfire, 
het minirokje, de Austin 
Mini, de schaarlamp, 
de Concorde, de rode 
telefooncel, het poly-
propyleen stoeltje, de 
Penguin-boekenserie, het 
kaartje van de Londense 
ondergrondse en de 

De films zijn The Wind 
That Shakes The Barley 
(82c), Kin ŝ (55c), Cre'na 
Cille (55c) en Garage (82c). 
De vier zegels komen ook 
elk viermaal in wisselende 
samenhang in een pres-
tigeboekje voor. De prijs 
ervan bedraagt 12 euro, 
hetgeen 1.04 euro boven 
de nominale waarde is. 

Oostenrijk 
Boeken 
De Oostenrijkse post 
gaat vrolijk verder met 
het uitgeven van allerlei 
boeken met persoonlijke 
zegels: grootformaat 
boeken met harde kaft 
(Steentijd in Oostenrijk 8 
augustus, Hundertwasser 
8 augustus. Ruimtevaart 
I september. Schiele 
4 oktober) en kleinere 
exemplaren zoals onze 

Het hulstboekje iran Denemarken 

Eindejaarsboekje 
Op 7 november, tegelijk 
met de laatste uitgiften 
van het jaar, verschijnt er 
- voor het eerst in Dene
marken - een boekje met 
zegels bestemd voor de 
kerst- en nieuwjaarspost. 
Of om cadeau te doen. 
Het bevat een velletje 
waarin zich zegels met 
de hierboven beschreven 
winterbessen bevinden 
plus een velletje van vier 
hulstzegels. Prijs van het 
boelqe is 50.50 kronen, 
gelijk aan de nominale 
waarde van de zegels. 

Duitsland 
Toch no3 een boekje ditjaar 
Hoewel ik meende dat er 
voorlopig in Duitsland 
geen nieuwe boekjes 
meer zouden verschij
nen (zie mijn rubriek in 
oktober), werd dat al op i 
november gelogenstraft. 
Het betreft een nieuwe 
fenomeen: een winter-
boelqe. Het bevat tien 
zelfklevende varianten 
van in 2005 verschenen 
5 5-centzegels uit de schil
derijenserie (Keulse pa
neelschildering uit 1350 
en 450 jaar godsdienst
vrede van Augsburg). 

Frankrijk 
'La France a uiure' 
Al sinds 2003 verschijnt 
er in Frankrijk twee maal 
per jaar een velletje èn een 
prestigeboekje met zegels 
die de aandacht vestigen 

Het kaftje uan het stnpboekje met Garfïeld. 

jaar was de eigenwijze, 
dikke, luie en vaak cyni
sche kat Garfield aan de 
beurt. In meer dan hon
derd landen verschijnen 
de belevenissen van deze 
stripfiguur van de Ame
rikaanse tekenaar Jim 
Davis. Het boekje bevat 
tien striptekeningen. 

'Gezichten' op Franse 
permonente zegels 
Tegelijk met de 62e Salon 
Philatelique d'Autumne is er 
op 6 november een boekje 
verschenen met alle 
'gezichten' van de perma
nente zegels sinds 1958, 
dus van de Vijfde Repu
bliek. Het betreft dan ix 
een haantje (1962) en 11 
verschillende Mariannes: 
vanaf Marianne in het 
bootje (1959) tot en met 
de huidige Marianne met 
de sterren van Europa. 

Frans Polynesië 
la Polynésie 
Twaalf mooie plaatjes 
van mensen, bloemen 
en landschap staan op 
de zegels van het boelqe 
van Franse Polynesië. Het 
verscheen op 8 september 
en bevat vier zegels van 
65,100 en i4of. Totaal 
1220 XPF. 

Groenland 
Kerstboekje 
Vredige tafereeltjes zijn te 
vinden op de kerstzegels 
van Groenland ditjaar: 
sterren in de poolnacht, 

Routemaster (dubbeldek
ker). Ze staan alle tien op 
een serie postzegels die 
op 13 januari verschijnt. 
De zegels zitten ook in 
een op dezelfde datum 
verschijnend prestige
boekje. Nominale waarde 
van de inhoud èn prijs van 
het boekje is £7.68. 
Er verschijnen komend 
jaar maar liefst vier pres-
tigeboekjes: 13 januari 
Klassieke ontwerpen, 12 
februari Charles Darwin, 
18 augusms Schatten 
in de archieven en 17 
september Uniformen bij 
de Marine. 

Ierland 
Ierse jilms 
Op 8 juli verschenen in 
Ierland vier postzegels 
met beelden van recente 
Ierse films. Films die in 
eigen land maar ook daar
buiten succesvol waren. 
De zegels (74 x 28mm) 
hebben het uiterlijk van 
beeldjes in een filmstrip. 

prestigeboekjes (Wall-E 
I september. Dierenbe
scherming 4 oktober). 
Vermeldenswaard is dat 
het Steentijdboelqe een 
bijzondere met lenticulai-
re techniek vervaardigde 
zegel van 3.75 euro bevat 
met een afbeelding van 
de Venus van Willendorf 
(een kalkstenen vrou
wenbeeldje uit het Jong 
Paleolithicum). 

Spanje 
Narcis-Vlaamse ̂ flai 
Op I oktober verblijdde de 
Spaanse post de verzame
laar weer met twee nieuwe 
permanente zegels van 
31 cent in boekjes van 
honderd stuks: narcis en 
Vlaamse gaai. 

Verenigde Staten 
Valley o/Yosemity 
De Amerikaanse post 
staat aardig welwillend 
tegenover de American Phi-
altelic Society door tijdens 
haar Stampshou; 2008 een 

Voorzijde uan het Ierse jilmboekje, 

aantal nieuwe uitgiften te 
presenteren, waaronder 
een tweetal boekjes. 
De serie 'Amerikaanse 
kunstschatten' werd op 
14 augustus vervolgd met 
een boelqe met twintig 
zegels van 42 c waarop 
Valley oJYosemity van Al
bert Bierstadt (1830-1902, 
landschapsschilder) staat 
afgebeeW. 
Veel Nederlanders 
kennen het park met 
dezelfde naam: tijdens de 
zomermaanden racen er 
nogal wat landgenoten 
doorheen als onderdeel 
van hun Westcoast-trip. 

Zonnebloem 
Eén dag later volgde 
een boekje met twintig 
42-centzegels met een 
afbeelding van een zon
nebloem. Het betreft een 
zogenaamd vouwboekje, 
waarbij de zelfklevende 
zegels zich aan beide zij
den van de folie bevinden. 
De zonnebloem op de 
zegel is een close-up foto 
gemaakt in Santa Fe, New 
Mexico. 

Liberty Bell 
Nadat er op 12 mei van 
ditjaar al een herdruk 
verscheen van hèt sym
bool van de Amerikaanse 
onafhankelijkheid (in 
offset bij drukkerij AVBJ, 
kwam er op 22 augustus 
opnieuw een nieuwe 
druk van het boekje (in 
fotogravure bij APU) met 
twintig Liberty Bell-zegels 
van 42c. 

Kerst 2008 
Gewoonlijk zorgt de 
kerst- en nieuwjaarstijd 
voor enkele nieuwe boek
jes. Ditjaar - het gebeurde 
op 23 oktober - leverde 
het maar liefst vier stuks 
op. 
Allereerst een religieus 
getint boekje met twintig 
zegels van 42 cent waarop 
Maria met het Kind van 
Sandro Botticelli staat 
afgebeeld. 
Een viertal profane 
plaatjes van notenkrakers 
vult de overige boekjes. 
Er bestaat in de Verenigde 
Staten een hele 'cultuur' 
van fraaie notenkraker
kunstwerkjes. 
De vier notenkrakende 
creaties op de Amerikaan
se kerstzegels stellen een 
drummer, de kerstman, 
een koning en een soldaat 
voor. 
Verkrijgbaar in drie uit
voeringen: een automaat
boekje en een vouwboekje 
met elk twintigmaal 42 c 
en verder een ATM-boekje 
met achttien zegels. 

m 



ANSICHTKAARTEN COMBINEREN 
MET POSTGESCHIEDENIS? [4] 

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 ) 

Douce France en Bella Italia 
De correspondentie van Neder
landslndië met Romaanstalige 
gebieden is vergeleken met die 
met de Duitstalige gebieden 
aanzienlijk geringer van omvang. 
Frankrijk komt in deze groep op 
de eerste plaats. Het volgende 
duo laat een envelop zien die 
in 1892 aangetekend werd ver
zonden naar Jules Jaluzot al Ge, 
Grands Magazins du Printemps, 
Parijs (apeeldingsj). Het post
stuk w/ordt mooi opgefleurd door 
het rodetreinstempel Modane 
a Paris. 
In 1865 opende de 21jarige Jules 
jaluzot Au Printemps, een kleine 
winkel op de hoek van de Boule
vard Haussmann en de rue du 
Havre. De winkel was een groot 
succes en omstreeks 1870 begon 
Jaluzot de verkoop per postorder 
binnen Frankrijken naar diverse 
andere Europese landen. In 1881 
brandde de winkel af, maar het 
volgend jaar werd al het nieuwe 
warenhuis geopend, een gebouw 
met zes verdiepingen. In de 
verzameling is ook een briefkaart 
aanwezig van een doktersvrouw 
in Palembang (1890), gericht aan 
hetzelfde adres. Daarin wordt (in 
het Nederlands!) gevraagd om 
toezending van 'de geïllustreerde 
catalogus uwer firma'. Dergelijke 
verzoeken vinden we ook, gericht 
aan firma's in Berlijn en Leipzig, 

Voor de vierde maal komt het thema 'Ansichtkaarten 

combineren met postgeschiedenis?' in Filatelie voor het 

voetlicht. De auteur vervolgt in dit nummer zijn reis 

langs een aantal bekende en minder bekende Europese 

landen, in het kader van de behandeling van zijn collectie 

'Buitenlandse correspondentie NederlandsIndië'. Er 

volgen na deze aflevering nog twee delen, die begin 2009 

in Filatelie zullen worden opgenomen. 

maar de prentbriefkaart laat zien 
dat op het gebied van de mode 
Parijs uiteindelijk de boventoon 
voerde. 
Het aardige van Indische cor
respondentie met Frankrijk is, 
dat een aantal van de poststuk
ken voorzien is van een Paque
botstempel van de Compagnie 
des Messageries Maritimes. De 
lijn naar het Verre Oosten was 
cle koninginnenlijn van deze 
maatschappij. De vermaarde ver
zamelaar Raymond Salles heeft 
zijn kennis in 1966 neergelegd in 
een toonaangevend handboek 
van acht delen: La Poste Maritime 
Frangaise. In deze delen kunnen 
alle scheepsbewegingen van de 
maatschappij worden gevolgd. 
De ligne N naar het Verre Oos
ten, later de lijn MarseilleYoko

766 
37. Aangetekende brief, in 1892 verzonden naarjulesjaluzot cl Cie, Crands Magazins 
du Pnntemps. Het warenhuis Jaluzot begon rond i8yo met de verkoop per postorder, 
voor ^let binnen en buitenland. Er waren ook postorderbedrijven in Berlijn en Leipzig 

maar op Inet gebied van de mode voerde uiteindelijk Parijs de boventoon. 

hama, is opgenomen in deel V. 
Op de brief van Rembang naar 
Rouen is een rood achthoekig 
Paquebotstempel aangebracht 
[ajbeeiding^S), Ligne N/ Paq. Fr. 
No3(2/jUIL/95). In Salles V'kan 
worden opgezocht dat in 1895 
dit stempefwerd gebruikt door 
de Océanien, die op 30 juni 1895 
Saigon aandeed. Dit past mooi 
bij een vertrek uit Singapore op 2 
juli 1895. Hst schip arriveerde op 
27 juli 1895 in Marseille. Van de 
achthoekige Paquebotstempels 

is het de kunst een compleet, 
goed leesbare afstempeling te 
verkrijgen, bij voorkeur op de 
voorzijde. De rode kleur van 
dit stempel maakt het poststuk 
schaars en extra begerenswaar
dig. De Océanien liep van stapel 
in 1882, werd eerst ingezet op de 
lijn naar Noumea en pas later, 
vanaf 1892, op de Ligne N naar 
het Verre Oosten. 
Buys was een verzamelaar die 
ruim vijftien jaar een uitgebreide 
briefwisseling voerde met een 
groot aantal correspondenten, 
verspreid over alle continenten 
van de aardbol. Hij verhuisde 
een aantal keren, waardoor er 
minstens vier perioden in zijn 
correspondentie kunnen worden 
onderscheiden: Rembang (1893
95),Tegal (189699), Ngandjoek 
(190005) en Bodjonegoro 
(19061910). In zijn 'vroege' peri
ode omvat zijn correspondentie 
veel aangetekende stukken, 
o.a. naar ongewone, exotische 
bestemmingen. Later kwam daar 
ook ruil van postwaardestukken 
bij. De poststukken van en naar 

CJ: 
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3S. Aangetekende brief van Rembang naar Rouen met een rood achthoekig Paquebot 
stempel Ligne N / Paq. Fr No ^ (2/JUIL/%). Dit stempel werd gebmikt door de Océa
nien, die op ^ojuni 18% Saigon aandeed. De Océanien liep van stapel m 1882 en werd 

vanaf i8g2 ingezet op de Ligne N naar het Verre Oosten. 



39 Binnenkomende kaart uit Frankrjk met als verrassing transitstempek van 
Tamatave/Madagascar en Mauritius (onder)' Daarna fieè/t de kaart de ons meer 

bekende route via Colombo en Singapore genomen Op weg naar Indie heefi de kaart 
ongetwijfeld de aanlegsteiger van Tamatave gepasseerd 

40 Envelop verzonden (igo2) naar Padang afgestempeld BOULOGNE TINT 
(GARE) I PAS DE CALAIS Boulognes Tintellenes was het station in het noorden van 

de stad met talrijke doorgaande bus en treinverbindingen 

/i ri 
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Buijs circuleren momenteel over 
de hele wereld Veel van die post 
stukken zijn met uitzonderlijk, 
maar sommige zijn uitgegroeid 
tot ware zeldzaamheden Dit 
exemplaar is erg aantrekkelijk 
door de kwaliteit van het Paque 
bot-stempel de mengfrankering 
en het bnefhoofd van Buijs op 
het couvert 
Op binnenkomende post van 
Frankrijk zijn m de regel geen 
stempels te vinden waaruit de 
route kan worden afgeleid Dat 
maakt het volgende poststuk 
[ajheeldmg ̂ g) zo bijzonder De 
kaart verJient misschien niet de 
schoonheidspnjs, maar biedt 
als surprise wel twee transit 
stempels die de moeite waard 
zijn tamatave/ Madagascar 
(aßeeldmg;}ga) en Mauritius 
(afljeelding29by Inderdaad, om 
onnaspeurbare redenen heeft de 
kaart vanuit Frankrijk de omweg 
gemaakt via Tamatave (8/9/03) 
en Mauntius (11/9/03) om 

39b 

daarna via Colombo (22/9/03) 
en Singapore (28/9/03) in ons 
meer bekend vaarwater te ko
men Op wegnaar Indie heeft de 
kaart ongetwijfeld de aanlegstei
ger van Tamatave gepasseerd 
Over binnenkomende post 
gesproken vaak vormt het bui 
tenlandse kantoor van herkomst 
een aantrekkelijk aspect van het 
poststuk Soms door de kwaliteit 
van het stempel soms omdat 
het gaat om een (relatief) klem 
kantoor De aardige envelop 
verzonden (1902) naar Padang, 
IS afgestempeld BOULOGNE 
TINT (CARE) I PAS DE CALAIS 
(afieeldmg 40) Dat roept de 
vraag op wat 'Tl NT te betekenen 
heeft Na enig googlen en surfen 
op het Internet werd duidelijk dat 
het ging om Le Care des Tintel 
lenes, ook nog te documenteren 
met een ansichtkaart Boulog
nes Tintellenes was het station 
in het noorden van de stad dat 
bus en treinverbindingen had 

y 
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41 Een verlofganger schriß in een briefkaart van Monaco naar Deli Monte Carlo viel ^ 
Gluck genabt Europareise dreifach herausgeschlagen Komme Ende Juli Cmss 5 

met tal van andere steden Het 
tweede station van Boulogne 
sur Mer was Boulogne Viile 
De Cote d Azur moet onge 
twijfeld de ideale omgeving 
geweest zijn voor een Europees 
verlof Waar zou een welge 

stelde planter zich beter kunnen 
verpozen dan in het luxueuze 
Monaco {afieeldmg 41) Op de 
briefkaart in april 1898 verstuurd 
van Monaco naar Deli, schrijft 
de afzender In Monte Carlo viel 
Cluck gehabt Europareise dreifach 
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A2 Envelop met het schaarse vierkantstempel Den Pasar (^/i2/Tgo8), gebruikt na 
afloop van de Baliexpeditie De brief is geadresseerd aan een luitenant van het KNIL, 

Grand Hotel, Nervi 

43 Briefkaart van een net gearriveerde Genua passagier met zowel Italiaanse als 
Indische vierkantstempels De Indische vierkantstempels laten de route 

'om de Noord' zien van Singapore naar Sumatra's Westkust 
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44 Briefkaart met het indrukwekkende vierkantstempel SemarangKarangtoen 
Het wereldvermaarde amusementspark Tivoli, in het hartje van Kopenhagen, 
werd geopend in 184^ Vanaf de opening van het park vonden in de KoncertsaI 

muziekuitvoeringen plaats 

768 herausgeschlagen. Komme Ende 
full. Cmss. Wat een coup de veme. 
De keuze voor een passende 
prentbnefkaart was m dit geval 
met moeilijk 
Ook het volgende poststuk 

betreft wellicht een verlofganger 
m Europa, maar nu één in Italië 
{afbeelaing 42] De envelop is 
afgestempeld met het schaarse 
vierkantstempel Den Pasar 
(5/12/1908), gebruikt na de 

45 Ansichtkaart naar Indie met het Noorse scheepsstempel 'Indre Sogns/Postexp ' 
(igoöj De afzender schrijft o a 'V/e hebhen een magnifleke reis Hoewel het zoo

genaamd in Noorwegen altijd regent, hebben wij behalve een stortbui altijd prachtig 
weer gehad' 

expeditie in Bali waarover eerder 
in Filatelie is geschreven^ De 
brief IS geadresseerd aan een 
luitenant van het KNIL, Grand 
Hotel, Nervi. Was de luitenant 
daar met verlof? Het is met met 

zekerheid zeggen, maar op de 
passende ansichtkaart, geschre

ven in hetzelfde Grand Hotel, 
ziet Nervi er aardig ontspannend 
uit. Gezien het geringe aantal 
poststukken dat van de Baliex



46. Brief van het 
Consulaat van 
Noorwegen en 

Zweden m Batavia, 
verzonden naar 

Stockholm (i8gg) 
Noorwegen en 
Zweden waren 

van 1̂ 15 tot 1905 
verenigd in een 
personele unie. 

Consulate for Norway anä S'TredenBatavia. 
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47 Chinese rode band brief, verstuurd van Buitenzorg naar Unkoping Om 
Zweden te bereiken werd gebruik gemaakt van de bootverbindmg Sassnitz
Trelleborg, die op i mei i8gy als een eenvoudige postboot begon Toen deze 

brief werd vervoerd, was de verbinding nauwelijks een jaar operatief 

peditie bewaard is gebleven, is 
dit mogelijk de enige brief naar 
het buitenland. 
Speciaal voor liefhebbers van 
vierkantstempels is het volgende 
snoepje van de week opgeno
men {aßeelding43). De briefkaart 
is rijk voorzien van Indische èn 
Italiaanse vierkantstempels. De 
meeste binnenkomende kaarten 
uit Italië zijn afkomstig uit Ge
nua, omdat daar de passagiers 
op weg naar Nederland aan wal 
gingen. Het interessante van 
deze kaart is dat de bestemming 
ligt aan Sumatra's Westkust. De 
Indische vierkantstempels laten 
de route 'om de Noord' zien van 
Singapore (12/9) overOlehleh 
(18/9) en Siboga (7/10) naar 
Padangsidempoean (8/10). De 
meeste kaarten naar plaatsen 
op Java kennen een dergelijke 
weelde aan doorgangstempels 
niet. Van het originele station 
van Genua was geen ansicht
kaart beschikbaar, waardoor het 
Stazione Brigmie wordt getoond 
dat geopend werd in 1905 en 
toen het belangrijkste station van 
Genua werd. 

Scandinavië, Rusland en de 
Balkan 
Met enige spijt gaan we voorbij 
aan landen als Spanje, Portugal 
en Engeland, om een flinke 
sprong te maken naar Scandina
vië. Verrassend is dat correspon
dentie van Indie met Denemar
ken niet zo schaars is als velen 
denken. Dergelijke kaarten 
zijn vaak in het Deens gesteld 
en verstuurd naar vrienden 
en familieleden. De briefkaart 
met het altijd indrukwekkende 
vierkantstempel SemarangKa
rangtoen [ajbeeid'mg 44) is echter 
gencht aan een verzamelaar: 
Auf Ihre Wunsch sandte ich zum 

umtauschen eine Auswahlsendung 
Briefmarken. De afzender schrijft 
verder dat hij helaas nog geen 
antwoord had ontvangen. 
Het wereldvermaarde amuse
mentspark Tivoli in het hartje 
van Kopenhagen werd geopend 
in 1843. Vanaf de opening von
den in de KoncertsaI muziekuit
voeringen plaats. 
Als bestemming is Noonwe
gen aanzienlijklastigerdan 
Denemarken. Heel leuk is de 
binnenkomende ansichtkaart 
met het scheepsstempel Indre 
Sogns / Postexp. (1906). De 
afzender schrijft o.a. We hebben 
een magnifieke reis. Hoewel het 
zoogenaamd in Noorwegen altijd 
regent, hebben wij behalve een 
stortbui altijd prachtig weer gehad. 
Het klassieke toeristische plaatje 
van de Noorse fjorden is het 
uitzicht op de Naerofjord, een 
zijtak van de Sognefjord {afbeel

ding 43). 
Van Zweden zijn weer iets 
gemakkelijker stukken te vinden. 
Daarom kunnen de filatelistisch 
meest interessante worden ge
selecteerd. De bnef gefrankeerd 
(1898) met een paartje 25 cent 
Hangend Haar is afkomstig van 
het Consulaat van Noorwegen 
en Zweden in Batavia {afbeelding 
46). Noonwegen en Zweden 
waren vam815 tot 1905 verenigd 
in een personele unie. De brief 
IS daarom een mooie moment
opname van een bijna vergeten 
periode. De keuze voor een 
ansichtkaart van Stockholm in 
wintertijd heeft geen diepzinnige 
achtergrond. Gewoon een mooi 
plaatje. Uiteindelijk werd de brief 
in het hartje van de Scandinavi
sche winter verzonden. 
De Chinese rodebandbrief 
{afbeelding 4^), verstuurd van 
Buitenzorg naar Unkoping, is 

^ETti ^^ ^ v^nei?%^ut^ ^"ï^'*n?\^j%s%'%^.f x"^ ..n ̂iR^̂ 'L^TLTi 
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48 Ijslandse briefkaart, afgestempeld in Seydisfjord, een klein vissersdorp, omgeven 
door duizend meter hoge, met sneeuw bedekte bergtoppen Het adres op de kaart 

IS verfrissend beknopt: Alb H. Tuinenburg / Atjeh / Sumatra. 

interessant omdat dergelijke 
rodebandbrieven zelden werden 
verstuurd naar bestemmingen 
buiten Azië. Om Zweden te 
bereiken werd gebruik gemaakt 
van de bootverbinding van Sas
snitz in Pruisen naar Trelleborg 
in Zweden. De auto en treinver
binding die we zo goed kennen 
van de huidige tijd, startte op 

1 mei 1897 als een eenvoudige 
postboot. Toen deze brief werd 
vervoerd, was de verbinding 
nauwelijks een jaar operatief 
Van de Scandinavische landen is 
IJsland geografisch en filatelis
tisch het buitenbeentje, dus het 
is al prachtig dat IJsland m de 
verzameling is vertegenwoordigd 
{afbeelding 4S). De briefkaart, on
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49. Indische briefkaart naar Abo, Fmland, met rond Franse Paquebotstempel bgne 
N Paquebot No 2 en transitstempels St Petersburg. Het aankomststempei is drietalig 

(Zweeds, Fins, Russisch) omdat Finland in i8og door Rusland op Zweden was veroverd. 

'TKPHTOE MCBM 

50. Bnefkaart van Sint Petersburg, de hoofdstad van tsaristische Rusland, naar 
Magelang. De Moskouse tnomjboog werd in 18^8 opgericht ter herdenking aan de 

Russische overwinning in de Russisch-Turkse oorlog van 1828. 
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derdeel van een corresponden-
tieruil van postwaardestukken, 
werd aan de bekende verzame
laar Tuinenburg gestuurd door 
zijn correspondent in Stavanger. 
Het is niet duidelijk of deze op 
dat moment zelf in IJsland ver
bleef of een weg had gevonden 
om de kaart op andere wijze uit 
IJsland te verzenden. De kaart 
is afgestempeld in Seydisfjord, 
een klein vissersdorp, omgeven 
door duizend meter hoge, met 
sneeuw bedekte bergtoppen. 
Het adres op de kaart is verfris
send beknopt: Alb. H. Tuinenburg 
/ Atjeh / Sumatra. 
Finland werd in 1809 door Rus
land op Zweden veroverd en was 
sindsdien in een personele unie 
met dit land verbonden. Het 
land was een groothertogdom 
onder bewind van de Russische 
tsaar. De Indische briefkaart 
naar Finland met de eenvoudige 
vierkantstempels van Menado 
(12/5/1897) en Weltevreden 
(27/5/1897) biedt als attractie 
enkele stempels die aangeven 
hoe de kaart verder op de plaats 
van bestemming terecht kwam 
(apeelding4g). 
Het ronde Franse Paquebot
stempel Ligne N Paquebot No 2 
(4 JUN 97) laat zien dat de brief 
die dag in Singapore aan boord 
kwam van de Yarra. Volgens Sal-
les V arriveerde het schip op 30 
juni 1897 in Marseille. De kaart is 
waarschijnlijk in Italië van boord 

gegaan voor transport per trein 
naar St Petersburg (zwart en 
blauw transitstempel 15 VI 97). 
De havenstad Abo (Fins: Turku) 
was tot 1819 de hoofdstad van 
Finland. Het aantrekkelijke 
aankomststempel is drietalig 
(Zweeds, Fins, Russisch), even
als de ongedeelde achterzijde 
van de ansichtkaart. 
Wanneer we kijken naarde 
correspondentie van Indië met 
het tsaristische Rusland, dan 
domineert de toenmalige hoofd
stad Sint Petersburg, gevolgd 
door de Baltische provincies. 
Al deze provincies hadden een 
(welgestelde) Duitssprekende 
minderheid. Veel van de kaarten 
zijn afkomstig van verzamelaars 
en gaan over ruiltransacties. 
De eerste voorbeelden van dit 
ruilverkeer zien we omstreeks 
1890 verschijnen. Voor dit 
artikel is een briefkaart van 
Sint Petersburg naar Magelang 
uitgekozen (afieeldingso). De 
complementerende ansichtkaart 
laat de Moskouse triomfboog 
zien, die in 1838 werd opgericht 
ter herdenking aan de Russische 
overwinning in de Russisch-
Turkse oorlog van 1828. 
Reval (Estisch: Tallinn) was de 
hoofdstad van Estland. In 1900 
was de bevolking voor 30% 
Duits. De St Olafs kerk dateert 
van de 12de eeuw en was lange 
tijd het centrum van de Scandi
navische gemeenschap. De aan

getekende brief (o/beeW/ng 57), 
verzonden van Reval (18/3/95) 
naar een planter in Deli, valt op 
door de schitterende frankering. 
De verschuldigde 20 kopeken 
werd voldaan met een aantal 
lage waarden als bijfrankering 
van het postwaardestuk. In Rus
land waren de verkrijgbare zegel
waarden in die tijd vooral gericht 
op het binnenlandse postverkeer 
zodat aangetekende brieven naar 
het buitenland vaak aantrek
kelijk zijn gefrankeerd. Op de 
achterzijde: transitstempels van 
München (2/April/i895) e" N-l-
Postagent Penang (18/4/1895), 
met daarnaast het aankomst
stempel Medan (30/4/1895). 
Het koninkrijk Polen werd in 
het leven geroepen na de val 
van Napoleon en toegekend 
aan Rusland. De aanvankelijke 
autonomie ging na een aantal 
opstanden verloren. In het terri
torium werden Russische zegel
waarden en postwaardestukken 
gebruikt. De hoofdstad War
schau had in 1901 ca 750.000 
inwoners, waarvan ruim 25.000 
Duitsers waren. Het Lazienki-pa-
leis, omgeven door een prachtig 
park, was het zomerverblijf van 
de laatste Poolse koning. 
De briefkaart die in 1906 van 
Weltevreden naar Warschau 
werd verzonden [ajbeelding ̂ 2), 
is het antwoorddeel van een 
dubbele briefkaart die naar de af
zender werd teruggezonden. Per

soonlijkvind ik dergelijke kaarten 
met poststempels, aangebracht 
op het zegelbeeld van een ander 
land altijcTcuneus en aantrekke
lijk. Het heeft maar kort geduurd 
dat dergelijke kaarten functioneel 
gebruikt werden. 
We vervolgen onze reis een 
heel eind verder zuidwaarts in 
de Balkan. Op de voorzijde van 
de Griekse envelop is een zegel 
afgeweekt, zodat die naar de hui
dige maatstaven niet met goed 
fatsoen kan worden getoond. 
Gelukkig biedt de achterzijde 
alles wat we nodig hebben (o/ 
beeld'mg^fl- Deze toont niet 
alleen de oorsprong (Athene) 
en de bestemming (Weltevre
den), maar nog veel meer. Op 
Indische correspondentie naar 
en van Europa is meestal weinig 
terug te vinden van de havens 
die werden aangedaan. Poststuk
ken afkomstig van Griekenland 
en Turkije vormen de uitzonde
ring. Vaak is de route via Suez, 
Colombo en Singapore met 
transitstempels aardig te volgen. 
In de regel vormde Alexandrië de 
aanloopTiaven tot deze route. 
Omstreeks 1900 was het 
Ottomaanse Rijk dusdanig 
verzwakt dat de vooraanstaande 
Europese mogendheden ver
dragen konden afdwingen ter 
uitbreiding van hun belangen. 
Daarbij hoorde het openen van 
buitenlandse postkantoren in 
de hoofdstad Constantinopel 
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$1. Aangetekende brief, verzonden van Reval C18/3/95J aan een planter in De//. De 
kleurige frankering komt omdat in deze periode de verkrijgbare postzegels vrijwel 

uitsluitend gericht waren op binnenlands postverkeer De St Olafs kerk dateerde van de 
twaalfde eeuw en was lange tijd het centrum van de Scandinavische gemeenschap. 

53. Achterzijde van een envelop verstuurd van Athene naar Weltevreden. Op post
stukken van Griekenland en Turkije naar Indië zijn de havens van de gevol gde route 
(Suez, Colombo, Singapore) vaak goed terug te vinden. In de regel vormde Alexandrië 

de aanloophaven tot deze route. 

(afbeelding^). De Duitse brief
kaart (overdrukt met 20 para) 
is afgestempeld Constantinopel 
I Deutsche Post Ook deze brief 

kaart van Constantinopel naar 
Kediri is voorzien van duidelijk 
leesbare transitstempels die de 
gehele route van Turkije naar 

52. Antwoorddeel van een dubbele briefkaart, in 1906 naarde afaenderteruggezonden 
van Weltevreden naar Warschau. Na de val van Napoleon werd het koninkrijk Polen 

toegekend aan Rusland. Het Lazienki paleis in de hoofdstad Warschau was het zomer
verblijfvan de laatste Poolse Koning. 
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54. Omstreeks igoofungeerden een aantal buitenlandse postkantoren in de hoofdstad 
Constantinopel. Ze waren gelegen in het stadsdeel Calata, in het Europese deel 
van Constantinopel. De Galatabrug was de brug over de Gouden Hoorn, die 

Galata verijond met de oude binnenstad. 

Indië documenteren. 
De buitenlandse postkantoren 
waren gesitueerd in het stads
deel Calata, in het Europese deel 

van Constantinopel. De Galata
brug w/as de brug over de Gou
den Hoorn die Galata verbond 
met de oude binnenstad. De 
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Brug, het boekenweekgeschenk 
2007 geschreven door Geert 
Mak, vertelt de veelbewogen ge
schiedenis van deze verbinding. 
De laatste briefkaart werd uitge
geven door de Ottomaanse post 
en is afgestempeld Constantino-
pel - Stamboul / Depart (ajbeel-
ding 55). 
Het enige transitstempel is het 
tweeringsstempel Pertang to Sin
gapore, een zeesorteerstempel 
aangebracht op de SS Malta van 
de P&O lijn. 
De kaart is gericht aan een fami
lielid en schildert een penibele 
financiële situatie:Jo, //eî e i<erel. 
Nog een paar jaren zien wij ons 
weer. Mijne ouders willen niet 
dat ik naar Indië terugkeer Ik ga 
vanzelf wanneer ik centen heb. 
Ik wil in Indië in een plantage een 
plaats zoeken. 
De vrouwelijke afzender geeft 
een adres in Pera op, een andere 
naam voor Calata. 
De grote Süleymaniye-moskee 
werd in de jaren 1550 gebouwd 
in opdracht van de Ottomaanse 
sultan Süleyman I. Door de vele 
ramen was het interieur lichter 
dan die van de Aya Sophia en 
oudere moskeeën in de stad. 
Constantinopel, op de grens van 
Europa en Azië, lijkt de aangewe
zen plek om afscneid te nemen 
van Europa en onze aandacht 
te richten op andere, lokkende 
bestemmingen. 

Een nadere beschouwing 
Een klassieke 'destinations'-
verzameling speelt grotendeels 
in de pre-UPU tijd (vóón874), 
de periode waarin voor diverse 
bestemmingen en diverse routes 
nog uiteenlopende tarieven 
werden gehanteerd. 
Dergelijke verzamelingen bevat
ten doorgaans verscheidene 
brieven met mooie frankeringen, 
waarbij de gehanteerde tarieven 
nauwgezet worden uitgeplozen. 
Deze schitterende verzamelin
gen zijn nogal eens het resultaat 
van tientallen jaren studie en 
worden als posthistorische hoog
standjes door de liefhebbers 
hoog gewaardeerd. 
Het is nogal onhandig om pas 
na pensionering met een derge
lijke verzameling te beginnen, 
ook omdat dergelijke verzamelin
gen nogal budget-onvriendelijk 
plegen uit te vallen. 
In deze artikelenreeks is daarom 
een pleidooi gehouden voor een 
andere 'buitenlandse bestem-
mingen'-verzameling. Een ver
zameling die zich grotendeels in 
de UPU-tijd afspeelt. Natuurlijk 
wordt het grootste deel van de 
verzameling gewijd aan het land 
van origine (in dit geval Neder-
lands-lndié). 

Daarnaast wordt echter ook 
aandacht besteed aan de 'buiten
landse kant' van de poststukken. 
Daarbij is het begrip 'bestem
ming' in de ruimste zin opgevat. 
Alle facetten van de ontvangende 
zijde kunnen daardoor aan de 

5S. Bnefkaart van de Ottomaanse post, afgestempeld 'Constantmopel-Stamboul / Depart', verzonden naar Batavia 
Zeesorteerstempel Penang to Singapore van het PelP schip SS Malta. De grote Stileymaniye-moskee werd in de 

jaren 1550 gebouwd m opdracht van ae Ottomaanse sultan Süleyman I. 

orde komen, onder ander adres 
en geadresseerde. 
Ook maatschappelijke ontwik
kelingen en functionele rela
ties kunnen in deze wijze van 
verzamelen aan bod komen. 
Ansichtkaarten en prentbnef 
kaarten kunnen daarbij details 
verhelderen en/of de sfeer van 
de tijd illustreren. 
De afleveringen drie en vier van 
deze artikelenreeks waren gewijd 
aan Europese bestemmingen. 
Daarbij zijn Europese aankomst
en transitstempels aan de orde 
gekomen, trein- en scheeps-
stempels, aantekenstrookjes en 
postwaardestukken. 
Toch zal veel hiervan voor de 
ervaren filatelist vertrouwd zijn 
overgekomen. Zijn er geen 
andere, minder bekende bestem
mingen? 
Het IS een bekend fenomeen. 
Honderd jaar geleden bestond 

een buitenlandse reis veelal uit 
een boottocht langs de Rijn. 
Later kwam de bustocht naar 
het Gardameer in zwang, nog 
wat later de chartervlucht naar 
Torremolinos. 
Tegenwoordig lijkt onze blik over 
de horizon nog verder te willen 
reiken... 
Verzamelen is niet anders. In de 
afleveringen vijf en zes gaan we 
daarom (met Indië als uit
gangspunt) filatelistisch op reis 
naar verre oorden en exotische 
bestemmingen. 
Fasten your seathelts. 

Noten: 
i: Salles, R. La Poste Maritime 
Frangaise. Tome V. Les paquebots 
de 1'extreme Orient. (Paris, 1966, 
Limassol, 1993). 
2: Storm van Leeuwen, P. De poe-
poetans op fiet eiland van de duizend 
tempels. (Filatelie, september 
2006). 

Eerdere afleveringen in deze 
artikelenreeks verschenen in 
Filatelie van mei 2008 (pagina's 
353 tot en met 357), juni 2008 
(pagina's 430 tot en met 433) en 
oktober 2008 (pagina's 670 tot 
en met 675). 

Als u wilt reageren op deze 
en/of vorige afleveringen van 
deze artikelenreeks, kunt u een 
e-mailbericht sturen aan de 
auteur, Han Siem in Clearwater 
(Verenigde Staten). Zijn adres is 
mmnm@tampabai|.rr.com 
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TWEE TENTOONSTELLINGEN IN EEN: 
WIPA 2 0 0 8 EN MULTILATERALE 

Ook Dirk Speksnijder (90 
punten) behaalde goud. 
Verder werden twee groot 
verguld zilveren medail
les, twee verguld zilveren 
plakken en twee zilveren 
medailles toegekend. 
Bij de drie jeugdinzendin
gen was er in één geval 
verguld zilver weggelegd: 

Van 18 tot en met 21 sep
tember jl. werd in Wenen 
de wereldtentoonstelling 
WIPA 2008 gehouden. Dat 
was twee jaar eerder dan 
gebruikelijk  waarom? 
Omdat de Multilaterale 08 
tegelijkertijd plaatsvond. 
Voor de Oostenrijkse PTT 
was dit de belangrijkste 
reden om WIPA 2008 te 
vervroegen. 
Zowel op de interna
tionale WIPA als op 
de Multilaterale waren 
inzendingen uit Neder
land te bewonderen. Niet 
alle deelnemers waren 
even gelukkig met door 
hun behaalde bekroning; 
een aantal inzenders had 
beslist meer verwacht. 

TRIUTERAlfMULTIUITERALE 
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WIPA 2008 
De volgende bekronin
gen waren er voor de 
Nederlandse inzenders 
op WIPA 2008. Piet Struik 
kreeg voor zijn inzending 
'Mother earth... all dyna
mics' gi punten, goed 
voor goud en een ereprijs. 

dat ging naar Sebastian 
Breuke! (80 punten) voor 
zijn inzending 'Tor
toise, Terrapin and Turtle 
Tales'. De twee andere 
inzendingen werden be
kroond met groot zilver. 
Multilaterale 
Bij de Multilaterale waren 
heel veel Nederlandse 
inzenders actief: in totaal 
waren er 51 inzendingen, 
waarvan dertig bestemd 
voor de eenkaderklasse! 
De inzending van Dick van 
der Wateren in de klasse 
Postwaardestukken, 
'Nepal Postal Stationery 
18871959', kreeg 87 
punten en werd bekroond 
met goud en een ereprijs. 
Verder werden groot 
gouden medailles toege
kend aan Dirk Speksnijder 
en Jozef Toussaint. Goud 

was weggelegd voor drie 
inzenders: Jacques Bot, 
Geert Jan Engelberts en Jeflrcy 
Grocneueld. 
Groot verguld zilver werd 
toegekend aan vijf inzen
ders, verguld zilver aan 
eveneens vijf inzenders 
en groot zilver aan twee 
inzenders. Ook werd 
één zilveren bekroning 
toegekend. 
Bij de jeugd ging Patrick 
Pescfike (88 punten) met 
goud en een ereprijs als 
hoogste bekroning van 
deze klasse de boeken 
in met zijn inzending 
'Creepy or Scary: What 
is the matter?' Kimberlei) 

de Lan ê werd met groot 
zilver bekroond. 
Voor de volgende inzen
ders in de eenkaderklas
se was er diamant: Johan 
mn As, Nicolaas Bakker, Dirk 
Speksnijder, Georges Berger, 
Piet Struik en Alex Nuijten. 
De overige inzenders in 
deze klasse, die bijna alle
maal voor het eerst mee
deden, behaalden robijn 
en smaragd. Eén inzender 
ontving een bewijs van 
deelname, omdat zijn in
zending teveel elementen 
bevatte die behoorden 
tot de 'open klasse', een 
klasse die niet voorkwam 
op deze tentoonstelling. 

Ties Koek (links) en Paul Daverschot bemannen de Multilatcralestond, en passant maken ze redome uoor Filatelie. 

TENTOONSTELLING 
HEEMSTEDE 2 0 0 8 

Bent u verhinderd om op 
15 en 16 november a.s. 
sportcomplex Groe
nendaal (Sportparklaan 
16 in Heemstede) te 
bezoeken? Dan kunt u 
jubileumenvelop nummer 
9 ook per post bestellen, 
voor 2.50 euro per stuk 
(incl. verz.). Vergeet niet 
uw adres te vermelden! 
U kunt gebruik maken 
van Postbankrekening 
9359986 t.n.v. Stich
ting Comité Dag van de 
Postzegel Amsterdam 
in Amstelveen. Vermeld 
s.v.p. 'Jubileumenvelop 
nr. 9'. Contactpersoon 
is J. van der Bijl, telefoon 
0204974024 (email: 
janvdbyl(3)xs4all.nl). 
Kunt u wél in Heemstede 
aanwezig zijn, dan zijn 
dit de openingstijden: op 
zaterdag 15 november van 
1017 uur en op zondag 16 
november van 1016 uur. 
De toegang en de catalo
gus zijn gratis. Er zijn 
handelaren, er is een 
uitgebreide jeugdboek 
en er worden activitei
ten georganiseerd. In 
Heemstede is jubileu
menvelop nummer 9 te 
koop, voor 1.50 euro (met 
postzegel en afdruk van 
het jubileums tempel van 
Heemstede). Verder is 
de speciale 'Dag van de 
Postzegel 20o8'envelop 
te koop voor 2.25 euro 
(incl. verz.). Deze envelop 
kan ook worden besteld 
via Postbankrekening 
9359986 ten name van 
Stichting Comité Dag van 
de Postzegel Amsterdam 
te Amstelveen (vermeld 
'Envelop Dag van de Post
zegel 2008'. Vergeet niet 
uw adres te vermelden! 

VOORDELIG VERGADEREN 
IN CENTRAAL NEDERLAND 

De twee vergaderzalen in 
het Bondsbureau aan de 
Zeelantlaan 11 in Utrecht 
kunnen door verenigin
gen en comités worden 
gebruikt. Ook andere 
geïnteresseerden kunnen 
er terecht. Het Bondsbu
reau is centraal gelegen, 
goed bereikbaar met de 
auto (gratis parkeren) en 
het openbaar vervoer. De 
tarieven (voor zaalhuur, 
gebruik van consumpties 
en bediening) zijn schap
pelijk in verhouding met 
gangbare marktprijzen. 
Voor nadere informatie 
en reserveringen kunt u 
contact opnemen met het 
Bondsbureau. 



GROOTS EVENEMENT IN VEENDAM 
IN DECEMBER VAN DIT JAAR 

De Filatelistenvereniging 
Veendam en omstreken 
organiseert een grote na
tionale postzegeltentoon
stelling (categorie i) met 
internationale deelname 
op 12,13 en 14 december 
2008. Internationale me
dewerking is toegezegd 
door Duitsland, België, 
Zwitserland en Oosten
rijk. De manifestatie, met 
de naam Veendamphila 5, 
wordt gehouden als af
sluitend evenement in het 
jubileumjaar 2008, het 
jaar dat de Nederlandse 
Bond van Filatelistenver
enigingen (nu: KNBF) 
honderd jaar bestaat. 
Behalve de categorie 
I-tentoonstelling wordt 
ook een tentoonstelling 
in categorie 2 gehouden. 
Verder wordt de gelegen
heid geboden om in een 
promotieklasse mee te 
doen met inzendingen op 
voordrukalbumbladen. 
Inzenders die zich willen 
kwalificeren voor interna
tionale deelname krijgen 
met deze tentoonstel
ling een voortreffelijke 
mogelijkheid om hun 
inzending te laten zien 
en beoordelen door een 
vakkundige jury. 
Voor het eerst zullen 
tijdens de tentoonstelling 
Grand Prixs worden toe
gekend: één voor meer-
kaderinzendingen en één 
Prix voor eenkaderinzen-
dingen. Daarnaast zal per 
tentoonstellingsklasse 
een speciale prijs worden 
gegeven aan de meest 
creatieve inzending. 
Tijdens Veendamphila 5, 
op zaterdag 13 december. 

wordt van 10 tot 17 uur 
een grote postzegelbeurs 
gehouden; dat gebeurt 
in de Sorghvliethal, waar 
een beurs van kwalitatief 
verrassend niveau zal 
worden ingericht. Het in
ternationale karakter van 
de tentoonstelling wordt 
mooi weerspiegeld door 
de aanwezigheid van een 
aantal Duitse handelaren. 
Bovendien is een van 
de grootste handelaren 
van ansichtkaarten van 
Nederland aanwezig; dit 
is in het kader van propa
ganda voor het verzame
len van ansichtkaarten. 
De entree is 1.50 euro, 
maar wie een KNBF-le-
denpas kan laten zien 
komt gratis binnen. Ook 
de catalogus - met onder 
andere een belangwek
kend artikel over onge
frankeerde postpakketten 
- is gratis. 
De tentoonstelling wordt 
gehouden in de Sorgh
vliethal in Veendam. De 
openingstijden zijn: 

op vrijdag 12 december: 
van 18 tot 21 uur; 
op zaterdag 13 december: 
van 10 tot 17 uur; 
op zondag 14 december: 
van 10 tot 16 uur. 

Postzegelvelletje 
Een speciaal postzegelvel
letje met een afbeelding 
van het raadhuis van 
Veendam (het bevat tien 
persoonlijke postzegels 
van 44 cent) is te koop 
voor elf euro (inclusief 
verzendkosten). U bestelt 
het door het genoemde 
bedrag over te maken op 

Postbankrekening 435916 
ten name van Filatelis
tenvereniging Veendam 
e.o. Phila Winschoten. 
Vergeet niet het woord 
'postzegelvelletje' te 
vermelden en natuurlijk 
ook uw volledige adresge
gevens! 

Jubileumenvelop 
Op Veendamphila 5 is 
bovendien een speciale 
envelop te koop met een 
afbeelding van de vroe
gere Rijks Hoogere Bur
gerschool. Dit couvert is 
voorzien van de jubileum
postzegel van de NBFV 
(nu KNBF). Deze envelop 
is de laatste in de serie die 
ter gelegenheid van het 
eeuwfeest van de Bond in 
2008 wordt uitgebracht. 
U kunt de envelop bestel
len door 2.50 euro over 
te maken op Postbankre
kening 435916 ten name 
van Filatelistenvereni
ging Veendam e.o. Phila 

diaanse elementen). 
Het (Hollands) Clas
sicisme wordt vooral 
gekenmerkt door het 
gebruik van de pilaster. 
Eigenlijk stelt een pilaster 
een in de wand opge
nomen zuil voor: je ziet 
een platte zuil die op de 
gevelwand 'geplakt' lijkt. 
Er werd een nauwkeurig 
schema gebruikt om de 
gevel door die pilasters in 
te delen. 
De architect J.A. Vrijman 
was rond de eeuwwisse
ling Rijksbouwmeester en 
heeft in die hoedanigheid 
in heel Nederland ge
bouwen voor de overheid 
gerealiseerd. Zo ontwierp 
hij in de stad Groningen 
diverse delen van het 
Academisch Ziekenhuis. 
Voor Veendam ontwierp 
Vrijman op een carrévorm 
een streng, symmetrisch 
gebouw, gebaseerd op 
de bouwwerken uit de 
klassieke oudheid, met de 

met centraal daarin gele
gen de entree. Het front 
springt iets naar voren en 
is bekroond door een tim
paan met een rijk bewerkt 
reliëf. Op het tentvormige 
dak benadrukt een klok
kentoren de ruimtelijke 
positie van het gebouw. 
Het markante gebouw 
werd op 25 april 1911 
officieel geopend en deed 
tot 1987 dienst als school. 
Er was een korte periode 
van leegstand, totdat op 
29 september 1990 aan 
de voorgevel de nieuwe 
bestemming kon worden 
onthuld: Veenkoloniaal 
Museum. De oorspron
kelijke indeling van de 
school kon grotendeels 
gehandhaafd blijven. De 
aanpassingen van het 
interieur zijn ontworpen 
door Henk Suurling in 
samenwerking met Albert 
Geertjes. 
In 2004 werd de bene
denverdieping wederom 

12 t/m 14 december 2008 
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Dejubileumenvclop die ter gelegenheid uan Veendamphila 5 (12-14 december a s.) ujordt uitaê euen 

Winschoten. Vergeet niet 
bij uw betaling het woord 
'jubileumenvelop' te 
vermelden en natuurlijk 
ook uw volledige adresge
gevens. 

Het Veenkoloniaal 
Museum 
Veendam, het jaar 1907. 
Het Rijk is bereid de 
gemeentelijke HBS over te 
nemen 'mits de gemeente 
zorg zal dragen voor een 
nieuw gebouw'. De raad 
gaat akkoord en na nog 
wat politiek geharrewar 
over wie eigenaar van het 
gebouw wordt, ontwerpt 
rijksbouwmeester J.A. 
Vrijman een imposant 
schoolgebouw, inclusief 
gymnastiekzaal en een 
conciërgewoning. Niet 
zoals in de literatuur 
telkens wordt vermeld in 
de Palladiostijl, maar in 
de stijl van het (Hollands) 
Classicisme (waarin 
hooguit sprake is van het 
toevoegen van neo-Palla-

timpaan en het typerend 
gebruik van de pilaster. 
De voorname Hogere 
Burger School kreeg 
een opvallend accent op 
de stedenbouwkundig 
gezien belangrijkste hoek 
(Winkler Prinsstraat-Bur
gemeester De Hoop-
straat). Het gebouw is 
daar afgeschuind, waarbij 
dit deel van de gevel 
verder ontwikkeld werd 
als een diagonaal front. 

ingrijpend veranderd in 
verband met de aanbouw 
van het Cultuurcentrum 
Van Beresteyn. De hoofd
ingang werd dienstin
gang en aan de zijkant 
van het gebouw werd een 
nieuwe entree gereali
seerd. De aanbouw werd 
gerealiseerd door Olga 
architecten in Gronin
gen. Vanwege de nieuwe 
ingang was ombouw van 
de permanente expositie 

De Hoofere Burgerschool in Veendam - nu het Veenkoloniaal Museum m 
diezelfde plaots - ajgebeeld op een ansichtkaart 



noodzakelijk. Het verhaal 
vanaf de Middensteentijd 
tot en met de Veenkolo
niale Zeevaart werd 
geheel opnieuw vorm 
gegeven door conserva
tor Hendrik Hachmer 
in samenwerking met 
decorbouwer Jan Willem 
Dey uit Amsweer. Jan 
Willem Dey is onder 
andere bekend van het 
bouwen van decors van 
het bekende programma 
Jiskefrt. De nieuwe opstel
ling werd op 12 december 
2004 officieel geopend. 

Ansichtkaarten 
Op de tentoonstelling in 
Veendam wordt speciale 
aandacht besteed aan 
prentbriefkaarten. Dit 
sluit aan bij een zich mo
menteel ontwikkelende 
tendens. Veel postzegel

verzamelaars zijn niet al
leen geïnteresseerd in de 
adreskant van een prent-
briefkaart, maar ook in de 
beeldzijde. In landen om 
ons heen zijn prentbrief-
kaartenverzamelingen al 
een aparte klasse op post
zegeltentoonstellingen. 
In Duitsland en Oosten
rijk bestaat voor dit soort 
inzendingen zelfs al een 
eigen tentoonstellings
klasse met reglement. 
In Nederland heeft de 
Jury Advies Commissie 
de KNBF geadviseerd, op 
dit moment de ontwik
kelingen in Duitsland en 
Oostenrijk nauwlettend te 
volgen maar in Nederland 
een prentbriefkaarten-
klasse nog niet in te 
voeren. Een verdere uit
groei van het schuchtere 
contact met de Vereniging 

van Ansichtkaartenverza
melaars is zinvol. 
Op Veendampliila worden 
enkele prentbriefkaarten-
verzamelingen getoond. 
Een van de verzamelingen 
is opgebouwd uit kaarten 
tot 1940, in combinatie 
met een foto van de hui
dige situatie op dezelfde 
plaats. De Filatelisten 
Vereniging Veendam is er 
in geslaagd, de museum
collectie van het Bossche 
Prentenmuseum aan te 
trekken. Hierin wordt het 
verband getoond tussen 
de beeldzijde en de adres-
zijde. Extra interessant is, 
dat deze collectie ook in 
boekvorm is verschenen 
en op de tentoonstelling 
in de literatuurklasse is 
ingezonden. Het boek is 
op de tentoonstelling in 
Veendam te koop. 
Ook is contact gelegd 
met een van de grootste 
prentbriefkaartenhan-
delaren van Nederland, 
die zaterdag en zondag 
aanwezig zal zijn op de 
tentoonstelling. De FV 
Veendam hoopt met dit 
initiatief het verzamelen 
van prentbriefkaarten een 
plaats te geven. 
H. Buitenkamp 
Voorzitter organisatiecomité 
Veendamphila 5 

ERETEKENS UITGEREIKT 
TIJDENS BOFILEX 

Op Bojilex in Oosterhout 
ontving Otto Koene de Van 
der Willigen-medaille uit 
handen van de voorzitter 
van de KNBF, Ties Koek 
(rechts, foto boven). 

Nóg een onderscheiding 
op Bojïlex: de Gouden 
Bondsspeld werd aan mej. 
Leenders uitgereikt. Haar 
activiteiten werden eerder 
in Filatelie beschreven. 
De heer Van den Bosch, 
voorzitter regio 8, reikte 
de speld uit (foto onder). 

ADVERTENTIES 

De nieuwe 

GEUZENDAM-catalogus 
is verschenen! 

Catalogus en naslagwerk 
voor alle postwaardestukken 

van Nederland 
en Overzeese Rijksdelen 

352 pagina's, geheel in kleur 

Catalogus van de 
Postwaardestukken 

van Nederland en 

Overzeese Rijksdelen 

Bestellen? 

Maak 
€50 

(incl. € 5 verzendkosten) 
over op 

Postbanknummer 3791594 
t.n.v. Publicaties Po & Po te Hengelo (Ov.) 

voor meer informatie: 

geuzendam@kpnmail.nl 

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
DE ZUTPHENSE POSTZEGELHANDEL" 

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

Een uitgebreide collectie Koninkrijksmunten, provinciale munten en 
munten van Aruba / Ned. Antillen op voorraad. 
De euromunten van alle landen en veel speciale uitgiften en BU 
jaarsets zijn voorradig. 
Jaarsets van diverse andere landen zijn eveneens beschikbaar. 
Wij beschikken over bankbiljetten van Nederland in een prachtige 
kwaliteit! 
Hartberger albums zijn voorradig en er is een ruime keuze aan beno
digdheden. 

Frankensteeg 5? 7201 KN Zutphen 
Tel.: 0575 - 54 02 54. Fax: 0575 - 51 40 48 
E-mail : postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl 
Website: http://www.dezutphensepostzegelhandel.nl 

Openingstijden: woensdag 13.30 u. - 17.30 u. 
donderdag 10.00 u. - 17.30 u. 
vrijdag 10.00 u. - 21.00 u. 
zaterdag 10.00 u. - 17.00 u. 

mailto:geuzendam@kpnmail.nl
mailto:postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl
http://www.dezutphensepostzegelhandel.nl


Zaterdag 2 9 en zondag 30 november 2008 
Capelle a/d IJssel, in de Trefterp, Marsdiep 1 

• Vele handelaren met voor elk wat wils 
• Een "stuiverhoek" met honderdduizenden zegels 
• Toegang en overdekt parkeren gratis' 
• Eindpunt metro "de Terp'VCapelle aan den IJssel 
• Openingstijden beide dagen van 10.00 17 00 uur 

Voor inlichtingen: 
Tel.: 06 51245528 (Hr A.\. Elshoft) 
Internet, http //home.hccnet nl/g v d.koore/ 
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VEILING 200: 21/22 november in Hampshire hotel APELDOORN te Apeldoorn 
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Bij PPC is ieder weer postzegelweer. 
Ons aanbod is groter dan ooit. 
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2000 partijen van € 5,- tot € 6000,-
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Kijk eens op onze website, 
iiht onze partijen Vanaf €100,-

i , volledig gefotografeerd 
Ä^r(behalve de dozen) 
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Een Wereld in Zegels. . . 

W IVilt u uw postzegels verkopen? 
Heeft u een verzameling die u wilt verkopen? 

Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

U bent van harte welkom op ons kantoor in Den Haag. 
De koffie/ thee of iets fris staat voor u klaar. 
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Stuur de bon ingevuld naar ons op en u ontvangt geheel gratis en vrijblijvend onze maandelijkse postzegelkrant. 
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1918, EEN RAMPJAAR VOOR 
KUNSTMINNEND WENEN? 

Behalve hun sterfjaar was er 
meer dat de kunstenaars Klimt, 
Wagner, Moseren Schiele met 
elkaar verbond. Het waren na
melijk belangrijke vertegenwoor
digers van de Wiener Secession\ 
de Oostenrijkse variant van de 
Jugendstil. Hierna worden de 
kunstenaars en datgene wat hen 
bond, de kunstenaarsorgani
saties Die Vereinigung bildender 
Künstler Österreichs en de Wiener 
Werkstätte, nader belicht. 

780 

Gustav Klimt 
Gustav Klimt [afbeelding i] werd 
in 1862 geboren in Baumgarten, 
toen nog een voorstadje van 
Wenen. Zijn vader was een niet 
bepaald succesvolle graveur en 
het gezin, met naast Gustav nog 
zes kinderen, had het niet breed. 
Dat hij, maar ook zijn broer Ernst 
(1864-1892), op de Kunstge-
werheschule een opleiding tot 
tekenleraar mochten volgen was 
dan ook bijzonder. De broers en 
hun vriend Franz Matsch kregen 
na deze opleiding een beurs 
en konden zo nog enkele jaren 
doorstuderen in de Klasse für 
Malerei und dekorative Kunst. 
In 1881 richtten deze drie jonge 
kunstenaars de Künstler Com
pagnie der Gebrüder Klimt und 
Matsch op. In dit kader rees hun 
ster en konden de gebroeders 
Klimt hun gezin uit de armoe
dige omstandigheden verlossen. 
In 1892 overleed Gustavs vader 
en enkele maanden daarna zijn 
broer Ernst. Dit leidde ook tot 
de opheffing van de Künstler 
Compagnie. 

Tot aan het eind van de negen
tiende eeuw was het werk van 
Klimt niet bepaald vernieuwend; 
bij zijn vele opdrachten greep 
hij terug op de bestaanoe 
stijlrichtingen, met name het 
Historisme. Veel van de ionge 
kunstenaars keerden zien echter 
tegen de strakke regels van de 
neostijlen en streefSen naar 
vernieuwing. 
DeJugendstil in Oostenrijk wordt, 
gezien deze breuk tussen de 

D O O R J A N V O G E L , Z O E T E R M E E R 

In 1918, aan het eind van de Eerste Wereldoorlog, viel 

de dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije uiteen. Maar 

ook in een ander opzicht lijkt 1918 voor Wenen een 

rampjaar te zijn geweest. In datzelfde jaar, nu negentig 

jaar geleden dus, overleden vier toonaangevende Weense 

kunstenaars: Klimt, Wagner, 

het wel een ramp voor de k 

neostijlen en de nieuwe kunst, 
meestal Secession genoemd. 
Gustav Klimt, die mede door zijn 
contacten met Koloman Moser 
inmiddels ook 'bekeerd' was tot 
de nieuwe kunst, was medeop
richter van de Wiener Secession 
en werd een van de belangrijkste 
vertegenwoordigers van deze 
'Weense Jugendstil'. 

Klimt, die altijd bij zijn moeder 
en twee ongetrouwde zusters 
woonde, maakte in deze periode 
schilderijen, muurschilderingen 
en tekeningen waarop een grote 
rol was weggelegd voor femmes 

fatales. In zijn beginperiode 
kwam Klimt in botsing met de 
gevestigde orde, die zijn werk 
pornografisch vond. Hoe dan 
ook, hij was op zijn zachtst 
gezegd heel erotisch georiën-
teera In zijn atelier waren altijd 
aantrekkelijke dames (ook als 
model) aanwezig. Op veel wer
ken heeft hij deze modellen in 
erotische poses afgebeeld. 
In zijn olieverfschitderiien 
gebruikte Klimt veelvuldig 
bladgoud. Waarschijnlijk werd 
hij daartoe geïnspireerd door 
een bezoek aan Ravenna, waar 
hij onder de indruk kwam van 
de prachtige gouden Byzantijnse 
mozaïeken in de San Vitale. 
Maar misschien kwam de inspi
ratie ook van zijn vader, die de 
kost verdiende als goudgraveur. 
Waarschijnlijk kreeg Gustav daar
door de smaak voor het goud 
te pakken. Dat is op de afge
beelde details van enkele van zijn 
schilderijen duidelijk te zien. Zo 
is het prachtige schilderiijuc//t/i / 
uit 1901 [2] met veel bladgoud 
bewerkt. 

De postzegel op de eerstedag-
envelop van 20 mei 1980 [3] 
stelt Hygiea voor en is een detail 
van het grote schilderij Medi
an (1901) uit de serie van drie 
schilderijen (D/e Fakultätsbilder) 
die Klimt in opdracht van de 

Moser en Schiele. Maar was 

unstliefhebbers in Wenen? 

aopoooooqejysos 
I lil m ï —-^ 

OSTtRREICHlSCHE GALERIE 
BELVEDERE 

ging hij zijn eigen weg, nu in 
die goldene Phase. Een minus
cuul detail van het schilderij 
Adele Bloch-Bauer /, uit 1907, is 
afgebeeld op [4]. De verwerking 
van het bladgoud is goed te 
zien. Deze dame, echtgenote 
van een rijke Weense industrieel, 
fungeerde geregeld als model 
voor Klimt. 
Het wereldberoemde schilderij 
Der Kuss uit 1908 (olieverf en 
bladgoud, maar ook gips voor 
dieptewerking) is het hoogtepunt 
en tevens het laatste werk uit 
Klimts 'gouden periode' [5]. 
De puur decoratieve smaak van 
het publiek veranderde en het 
expressionisme raakte in zwang. 
Enkele jaren hiervoor had Klimt 
al gebroken met de Secession en 

. lAHKLMïX^tML^ 

JAHRESTAGUNG-
176 Jahre Hygienein Österreich 

universiteit van Wenen maakte. 
De universiteit wees de totale 
serie echter af mede gezien het 
pornografische karakter ervan. 
Dit kunstwerk, dat opgeslagen 
was in Schloss Immendorfin 
het Weinviertel, is helaas in 1945 
door brand verwoest. De zich 
voor de Russen terugtrekkende 
Duitse Wehrmacht heeft dit slot 
toen in brand gestoken. 
In 1905 brak Klimt samen met 
enkel andere secessionisten, 
onder wie Koloman Moser, met 
de Secession. Een verschil in 
opvatting over de kunst was de 
aanleiding. Meer dan voorheen 

nu zocht hij aansluiting bij jonge 
expressionistische kunstenaars 
als Egon Schiele en Oskar 
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Kokoschka (1886-1980) [6]. Deze 
kunstenaars bewonderden op 
hun beurt weer het werk van 
Klimt. Veel van hun composities 
lijken te zijn afgeleid van die van 
Klimt; zo ook het zelfportret van 
Schiele [7]. 

REPUBUKpSTÉRREICH 
^ilili«ilil«>iÉi,iiimHIIMIitiil«ililii»««il 

H 

De afbeeldingen op de persoon
lijke postzegels van Austria Post 
[8 tot en met n ] zijn uit Klimts 
expressionistische periode. Ze 

stellen achtereenvolgens voor 
Allee im Park von Schloss Kammer 
(1912; olie op linnen), detail 
van Diepr)gfrau (1913; olie op 
linnen), detail van Bildnis Eugenia 
Primavesi (1913/1914; olie op lin
nen) en detail van Tot und Leben 
(1916; olie op linnen). Eugenia 
Primavesi was de echtgenote 
van een van de mecenassen van 
de secessionisten, de bankier 
Otto Primavesi. 
De laatste twintig jaar van zijn le
ven namen vrouwen een steeds 
belangrijker rol in in het werk 
van Knmt. Hij portretteerde veel 
vrouwen uit de gegoede klasse 
en ook in zijn allegorische schil
derijen zijn ze niet weg te den
ken. In deze periode was Klimt 
innig bevriend met Emilie Flöge, 
de schoonzus van zijn broer 
Ernst. Zij leidde samen met haar 
zussen een extravagante mode

zaak in Wenen. Emilie werd door 
Klimt in 1902 geportretteerd [12]. 
De verhouding tussen deze twee 
buitengewone persoonlijkheden 

schijnt van pla
tonische aard te 
zijn geweest. 
De werken 
van Klimt zijn 
verspreid over 
vele musea in 
meerdere lan
den. De grootste 
concentratie en 
absolute top
stukken als Der 
Kuss er\ Judith I 
zijn te vinden in 
het Oberes Belve
dère in Wenen 
[13 en H j . 
Na een bijzon
der arbeidzaam 
en succesvol 
kunstenaarsle
ven, maar met 
allerlei schanda

len en conflicten, altijd zonder 
echtgenote maar nooit zonder 
vrouw, werd Klimt in januari 1918 
getroffen door een beroerte. Op 
6 februari 1918 bezweek hij op 
55-jarige leeftijd aan een longont
steking. Hoewel een opdracht 
voor een portret in zijn tijd al 
een vermogen kostte en Klimt 
de bekendste en meest erkende 
schilder van Oostenrijk was 
geworden, vond hij nauwelijks 
officiële erkenning. Die kreeg 
hij pas aan het eind van zijn 
leven, door de benoeming tot 
erelid van de kunstacademies in 
Wenen en München. 

Wiener Secession 
Zoals gezegd wordt de Art 
Nouveau ofjugendstil in Oos
tenrijk, gezien de breuk tussen 
de tot het eind van de negen
tiende eeuw in zwang zijnde 

neostijlen en de nieuwe kunst, 
veelal Secessionstil genoemd of 
kortweg Secession. Dit naar de 
in 1897 opgerichte Vereinigung 
bildender Künstler Österreichs, 
die meestal Wiener Secession-
beweging werd genoemd. Klimt 
was als een van de belangrijkste 
vertegenwoordigers van de 
nieuwe kunst medeoprichter en 
werd de eerste voorzitter van 
de Secession. Andere medeop
richters waren Koloman Moser 
(graficus, ontwerper en schilder), 
Otto Wagner (architect), josef 
Hoffmann (ontwerper en archi
tect) en Joseph Maria Olbrich 
(architect). Hiermee waren heel 
wat richtingen in de beeldende 
kunst in deze nieuwe vereniging 
vertegenwoordigd. 
De doelstelling van de be
weging was om de kunst in 
vrijheid voor een ieder en op alle 
gebied toepasbaar te maken. 
Om dit te bereiken werd een 
eigen tijdschrift uitgegeven {Ver 
Sacrum ofwel 'Heilige Lente') 
en werden geregeld tentoon
stellingen georganiseerd voor 
binnen- en buitenlandse kunste
naars. Nieuwe kunstwerken en 
-stromingen moesten worden 
getoond. Een andere, oflRcieuze 
doelstelling was uiteraard om 
het werk van de leden zonder 
tussenkomst van de gevestigde 
organisaties en galeries aan de 
man te brengen. 
Architect Joseph Maria Olbrich 
(1867-1908), leerling van Otto 
Wagner op de kunstacademie, 
ontwierp en bouwde in 1898 
voor deze beweging het tentoon

stellingsgebouw, het Secession-
gebouw, dat door de Weners wel 
spottend de 'Gouden Kool' werd 
genoemd [15]. 
Het enige permanent in dit 
gebouw aanwezige kunstwerk is 
de zogenoemde Beethovenfries 
(1902) van Gustav Klimt, een 
wandschildering geïnspireerd 
op de Negende Symfonie van 
Beethoven. Deze 34 meter lange 
schildering beslaat alle vier de 
wanden van een van de vertrek
ken in het souterrain. Twee 
details uit deze fries zijn te zien 
op [i6] en [17]; het zijn respectie
velijk Diesen Kuss der ganzen Welt 
en Unkeuschheit, Wollust und 
Unmäßigkeit. 
In de periode van 1898 tot 1902 
exposeerde 'onze' Jan Toorop 
(1858-1928) drie keer voor de 
Secession in Wenen; hij had naar 
verluidt grote invloed op het 

16 

17 

werk van Klimt. Toorop is bij 
filatelisten vooral bekend dankzij 
de door hem in 1923 ontworpen 
Toorop-zegels [i8 en 19]. 
Maar Toorop maakte rond de 
vorige eeuwwisseling vooral 

SiNMMIMNiMMNiMMMMMNNMMit! 

18/19 

furore met zijn zogeheten sla
oliestijl. Een prachtig voorbeeld 
hiervan is de tekening O Crave, 
where is thy Victory uit 1892. Deze 
tekening verscheen op een Ne
derlandse postzegel uit de serie 
Nieuwe Kunst van 2001 [20]. 
De slingerlijnen zijn onder meer 

waarneembaar op een tweede 
afbeelding van Hygiea [21] en in 
de Beethovenfries. 
Aan het eind van de Tweede We-

781 
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reldoorlog werd het Secessionge
bouw door een bombardement 
zwaar beschadigd en bij de te
rugtocht van het Duitse leger in 
brand gestoken. Op 8 mei 1946, 
bij de vienng van de bevrijding, 
werd door de Wiener Secession 
kennelijk al aan herbouw gedacht 
[22]. Er werd echter pas in 1963 
met de renovatie van het gebouw 
begonnen. Ter gelegenheid van 
deTieropening in 1964 gaf de 
Oostenrijkse post een postzegel 
uit met een detail van het schil
derij Der Kuss van Klimt [23]. Op 
de linkerzijde van deze eerste
dagenvelop zijn een afbeelding 
van het volledige schilderij en 
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relatie en twee huwelijken had hij 
drie dochters en drie zonen. In 
1894 werd Wagner benoemd tot 
professor aan de Academie voor 
Beeldende Kunsten in Wenen en 
verwierf hij ook de opdracht voor 
de architectonische vormge
ving van de Wiener Stadbahn. 

Uit Wagners 'school' kwamen 
ettelijke belangrijke architecten 
voort, zoals Josef Hoffmann, 
jan Kotera (veel werk nagelaten 
in Praag), Joseph Maria Olbrich 
en Joze Plecnik, die vooral zijn 
stempel heeft gedrukt op zijn ge
boortestad Ljubljana, hoofdstad 
van het huidige Slovenië. 
Op 11 april 1918 stierf Otto Wag
ner op 76jarige leeftijd in Wenen 
aan de infectieziekte wondroos. 
Otto Wagner was dus ook de 
architect van de Weense stads
spoorlijnen, waarvan de eerste 
lijn in 1898 werd geopend. We
nen was hiermee de enige stad 
in de wereld die haar stadsspoor
lijn geheel door één architect liet 
ontwerpen. Vanaf 1976 werden 
de lijnen omgebouwd tot de U
Bahn. De stations van de lijnen 
U4 (van iiüttelclorf tot en met 
Stadtpari() en van de U6 (van 
Nussdoifer Strasse tot en met 
Ldngenjeldgasse) en alle bijbeho
rende bruggen zijn nog intact en 
heel bezienswaardig. Tijdens de 
realisatie van deze bouwwerken 
manifesteerde zich de overgang 
van Wagner van de late histo
rismepenode naar de vroege 
Secession. De stations Karlsplatz 
[27] en Hofpaviljoen, beide uit 
de Secessionperiode, zijn ware 
publiekstrekkers. De prachtige 
stationsgebouwen zijn op [28] 
en [29] te zien in samenhang 
met de Karlsplatz en de daaraan 
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het gerestaureerde Secessionge
bouw te zien. In 1984/85 volgde 
nog een renovatie. 

Otto Wagner 
Otto Wagner [24] is van de hier 
besproken secessionisten de 
man van wie de gemiddelde 
toerist in Wenen tijdens zijn 
zwerftocht door deze stad, 
bewust of onbewust, volop kan 
genieten zonder een museum 
in te moeten. Het werk van deze 
architect is door heel Wenen in 
de open lucht te bewonderen. 
Aan de Naschmarkt staan de 
prachtige Wagnerhuizen, te 
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weten het Majolicahuis en het 
huis met de Gouden Medaillons. 
Van het laatstgenoemde huis zijn 
de versieringen overigens door 
Koloman Moser ontworpen. 
Maar ook de Postsparl<asse [25 
en 26], de Kirciie am Steininof 
en de Karlsplatzpaviljoens [27] 
moeten tot de toppers worden 
gerekend. Bijzonder is dat de 
Wagnerhuizen ontworpen zijn 
als appartementen, bedoeld voor 
het 'gewone' volk. 
En deze reeks kan nog worden 
aangevuld met wat minder 
bekende gebouwen als de 
Wagnervilia's in de buitenwijk 
Hütteldorf het UBahnstation 
Stadtpark en het UBainnstation 
Hofpaviljoen vlakbij het slot 
Schónbrunn. 
Otto Wagner werd in 1841 gebo
ren als notariszoon in Penzing, 
toen nog een voorstadje van 
Wenen. Tussen 1857 en 1862 
studeerde hij m Berlijn en Wenen 
bouwkunde en bezocht hij in 
Wenen ook de Academie voor 
Beeldende Kunsten. Uit één 
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gelegen (toeristisch heel in trek 
zijnde) barokke Karlskirche. Ook 
de lijn Heiligenstadt-Ottakring-
Hütteldorf, die nu onderdeel is 
van het normale spoorwegnet, 
behoorde destijds tot de door 
Wagner ontworpen Stadtbahn. 
Een van de mooiste schep
pingen van Wagner is zonder 
twijfel de Kirche am Steinhof'm de 
huidige buitenwijk van Wenen, 
Penzing. Deze kerk werd in 1907 
op het terrein van de Heilanstalt 
für Nerven- und Geisteskranken 
am Steinhofyoor de daar ver
blijvende patiënten en perso
neelsleden in gebruik genomen. 
De kerk is kort geleden voon2 
miljoen euro gerestaureerd en 
op 1 oktober 2006 weer in ge
bruik genomen. De persoonlijke 
postzegel ter gelegenheid van 
net honderdjarig bestaan legt 
overigens meer de nadruk op de 
psychiatrische inrichting waartoe 
de kerk behoort dan op de kerk 
zelf [30]. 

De kerk is als Cesamtkunstwerk 
(een object waarin architectuur, 
decoratie en inrichting volledig 
met elkaar harmoniëren) een 
toonbeeld van samenwerking 
tussen de architect en een groot 
aantal kunstenaars en ambachts
lieden van de Wiener Werkstätte 
en daarmee het eerste en be
langrijkste kerkelijke Jugenc/st/7-
gebouw. 
De belangrijkste kunstenaar 
die behalve Wagner diverse 
ontwerpen voor het interieur 
maakte was Koloman Moser. 
Hij ontwierp de talrijke, wonder
schone en bijzonder betekenis
volle glas-in-loodramen. Ook 
ontwierp hij een mozaïek voor 
het koor. Maar dat was voor de 
critici veel te modern en vooral 
door zijn overgang in 1905 tot 
het protestantisme kwam zijn 
ontwerp voor het koor van deze 
katholieke kerk niet tot realisatie. 
Uiteindelijk werd het ontwerp 
van Leopold Forstner uitgevoerd, 
dat wel enige overeenkomsten 
vertoont met het ontwerp van 
Kolo Moser. Het resultaat is er 
niet minder om: een schitterend 
koor in een combinatie van 
mozaïek, schilderwerk en nog 
andere technieken. 
Bij de ingebruikname van de 
kerk in 1907 was het echter met 
alleen maar hosanna wat er 
klonk. Integendeel, vooral onder 
de conservatieve katholieke 
geestelijkheid was het een zeer 
omstreden bouwwerk. Het werd 
onder meer betiteld als een 

Grabmal eines indischen Maha
radschas, in een närrisch assyrisch-
babylonischer Stil. 
Tot de opdrachten van Wagner 
behoorde ook de architecto
nische vormgeving van de 
stuw- en sluiscomplexen in het 
Donaukanaal bij Nussdorf Hier
toe behoorde ook de Schemed-
brücke; op [31], een detail van de 
postzegel van Wagner [24], zijn 
de leeuwen op de pijlers van 
deze brug vaag te zien. 
Een schilderij van Karl Coldam
mer (1950) van het Schützenhaus 
is te zien op [32]; het gaat om 
een sluiswacntershuis met 
bedrijfs- en personeelsruimte. 
Dit gebouw ontwierp Wagner 
in 1906 voor het inmiddels 
gesloopte stuwcomplex de 
Staustufe Kaiserbad, vlakbij de 
U-Bahn-hake Schotten ring. 
Het Schützenhaus werd echter 
gespaard en dit monument 
wordt momenteel gerenoveerd 
en ingericht als koffiehuis. 

Koloman Moser 
Koloman (of kort Kolo) Moser 
werd op 30 maart 1868 in Wenen 
geboren [33]. Van 1885 tot 1893 
studeerde hij aan de Academie 
voor Beeldende Kunsten. Zoals 
eerder geschreven was hij me
deoprichter van de Secession. Als 
prominent lid van de Secession 
leverde hij belangrijke bijdragen 
(ook als redacteur) aan het 
tijdschrift Ver Sacrum en nam hij 
deel aan de tentoonstellingen. In 
1903 was hij medeoprichter van 
de Wiener Werkstätte, waarover 
verderop meer. 
Inmiddels professor geworden 

aan de Kunstgewedoeschule 
ontwierp Kolo Moser in 1906 
de serie van zestien beroemde 
landschapspostzegels van 
Bosnië-Herzegovina, toen als 
bezet gebied deel uitmakend van 
de dubbelmonarchie Oostenrijk-
Hongarije [34 en 35]. Professor 
Ferdinand Schirnböck (1859-
1930) graveerde deze postzegels. 
Op alle zegels uit deze reeks 

(met talloze tandingen en meng-
tandingen) staat een ander door 
Moser ontworpen motief Het 
zijn typische voorbeelden van 
de Oostenrijkse geometrische 
secession-stijl [36 en 37]. 
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Maar Moser ontwierp ook (en 
Schirnböck graveerde ze) de 
Oostenrijkse postzegels uit de 
periode 1908-1914 [38 tot en met 
42] en de jubileumbriefkaarten 
ter gelegenheid van de zestigste 
verjaardag van de regering van 
keizer Franz Joseph. 
En de beide kunstenaars waren 
ook verantwoordelijk voor de 
eerste postzegels van het vor
stendom Liechtenstein. Dat- net 
als Bosnië-Herzegovina - tot de 
Donaumonarchie hoorde [43 tot 
en met 45, zie volgende pagina]. 

^i»ii|^)llnWi*iiWMIMft«<ft,^»ftt^JISj 

Een zekere Heinrich Moser uit 
Wenen bracht in 2007 een per
soonlijke postzegel van Moser 
uit [46, zie volgende pagina]. 
Hij deed dat ter gelegenheid 
van de tentoonstelling Koloman 
Moser, der Tausendkünstler des 
Wieners Jugendstils, die van 25 
mei tot en met 10 september 
2007 in het Leopold Museum 
in Wenen te zien was. Op deze 
zegel zien we een portret van de 
kunstenaar, geflankeerd door 
een ontwerp van hem voor de 
facade van net Secessionge-
bouw. Het is een uitstekend 
verzorgde zegel met de tekst in 
eenJwgenrfst/V-lettertype. 
De eretitel Tausendkünstler voor 
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de veelzijdige graficus, designer 
en schilcler Moser is overigens 
zonder meer op zijn plaats. 
In ignS stierf hij, te jong, aan 
kanker. 

Wiener Werkstätte 
De Wiener Werkstätte (WW) werd 
in 1903 door Josef Hoffmann 
(1870-1956) [47], Koloman Moser 
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en de mecenas Frits Wärndorfer 
(1868-1930) opgericht. Het was 
een collectief en productiege
meenschap van een groot aantal 
kunstenaars, ambachtslieden 
en handwerklieden, dat een 
vernieuwing van de toegepaste 
kunst nastreefde op basis van 
ambachtelijke kwaliteit. Dat er 
een sterke relatie was met de 
Wiener Secession ligt voor de 
hand. Immers, zowel Hoffmann 
als Moser was medeoprichter 
van deze beweging. Ook Klimt 
en Schiele waren lid van de 
WW Verder was er een zekere 
samenwerking met de Weense 
Kunstgewerheschuie waar Moser 
en Hoffmann doceerden. Door 
deze samenhang van verschil
lende bewegingen in de nieuwe 
kunst werd Wenen het centrum 
van het nieuwe design. 
De doelstelling van de WW was 
dat kunst in alle geledingen van 
de samenleving moest doordrin
gen. De muur tussen de kunst 
met een grote 'K' en die met een 
kleine 'k' (de toegepaste kunst) 
moest geslecht worden. 
Op 14 september 2007 eerde 
de Oostenrijkse post Hoffmann 
met de uitgifte van een speciale 
zegel, met daarop afgebeeld en

kele schakels van een door hem 
in 1916 ontworpen halsketting 
[48], een sieraad dat nog tot de 

Secession gerekend kan worden. 
De 129 centimeter lange ketting 
van goud en ivoor werd in een 
van de werkplaatsen van de WW 
door edelsmeden vervaardigd. 
Ook in 2007 verscheen een 
prestigeboekje met dezelfde 
postzegel en acht persoonlijke 
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postzegels waarop producten 
van de WW zijn afgebeeld die, 
net als de halsketting, in het 
Museum fur Angewandte Kunst 
(MAK) in Wenen te zien zijn. 
De zegels [49] tot en met k i ] 
tonen ontwerpen van Homnann 
uit 1903,1904/08 en i 911 die al 
meer tot de Art Deco gerekend 
kunnen worden. Dit geld ook 
voor de door Moser in 1903/04 
ontworpen stoel [52]. 
De WW bewoog zien echter 
ook op het gebied van grafische 
kunst (zie [53], een poster van 
Bertola Löffler uit 1907 en [54f, 
een briefkaart met het beeldmerk 
van de Wiener Werkstätte en een 
postzegel van Moser. Verder 
hield men zich bezig met mode 

53 

\ ÖSTERREICH 55 

\mm 

^^^J^vVirOJt^ 

54 

55 

:'iiS!iäriVi!:n«rJi'i 
ÖSTERRHCH 55 

en stoffen (zie [55], stof van 
Dagobert Peche, 1913) en met 
woninginrichting (zie [56], lamp 
van Josef Frank, 1919). Zo werd 
ook de modezaak van Emilie 
Flöge, de hartsvriendin van 

tot i g i i werd gebouwd en 
door kunstenaars van de WW 
werd ingericht. Paieis Stoclet is 
een typisch voorbeeld van de 
toepassing van geometrische 
vormen in de architectuur tijdens 
de Oostenrijkse Secession ; het 
gebouw markeert zowel het 
eind van de Art Nouveau als 
het begin van de Art Deco in de 
architectuur; [57] tot en met [60] 
(exterieur) en [6i] (interieur) 
laten dit overduidelijk zien. Bij de 
Tsjechische postzegels gaat het 
om een gemeenschappelijke uit
gifte met België ter gelegenheid 
van het honoerdjarig bestaan 
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Klimt, door de WW ingericht. 
Behalve meesterwerken op het 
gebied van design en toegepaste 
kunst heeft de Wiener Werkstätte 
ook aan menig Cesamtkunstwerk 
belangrijke bijdragen geleverd. 
Eerder kwam de Kirche am 
Steininof van Wagner al aan de 
orde. Een ander indrukwekkend 
voorbeeld is het Paleis Stoclet in 
Brussel. 
De schatrijke industrieel en 
kunstliefhebber Adolphe Stoclet 
gaf de WW in 1904 opdracht 
voor de realisatie van zijn 
'paleis'. Het moest een Ce
samtkunstwerk worden zoals 
de Weense Secessionisten die 
propageerden. 
Josef Hoffmann ontwierp de 
woning, die in de periode 1906 '^>##«*»WMW?*Afl-fUvv' 'v/ --v/t / i jV 
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van deze, door de in Tsjechië 
(Pirnitz, Moravië) geboren archi
tect ontworpen villa. 
Gustav Klimt ontwierp het 
wandmozaïek voor de eetkamer, 
het beroemde Stockt Fries. Dit 
wandmozaïek werd door leden 
van de WW vervaardigd en in 
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1912 aangebracht. Afbeelding 
[62] toont een detail van de tries 
uit de woning. Een Oostenrijkse 
persoonlijke postzegel [63] toont 
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hetzelfde detail, maar nu van een 
werktekening voor het paneel De 
verwachting, dat in het MAK in 
Wenen hangt. 
In 1907 trok Moser zich, na 
onenigheid met Wärndorfer, 
terug uit de WW en wijdde zich 
voortaan vooral aan de schil
derkunst. De W/ener Wer/cstfltte 
floreerde daarna onder artistieke 
leidingvan Hoffmann nog tot 
1914. Toen veranderde, onder 
het artistiek leiderschap van 
Dagobert Pesche, de stijl in een 
meer ornamentele. Na enkele 
financiële crises en inmiddels ver 
afgedwaald van de oorspronkelij

ke doelstellingen moest de Wie
ner Werkslätte in 1932 tengevolge 
van de slechte economische 
toestand zijn deuren sluiten. 

Egon Schiele 
De zoon van de stationschef 
vanTulln (vlakbij Wenenl, Egon 
Schiele, werd in 1890 geooren. 
Hij bezocht eerst de Vb//csscliu/e 
in Tulln en later de gymnasia in 
Krems en Klosterneuburg, waar 
zijn talent al snel ontdekt werd. 
In 1906 werd hij toegelaten tot 
de Academie voor Beeldende 
Kunsten in Wenen. 
In 1907 kwam Schiele, als lid van 
de pas opgerichte Bund Öster
reichischer Künstler in contact met 
Klimt en Kokoschka. Klimt was 
zo onder de indruk van het talent 
van de jonge Schiele dat hij zijn 
mentor werd. Schiele verkeerde 
daardoor ook in hoge kringen en 
vond daar zijn opdrachtgevers 
om in zijn levensonderhoud te 
voorzien. 
Schieles vroege werk was 
impressionistisch en gezien 
zijn omgeving sterk door de 
Secession beïnvloed. Vanaf 1910 
ontwikkelde hij echter zijn eigen 
expressionistische stijl met 
hoekige, harde contouren en ex
pressieve vormen [7]. Om allerlei 
gedoe in Wenen te ontvluchten 
trok Schiele in 1911 met zijn 

van Krumau en Egon en Wally 
zagen zich daardoor gedwongen 
naar Neulengebach bij Wenen te 
vluchten. Maar ook daar raakte 
hij in een schandaal venwikkeld, 
dat hem zelfs enkele weken 
achter de tralies bracht. 
In 1915 trouwde Schiele, niet met 
zijn model Wally, maar met de 
reeds lang met hem bevriende 
Edith Harms [66]. Tijdens de 
oorlog moest hij in militaire 
dienst en hij kreeg toen een 
ambtelijke functie. Hierdoor 
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minderjarige model Wally naar 
Krumau (het tegenwoordige 
Cesky Krumlov in Tsjechië), de 
geboortestad van zijn moeder. 
Later, In 1915, vertrouwde hij een 
deel van deze stad aan het doek 
toe: Der Häuserbogen [64]. 
Hij maakte hier vooral veel 
erotische en in de ogen van de 
bevolking pornografische naakt-
werken van jonge meisjes [65]^. 
Dit, samen met zijn zeer los
bandige levensstijl, was te veel 
voor de bekrompen bevolking 

bleef hij in staat om te tekenen 
en te schilderen. Op 6 febru
ari 1918 overleed Gustav Klimt, 
Schieles idool, begunstiger en 
vaderlijke vriend. Enkele weken 
later, tijdens de 49ste tentoon
stelling van de Weense Secession, 
beleefde Schiele zijn nationale 
doorbraak. De tentoonstelling 

was een groot 
succes. Auto
matisch was de 
door de dood 
van Klimt open
gevallen positie 
van leider van 
de Weense 
avant-garde 
op Schiele 
overgegaan. 
Steeds meer 
mensen wilden 
zich door hem 
laten portret
teren. Voor 
de 28-jarige 
Schiele leek de 
weg open voor 

een succesvol leven. In de herfst 
van 1918 raakte zijn vrouw Edith 
echter besmet met de Spaanse 
griep. Ze stierf op 28 oktober, zes 
maanden zwanger. Schiele, ook 
door de Spaanse griep getrof 
fen, overleed drie dagen later in 
Wenen. 

1918, rampjaar of niet? 
Of 1918 als rampjaar moet 
worden aangeduid hangt sterk 
van de bril af waardoor naar de 
ondergang van de dubbelmonar
chie wordt gekeken. Een Wener 
zal mogelijk beamen dat het om 
een rampjaar ging, want van 
een centraal gelegen hoofdstad 
van een groot rijk daalde Wenen 
plotsklaps af tot een in een uit
hoek gelegen hoofdstad van een 
betrekkelipc kleine republiek. Een 
Tsjech of Hongaar daarentegen 
zal deze de ondergang vermoe
delijk niet erg betreuren. Het 
einde van de dubbelmonarchie 

betekende voor een reeks gebie
den juist een positief vooruit
zicht, nameliJK onafhankelijkheid 
van Wenen. 
Ook vanuit een cultureel oog
punt is het maar de vraag on9 i8 
een rampjaar was? Het sterven 
van vier belangrijke kunstenaars 
in één jaar lijkt een grote klap 
voor kunstminnend Wenen. 
Behalve kritiek kreeg Klimt 
(gestorven op 57-jarige leeftijd) 
veel waardering voor zijn werk 
en hij was voor Oostenrijk de 
kunstschilder uit zijn tijd. Otto 
Wagner (76 jaar) en Koloman 
Moser (50 jaar) waren nooit 
omstreden; integendeel, ook zij 
stonden als kunstenaar in hoog 
aanzien. Alleen Egon Schiele (28 
jaar) was omstreden, vanwege 
zijn levenswijze en meer nog 
vanwege het pornografische 
gehalte van zijn werk. 
De Wiener Werkstätte was slechts 
gedurende een relatief beperkte 
tijd een echt succes. Een van de 
doelstellingen, te weten kunst 
voor iedereen, bleek door de 
hoge productiekosten voor 
sieraden, gebruiksvoonwerpen 
en dergelijke niet realiseerbaar. 
Snel na de Eerste Wereldoorlog 
eindigde de toepassing van de 
Nieuwe Kunst in de architectuur 
en in de schilderkunst. In de 
toegepaste kunst kwam de Art 
Deco daarvoor in de plaats. Hier
mee kwam aan de beoefening 
van de Secession een eind. Ook 
de publieke belangstelling voor 
de Secession als kunststroming 
taande snel. 

In 1918 was de invloed van de 
Wiener Secession en de Wiener 
Werkstätte dus al over zijn hoog
tepunt heen. Een echt rampjaar 
was het dan ook niet. Wel kan 
het overlijden van vier belangrijke 
voormannen van deze bewegin
gen binnen in één jaar als een 
symbolische afsluiting van een 
tijdvak worden gezien. 
Hoewel de Secession ofjugend-
st(7 decennia lang onderbelicht 
werd, trekken heden ten dage 
de mooie werken zowel in de 
open lucht als in de musea 
jaarlijks weer massa's bewon
deraars. Nu is deze toenmalige 
Nieuwe Kunst weer hot. Wie 
daar aan twijfelt moet maar eens 
kijken naar de prijzen die enkele 
schilderijen van Klimt enige tijd 
geleden opbrachten. 

Noten: ^ 
I: Ik hanteer in dit artikel de schrijf- ° 
wijze Secession in plaats van Sezession, ^ 
omdat die door de Secessionisten zL 
zelfwerdgebmikt en omdat deze in < 
de Oostenrijkse literatuur in relatie ^ 
tot de onderhavige kunststroming 
de gebruikelijke is. f § i 
2: Afbeelding 54 is onüeend aan een I § 3 
publieke internetsite. 
3: Het velletje van afbeelding 65 
wordt door de UPU als een schade
lijke uitgifte aangemerlrt. 



Opgaven voor deze rubriek 
in het januarinummer 2008 
(verschijnt begin januari 
2009) moeten uiterlijk op i 
december 2008 in het bezit 
zijn van de redactie van 
'Filatelie', Achtergracht 71, 
1381 BL Weesp of per email 
(philateliecffitip.nl). 

Voor opnamen onder het 
kopje 'Ruildagen' moet u de 
volgende gegevens vermel

den: datum, plaats, locatie, 
adres locatie, openingstijden 
en een telefoonnummer voor 
nadere informatie. Er wordt 
slechts één telefoonnum

mer vermeld. Emailadressen 
of adressen van websites 
worden niet opgenomen. 
Onvolledige opgaven van 
evenementen kunnen helaas 
niet verwerkt worden. 
Veilingen worden slechts 
vermeld als ze ten overstaan 
van een deurwaarder of no

taris worden gehouden. 

Hoewel deze agenda met 
veel zorg wordt samenge

steld, kan de redactie niet 
garanderen dat de genoemde 
evenementen ook op de 
aan haar opgegeven data en 
tijdstippen doorgang vin

den. De redactie aanvaardt 
geen aansprakelijkheid 
voor eventuele fouten in de 
evenementsgegevens. 

Niet alle evenementen zijn 
gratis toegankelijk. Verder is 
het mogelijk dat postze

gels slechts een onderdeel 
vormen van het materiaal dat 
op de hieronder vermelde 
beurzen wordt aangeboden. 
Wij adviseren u daarom 
met klem om  en dat geldt 
dan vooral bij het bezoeken 
van ver van uw woonplaats 
verwijderde evenementen 
eerst even met de organisa

toren te bellen. 

TENTOONSTEUiNGEN 
EN MANIFESTATIES 

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. Openmgstijden: op 
= zaterdag 15 november van 10 
■̂  tot 17 uuren op zondag 16 
^ november van 10 tot 16 uur. 
== Informatie: I. van der Bijl, 
^ telefoon 0204974024 of per 
SÜ email {janvdhtj\^xs4aU.r]l). 
= Speciale website: lieem
^ stede20o8.bloflspot,com. 
;^ 16 november: 
" Maastricht. 4 2stc Limburgse 
2 Filatelistendafl. De Letterdoes, 
^ Old Hickoryplein 100. O.a. 

veiling (informatie over catam logus:joopvmck@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 0434071499 

of per email (bertjanssen@ 
hetnet nl). 
12,13 en 14 december: 
Veendam. Veendamphila 5, 
tentoonstelling georgani
seerd door de FV Veendam 
en Omstreken. Sorghvliethal. 
Categorieën i, 2, eenkader (i 
of 2), promotieklasse, open 
klasse, literatuur. Openings
tijden: op 12/12 van 18.30 tot 
22 uur, op 13/12 van 10 tot 
17 uur en op 14/12 van 10 tot 
16 uur. Aanmelden is niet 
meer mogelijk. Inlichtingen: 
Henk Buitenkamp, Van 
Beresteijnstraat 26a, 9641 
AB Veendam, telefoon 0598
636165. 
28 en 29 december: 
Barneveld. Eindcjaarsbeurs. 
Veluwehal, Nieuwe Markt 
6. Openingstijden: op beide 
dagen van 1017 uur. Entree 
3.50 per persoon per dag. 
Jeugd tot en met 16 jaar 
gratis toegang. Informatie: 
telefoon 0553558600 (na 18 
uur) of op www.eindejaars
beurs.nl 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

15 november: 
Bilthoven. FilatelisUsche 
contartgroep Oost Europa, 't 
Vogelnest bij Zuiderkapel, 
Boslaan i, 1016. Telefoon 
0346572593 (na 19 uur). 
Boskoop. De Stek, Puttelaan 
148,1317. Telefoon 0182
615136. 
Ede. SG Het Streek, Am
sterdamseweg 56,1017. 
Telefoon 0318639260. 
Emmen. De Giraf/Eden 
Hotel, Van Schaikweg 55, 
9.3016. Telefoon 050

5034353
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304354. 
Markelo. De Haverkamp, 10
16. Telefoon 0547363000. 
Mijdrecht. De Meyert, Dr. J. 
van der Haarlaan 6, 9.3013. 
Telefoon 0297289322. 
Veldhoven. D'n Bond, Rap
portstraat 29,1016. Telefoon 
0402536511. 
Woerden. A!Band, Jilatehs
tische contactgroep Islamitische 
Wereld. Excelsior, Singel 45, 
g.3015. Telefoon 0348
418770. 
16 november: 
KerkradeHolz. Catharina
hoes, Lambertistraat 12,10
13. Telefoon 0455415088. 
Nieuwegein. Het Veerhuis, 
Nijemonde 2,1016. Telefoon 
0306063944. 
Schagen. De Groene 
Schakel, Mauvestraat 161, 
1012.30. Telefoon 0224

298416. 
Veghel. De Golfstroom, Van 
Diemenstraat ia, 9.3012.30. 
Telefoon 0413367786. 
Venlo. LimianZ, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
0773820064. 
20 november: 
Welberg (Steenbergen). 
De Vaert, Kap. Kockstraat 
54,1922. Telefoon 0167

563887. 

21 november: 
Leiden, 't Spoortje, Bern
hardkade 10,1921.30. 
Telefoon 0715611719. 
22 november: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 3,1016. Tele
foon 0235653780. 
Brielle. Zalencentrum, 
Langestraat 76,12.3015.30. 
Telefoon 0181415640. 
Enkhuizen. WC IJsselzand, 
Anjerstraat i, 1317. Telefoon 
0228513450. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304354. 
Roermond. Tegelarijveld, 
Schepen van Hertefeltstraat 
26a, 1316. Telefoon 0475
3211179. 
Sliedrecht. De Lockhorst, 
Sportlaan i, 1015.30. Tele
foon 0624432140. 
Steenwijk. De Meenthe, Sta
tionsplein 1,1016. Telefoon 
0547363000. 
Woudenberg. De Camp, 
De Bosrand 15,1316.30. 
Telefoon 0332863510. 
23 november: 
Alkmaar. Sporthal Noord, 
Arubastraat 6, 912. Telefoon 
0227542286. 
Boxmeer. De Baronie, Spoor

straat 74,1014. Telefoon 
0485571842. 
Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46a, 1016. 
Telefoon 0206942002. 
Enschede. Postduivenver
eniging. Poolmansweg 128, 
1016. Telefoon 0534311630. 
Huissen. De Brink, Brink 
8,1015. Telefoon 026

3271979
Rotterdam. Golden Tulip 
Airport Hotel, Vliegveldweg 
5g, 1016. Telefoon 030
6o63g44. 
Velp. Parkstaete, Parkstraat 
3,1016. Telefoon 026
36i3go6. 
24 november: 
Nijmegen. De Klokketo
ren. Burg. Slotemaker de 
Bruïneweg, 1922. Telefoon 
0243974654. 
29 november: 
Bodegraven. Inleueren 
materiaal voor De Postzegel
uriend is mogelijk. Rijngaarde, 
Rijngaardei, 9.3016,30. 
Telefoon 0653260579. 
Capelle a/d IJssel. Trefterp, 
Marsdiep i, 1017. Telefoon 
0104508474. 
HardinxveldGiessendam. 
Hervormd Centrum, Talm
astraat 9,1016. Telefoon 
0620111834. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 39ga, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304354. 
Reeuwijk. De Brug, Dunant
laan i, 1016. Telefoon 0172
21523g. 
Rozenburg (ZH). Adventst
kerk. Laan van Nieuw Blan
kenburg 5, 1016. Telefoon 
0181214224. 
Winschoten. Bovenburen, 
Tromplaan 86,1016. Tele
foon 0597592676. 
Zwolle. Jubal, Geert Groot
estraat i, 1016. Telefoon 
0384216493. 
30 november: 
Amsterdam. Marcanti

College, Jan van Galenstraat 
31,1016. Telefoon 030
6o63g44. 
Capelle a/d IJssel. Trefterp, 
Marsdiep i, 1017. Telefoon 
0104508474. 
Echt. De Weegbrug, Loper
weg 10, 9.3012. 
Helmond. De Kamenij, 
Jeroen Boschstraat 19,1014. 
Telefoon 0492553721. 
Weert. SG Philips van Horne, 
Werthastraat, 9.3015.30. 
Telefoon 0495533862. 
Wijk bij Duurstede. 
Vikinghal, Karolingerweg 
234,1115.30. Telefoon 06
22650760. 
3 december: 
NoordwijkBinnen. De 
Wieken, Wassenaarsestraat 
5,13.3017. Telefoon 071
3614198. 
5 december: 
Leiden, 't Spoortje, Eern
hardkade 10, ig21.30. 
Telefoon 0715611719. 
6 december: 
Haren (Gr). De Mellens
horst, Waterhuizerweg, 10
16. Telefoon 0504093722. 
Hendrik Ido Ambacht. 
Sandido, Reeweg 79,1216. 
Telefoon 0786814441. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304354. 
Lisse. 't Poelhuys, Vival
distraat4,1016. Telefoon 
0252411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43, 1015. Telefoon 
0529432746. 
Nunspeet. De Wheme, Ds. 
de Bouterlaan 5,13.1516. 
Telefoon 0341256163. 
Oosterhout. De Bunthoef, 
Bloemhof 2,1316. Telefoon 
0162432738. 
Uithoorn. Wijksteunpunt, 
Bilderdijkhof 1,1015. Tele
foon 0297525556. 
Waalwijk. Ouwe Toren, 
LoefFstraat 107, g15. Tele
foon 0416561593. 
Wapenveld. SIC, Nachte
gaalweg 48, 1317. Telefoon 
0384479883. 
7 december: 
Venlo. LimianZ, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
0773820064. 
13 december: 
Bergambacht. De Vogel
vrienden, Dijklaan 57,1316. 
Telefoon 0172216239. 
Boskoop. De Stek, Puttelaan 
148,1317. Telefoon 0182
615136. 
Drenten. Open Hof, Co
pernicuslaan (ingang t.o. 
busstation), 13.3016.30. 
Telefoon 0321314305. 
Groningen. Mercure Hotel 
Haren, Emmalaan 33, 9.30
16. Telefoon 0505034353. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van 
Gisteren, Beemsterstraat4, 
1016. Telefoon 02356i392g 
(na 20 uur). 
Hoogkarspel. Verenigings
gebouw (achter RK kerk), 
12.3016.30. Telefoon 0228
582298. 
Leusden. De Til, Hamers
veldseweg30,1316.30. 

Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,1216. Telefoon 
0105916747. 
Onderdijk. De Onderdijk, 
Sportlaan 10,1016. Telefoon 
0228586204. 
Zeist. Christelijke Scho
lengemeenschap, Graaf 
Adolflaan, 1015.30. Telefoon 
0654344840. 
14 december: 
Anna Paulowna. OC Veer
brug, Sportlaan 21, 9.3013. 
Telefoon 0223531518, 
Boxtel. Vmbocollege, 
Baanderherenweg 2,1013. 
Telefoon 0411673775. 
Echt. St. Joris, Cypresstraat 

' 58, 9.3013. Telefoon 0475
541786. 
Eindhoven. Van der Valk, 

j Aalsterweg 322,1016. Tele
foon 0306063944. 

j WijchenOost. OZO, Urnen
i veldweg 10,1013. Telefoon 
I 0485317520. 
I 15 december: 
' Nijmegen. De Klokketo

ren. Burg. Slotemaker de 
Bruïneweg, 1922. Telefoon 
0243974654. 
18 december: 
Welberg (Steenbergen). 
De Vaert, Kap. Kockstraat 
54, ig22. Telefoon 0167
563887. 
19 december: 
Leiden, 't Spoortje, Bern
hardkade 10, ig21.30. 
Telefoon 0715611719. 

, 20 december: 
Aalsmeer. Parochiehuis, Ger
berastraat, 9.3015. Telefoon 
0297343885. 
Harmeien. H2O, De Uithof 
i/hoek Groenendaal, 1016. 
Telefoon 0306885264. 

I Heeze. De Brug, Ginderover 
I 2,1217. 
I Hilversum. De Koepel, Ka

pittelweg 399a, 12.3015.30. 
j Telefoon 0365304354. 
j Mijdrecht. De Meyert, Dr. J. 

van der Haarlaan 6, 9.3013. 
j Telefoon 0297289322. 

NoordwijkBinnen. De 
Wieken, Wassenaarsestraat 

'' 5,1016. Telefoon 071
3614198. 
Papendrecht. De Palm, Van 

j derPalmstraat3,1016. 
i Telefoon 0624432140. 

Roermond. Tegelarijveld, 
I Schepen van Hertefeltstraat 

26a, 1316. Telefoon 0475

i 3211179
l Rijssen. Schietbaanver

eniging Tubantia, Nieuw
landsweg 5,1016. Telefoon 
0548517506. 
Woudenberg. De Camp, De 

j Bosrand 15,1316.30. Tele
I foon 0332863510. 
' 21 december: 

Huissen. De Brink, Brink 8, 
1015. Telefoon 026327ig7g. 

i KerkradeHolz. Catharina
I hoes, Lambertistraat 12, 
j 1013. Telefoon 0455415088. 
' Schagen. De Groene Schakel, 

Mauvestraat 161,1012.30. 
Telefoon 0224298416. 
Veghel. De Golfstroom, Van 

' Diemenstraat ia, 9.3012.30. 
Telefoon 0413367786. 

POSTZEGEL
VEILINGEN 

24 t/m 27 november: 
Wil (Zwitserland). Rapp, 
Toggenburgerstrasse 139, 
CH9500 Wil (Zwitserland); 
telefoon 0041719237744, 
fax 0041719239220, email 
irifo(3)rappauktionen,ch, web
site uiujuj.rappaulrtionen.ch 

mailto:joopvmck@planet.nl
http://www.eindejaarsbeurs.nl
http://www.eindejaarsbeurs.nl


2 en 3 december: 
Zwolle. De Voorstraat, Voor
straat 23, 8011 MK Zwolle, 
telefoon 0384211045 {email 
ueilin l̂iuisCSdeDoorstmat.nl), 
website uimui.deDoorstraat.nl. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 8082 
2518 AD 's Gravenhage 
Telefoon: 0703307500 
Infolijn: 0703307575 
Fax: 0703608926 
Internet: www.muscom.nl 

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

donderdag 13 november en 
vrijdag 12 december. 

U kunt het materiaal in het 
depot alleen op afspraak 
bezichtigen. Neem contact 
op met Monique Erkelens 
of Harriet van der Veen 
(telefoon 0703307563 of 
3307567) of stuur een mailtje 
aan m£rkelens(3)muscom.nl of 
liudiiecn@muscom.nl. 

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

Deze maand toon ik de 
stempels die op Postex 2008 
in Apeldoorn zijn gebruikt 
op 17,18 en 19 oktober 
2008. Behalve deze stempels 
werden ook nog rubberen 
dagtekeningstempels met 
de plaatsnaam 'Apeldoorn' 
gebruikt, naar het oude 
model. Hoewel TNTPost 
afscheid heeft genomen van 
de oude dagtekeningstem
pels, is er toch voor gekozen 
om op de postzegelbeurzen 
rubberen afgietsels van de 
oude stempels te blijven 
gebruiken. De belangrijkste 
reden hiervoor is dat de dia
meter van de oude stempels 
30 millimeter is en die van de 
nieuwe stempels tussen de 
38 en 42 millimeter. Voor de 
afstempeling van postzegels 
is een kleinere diameter 
wenselijk. 

10 jaar Postex 
Ter gelegenheid van het feit 
dat Postex voor de tiende keer 
werd gehouden, werden er 
drie verschillende bijzondere 
stempels gebruikt. 
Het eerste stempel (het was 
in gebruik op 17 oktober) 
refereert aan dat jubileum; 
als afbeelding zien we een 
vergrootglas met daaronder 
de desbetreffende tekst. 
Op 18 oktober werd een 
stempel gebruikt met een af

SAMENSTELLING KEES VERHULST, POSTBUS 24013 
2490 AA DEN HAAG, EMAIL Ic verhulst@)orange nl 

gevraagd door de Stichting 
De Vliegende Hollander om 
de viering van de jaarlijkse 
Dag van de Aerofilatelie 
filatelistisch te documente
ren. De Dag werd de 47ste 
keer gehouden, ditmaal op 

'S 

beelding van twee herten. De 
herten staan met de koppen 
tegen elkaar, maar dit duidt 
niet op de sfeer die tijdens 
Postex heerste. 
Het laatste stempel toont een 
afbeelding van Radio Koot
wijk. Dit radiodorp was ooit 
eigendom van PTT Telecom. 
Er werden onder andere 
radiouitzendingen verzorgd 
die in het oude Nederlands
Indië te horen waren. 
Rust, ruimte en duisternis 

omringen het opvallende 
ontwerp van architect Julius 
Maria Luthmann. Ze geven 
het complex een bijzondere 
dimensie, zoals te zien is op 
bovenstaande foto. 

47e Dag van de Aerofilatelie 
Zoals elk jaar werd er ook dit 
jaar weer een stempel aan

27 september in Oosterhout. 
In het stempel vliegt 'post' 
over de pool; de zending 
wordt nagekeken door twee 
ijsberen. 

De stempels die in deze 
aflevering worden getoond 
zijn ontworpen door Birza 
Design in Deventer. 

WlUr U IETS KOPEN OF VERKOPEN? PLAATS 
EEN KLEINE ANNONCE IN FILATELIE! 
Alle abonnees  of ze dit blad 
nu via een aangesloten ver
eniging ontvangen, dan wel 
individueel op ons blad zijn 
geabonneerd  kunnen voor
delig in Filatelie adverteren. 
Voor maar tien euro kunt 
u een kleine annonce laten 

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

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

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

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

BON 
VOOR HEI OPGEVEN VAN 
EEN KLEINE ANNONCE 

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

AHENTIE! 

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

o AANGEBODEN 

o GEVRAAGD 

o DIVERSEN 

■ 
Ondergetekende 

Naam: 

Straat en nummer:.. 

PC+Plaats: 

Telefoon: 

Giro/banknummer: 

Ten name van: 

lllllllllilllliHIIII 
13.50 euro 

17.00 euro 

20.50 euro 

24.00 euro 

27.50 euro 

31.00 euro 

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

(handtekening). 

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

http://www.muscom.nl
mailto:liudiiecn@muscom.nl
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De ojpciele ontvangst in Rome tw de Noräe-expeditie in 192 5 Van Imks naar rechts Benito Mussolini 
(met boihoed), generaal Nobile en^enemoi Balbo 

DRAMA AAN DE NOORDPOOL 
De 'Italia'-expeditie in IQ28 

D O O R P A U L D A V E R S C H O T , E R M E L O - L I D N E D E R L A N D S E A C A D E M I E V O O R F I L A T E L I E 

De voorbereiding 
Na de vlucht over de Noordpool 
in 1926 werd Nobile in Italië als 
een nationale held ingehaald en 
werd hij bevorderd tot generaal. 
Tijdens een huldigingpTechtig-
heid ontving Nobile uit handen 
van Mussolini de erelidmaat-
schapskaart van de Fascistische 
Partij, waartoe Nobile nog steeds 
niet was toegetreden (afiieelding 
i). Tot ergernis van de partijlei
ding heeft hij deze kaart nooit 
van zijn handtekening willen 
voorzien. Nog datzelfde jaar 
begon Nobile aan de voorberei
dingen voor een tweede expe
ditie, maar nu onder Italiaanse 
vlag, naar het noordpoolgebied. 
Binnen de regering zag men 
zijn plannen met lede ogen 
aan, want men gunde Nobile 
geen herhaling van zijn eerdere 
succes. Uiteindelijk kreeg Nobile 
van Mussolini toestemming 
voor een zuiver wetenschap
pelijke expeditie met het door 
Nobile zelfgebouwde luchtschip 
N4 Italia (een zusterschip van 
N i Norse), inclusief een beman
ning {a]beeldmg2). Ook werd 

Nadat de Italiaanse luchtschipconstructeur Umberto Nobile 

en de Noorse ontdekkingsreiziger Roald Amundsen in 

1926 met het luchtschip Norge als eersten over de noord

pool hadden gevlogen (zie Filatelie van december 2006), 

maakte Nobile plannen om in 1928 een tweede expeditie 

- maar nu met een wetenschappelijk karakter - naar het 

noordpoolgebied te ondernemen. De expeditie eindigde in 

een romp die de wereld wekenlang in haar greep hield. 

een bevoorradingsschip, de 
OUa di Milano, aan de expeditie 
toegevoegd [ajbeeldingen j , 4 en 
5). Voor de rest wilde riet regime 
niets met de onderneming te 
maken hebben. Verzoeken van 
Nobile om enkele vliegtuigen 
voor zoek- en reddingsacties in 
geval van een ongeluK, werden 
afgewezen. De stad Milaan bood 
zich daarop als sponsor aan en 
zo kon Nobile met zijn expeditie 
van start gaan. De onverschil
ligheid van zijn regering - ook 

filatelistisch werd geen aandacht 
gegeven aan de expeditie - zou 
later tijdens het verloop van de 
expeditie zelfs ontaarden in een 
negatieve houding. Met name 
generaal italo Balbo, ondermi
nister van Luchtvaart en lid van 
het 'Viermanschap' van de mars 
van de fascisten naar Rome 
in 1922, bleek Nobile tegen te 
werken. In zijn naaste omgeving 
merkte Balbo op: 'Laat hem 
zijn gang gaan, op die manier 
raken we voor altijd van hem af' 

Balbo werd later zeer bekend 
toen hij in 1931 en 1933 met grote 
formaties S55-vliegboten naar 
Zuid-Amerika en Noord-Amerika 
vloog. Deze vluchten waren voor 
die tijd ongekende prestaties 
in de luchtvaart en ze vormen 
ook in de aerofilatelie een apart 
hoofdstuk. 

Wetenschappelijk doel 
Had de Norge-expeditie in 1926 
uitsluitend de nationale eer van 
Noorwegen tot doel, de Italia-ex-
peditie had als doel het doen van 
wetenschappelijke waarnemin
gen en het in kaart brengen van 
zoveel mogelijk nog onbekende 
gedeelten van het noordpoolge
bied. In 1928 toonden de kaarten 
nog ca. 4 miljoen vierkante kilo
meter onbekend gebied. De ex
peditie was door Nobile terdege 
voorbereid, in samenwerking 
meteen keur van internationale 
pooldeskundigen en weten
schapsmensen. Onder hen was 
de beroemde Noorse poolon-
derzoekeren Nobelprijswinnaar 
Fridtjof Nansen, die in die tijd 
voorzitter was van de Aero-Arctic, 



het internationaal instituut voor 
onderzoek van het noordpoolge
bied met luchtvaartuigen. Dat 
instituut was toen bezig met de 
voorbereidingen van een in 1931 
uitte voeren wetenschappelijke 
vlucht naar het poolgebied met 
het Duitse luchtschip LZ^2y Graf 
Zeppelin. Voor het wetenschap
pelijk deel van het programma 
werden drie geleerden uitgeno
digd om aan de expeditie deel 
te nemen, de professoren dr. F. 
Behounek, directeur van het Ra
diologisch Instituut in Praag, dr. 
F. Malmgren, oceanograaf aan 
de Universiteit van Upsala en de 
natuurkundige A. Pontremoli uit 
Milaan. Andere geraadpleegde 
deskundigen waren onder 
anderen de Noorse professor 
A. Hoel, die meer dan dertig 
expedities in het poolgebied had 
ondernomen en de Russische 
professor Samoilowitsch van het 
Instituut voor Poolonderzoek in 
Leningrad. Voor het registreren 
van atmosferische elektriciteit, 
radioactiviteit, magnetisme en 
het vastleggen van oceanografi
sche, meteorologische en astro
nomische gegevens werd zo'n 
270 kilo aan wetenschappelijke 
instrumenten in het lucntschip 
geïnstalleerd. 

De eerste vluchten 
Op 15 april 1928 vertrok Nobile 
met de Italia vanuit Milaan op
nieuw naar Spitsbergen, het 
tegenwoordige Svalbard. De 
vlucht werd deze keer gemaakt 
via Tsjechië, Duitsland, Zweden 
en Noorwegen, waar in Vadsö 
opnieuw georuik werd gemaakt 
van de in 1926 voor de Norge 
gebouwde ankermast [apeelding 
6). Op 6 mei arriveerde net lucht
schip in Kingsbay (tegenwoordig 
NyAlesund) {afbeeldingen^, 8 
en 9). Na een korte vlucht op 
Tl mei in de directe omgeving 
van Kingsbay, werd van 15 tot 
n8 mei een vlucht gemaakt van 
69 uur over het geheel onbe
kende gebied tussen Spitsbergen 
en Fransjosef Land naarde 
omgeving van Nicholas II Land 
en Nova Zembla {afieelding 10). 
Op deze vlucht van vierduizend 
kilometer werd een oppervlakte 
van 48.000 vierkante kilometer 
voor het eerst waargenomen 
en werd vastgesteld dat het in 
vroegere reisverhalen van zee
lieden genoemde Gillisiand niet 
bestond. 

De fótale vlucht 
Op 23 mei vertrok Nobile met 
de Italia voor een derde vlucht 
naar Groenland en de noord
pool (ajbeeldingen ii en 12). 
Aan boord waren zestien man, 
allen Italianen, behalve profes
sor Malmgren en professor 
Behounek. Helaas zou dit de 
laatste vlucht van de Italia zijn. 
Op 24 mei werd de noordpool 
bereikt, waar onder meer een 
door paus Pms XI meegegeven 
houten kruis werd afgeworpen. 

Bown 2 DEN4'Italia'oplictvli^veld 
Ciütnpmo bij Rome 

L^r» 
POLO NORD 

POLO NORD 

hoven 5 De Citta di Milano het 
hulpscliip van de Italiaapedme 

Lmlö 4 Het hennnenngsstempel 

MTQ.ARTICA1323 
Oj, ■f 
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5. Postkaart, wnonden op 25 inci vanqfde 'Cittil di Milano' in Kingsbay. 
Op die düg verongelukte de 'Italia' 

1K«ti>^.^ 

Boven 6 Postkaart uit 
Vadso met bijzonder 
stempel uit 1988 ter 
hennnennfl aan de 

tussenlandina van de 
'Italia'in 1928 In het 
midden een ajbeeldm^ 

van het stempel uit 
1986 ter hennnennfl 
aan de tussenlanding 

van de 'Norge' m Vadso 
in 1926. 
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De terugvlucht naar Kingsbay 
eindigde echter in een ramp, die 
daarna de wereld wekenlang In 
de ban hield. Op de terugtocht 
naar Kingsbay op 25 mei vloog 
de Italia, te zwaar geworden 
door i)safeetting en sneeuw, ten 
noordoosten van Spitsbergen 
tegen het ijs. De commandogon
del, waarin zich op dat moment 
tien mannen bevonden, werd 
van het luchtschip geslagen, 
waarna het luchtschip met 
daarin de overige zes mannen, 
zich weer in de lucht verhief en 
aan de horizon verdween. Van 
deze mannen en het luchtschip 
IS nooit meer iets teruggevonden 
(afl)eeldingi3). 

Zes weken op een ijsschots 
Van de tien mannen op het ijs 
bleek één bij de crash te zijn 
gedood, van de overigen - onder 
wie Nobile en de twee profes
soren, bleken de verwondingen 
mee te vallen. Nobile was er 
met een gebroken hand en voet 
nog het slechtst aan toe; ziin 
hondje Titma, dat ook de vlucht 
met de Norge had meegemaakt, 
was echter geen haar gekrenkt. 
Tussen de brokstukken van 
de gondel vonden de mannen 
voedsel voor enige weken, een 
tent, navigatieapparatuuren ook 
de noodradio van de Italia. De 
marconist Biagi had deze radio 
al na enkele uren aan de praat, 
maar pas op 2 juni ontving een 
Russische radioamateur hun 
noodoproepen en vernam de 
wereld van het verongelukken 
van het luchtschip en van de 
aanwezigheid van overlevenden 
op een ijsschots. Al snel kwam 
de tot dan grootste internatio
nale opsporings- en reddingsac
tie op gang, waarbij uiteindelijk 
door zes verschillende landen 
twaalf vliegtuigen en zeven 
schepen werden ingezet. Ook de 
Nederlander Sjef van Dongen, 
die in die tijd werkte bij de Ne
derlandse Spitsbergen Compag
nie, een kolenmijnbedrijf nam 
samen met de Italiaan Sora, met 
een hondenslee deel aan de op
sporingsacties. Sjef van Dongen 
werd later door de Italiaanse con
sul in Nederland bedankt voor 
zijn hulp bij de reddingsacties 
[aßeelaingen 14 en 15). 

De Rode Tent 
Gezien de houding van het regi
me tegenover Nobile, nam Italië 
niet het initiatief bij de opspo
ringsacties. Pas drie weken na 
het ongeval werden onder druk 
van de publieke opinie m Italië 
twee vliegboten naar Spitsbergen 
gedirigeerd om bij de opsporing 
te helpen. Nobile en zijn lotgeno-

15 Aerotjram ter hennnenn^ aan de laatste vlucht van de ITALIA met handtekening 
van Gertrude Nobile, de uicduuie van Generaal Nobile Het rode dnehocigc links 
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Bouen 14 De Nederlander Sjef uan Dongen 
(21e de blüuiüe pijI) uoor zijn ucrtrek met de 

hondenslee 

Lmlö 15 Van Dongen Luerd laterm een 
telegram -oan de Italiaanse consul m Nederland 

bedankt uoor zijn hulp 

Onder 16 DeSM55-iilie5boatranUmberto 
Maddalena in Km^sbay Op meg y^an ftcilie naar 

Spitsereen maakte de ühegboot op 12 juni een 
tussenlanding m Nederland bij Schel hn^moude 

Lmics 17 De Fokker 
C V MQXi de Zujeed 
Lundbor^, die Nobile 
als eerste uan de ijs
schots haalde, maar 
bijdetujeedelandma 
ouerdekopsloe^ 
De Rode Tent ujerd 
daarna <xan het uheg-
tuig uostgemaakt 

Hierboven en links 18,19 ^ ^ o De 
zoektocht Man de 'Krassm' stond onder 

leiding uan professor SamoilouJitch Het 
schip uertrok op 15 juni uit Leningrad en 

bereikte op 12 juli de Rode Tfent 

21 en22 De situatie op de Ijsschots zoals die door de'Krassm' 
ujerd aangetrojïn op i2juli 



ten verbleven al die tijd zo goed 
en zo kwaad het ging in hun 
Rode Tent. Deze tent was eigen
lijk grauwgeel van kleur; de naam 
is ontstaan doordat de mannen 
na enige tijd met anilinekleurstof 
strepen op tent aanbrachten 
om herkenning vanuit de lucht 
te vergemakkelijken. Voor de 
mannen was het heel frustrerend 
dat zij wel de zoekende vliegtui
gen zagen, maar zelf niet gezien 
werden. Daarbij kwam nog dat 
hun positie door de drift van 
het ijs voortdurend veranderde. 
Intussen hadden twee Italiaanse 
officieren en professor Malm-
gren de groep verlaten om te 
proberen lopend over het pakijs 
de bewoonde wereld te bereiken. 
De Rode Tent werd uiteindelijk 
op 20 juni opgemerkt door de 
Italiaanse vlieger Umberto Mad-
dalena in zijn SM55-vliegboot 
(afbeelding!6). Daarmee waren 
de mannen op het ijs echter nog 
niet gered. 

De redding 
Drie dagen na de ontdekking 
van Nobile slaagde de Zweedse 
vlieger Einar Lundborg er in met 
een Fokker C V bij de Rode Tent 
te landen. De bedoeling was dat 
Lundborg meerdere vluchten 
zou maken om de overlevenden 
één voor één naar het vasteland 
te brengen. Toen de overleven
den over de radio hoorden dat 
er een vliegtuig zou komen om 
hen op te nalen, hadden ze een 
lijst gemaakt in welke volgorde 
ze zouden vertrekken, afhankelijk 
van de lichamelijke toestand 
waarin ze verkeerden. Nobile 
stond als vijfde op de lijst. Toen 
Lundborg voor de eerste maal 
landde wist hij, met instem
ming van de anderen, Nobile te 
overreden als eerste met hem 
naar het vasteland te vliegen om 
daar vanaf de Clttó di Milano de 
verdere reddingsacties te gaan 
leiden. Daar aangekomen werd 
hij echter zo goed als gevangen 
gezet. Het feit dat Nobile zich 
als eerste had laten redden, 
werd later door het regime m 
Italië aangegrepen om hem 
wegens desertie te veroordelen. 
Toen Lundborg voor de tweede 
keer bij de Rode Tent landde, 
sloeg ziin toestel over de kop 
(aßeelaing y) en werd hij tijdelijk 
een lotgenoot van de mannen 
op het ijs, totdat hij na enkele 
dagen door collega-piloot weer 
van het ijs werd gehaald. Door 
het smelten van de ijsschots 
bleken volgende landingen niet 
meer mogelijk en werd de hoop 
op redding geheel gevestigd op 
de Russische ijsbretter Krassin 
[afieeldingiS, 79 en 20), die op 15 
juni uit Leningrad was vertrok
ken. Tijdens de moeizame tocht 
door het pakijs naar de Rode 
Tent ontdekte de Krassin de vol
ledig uitgeputte twee Italianen 
en professor Malgren op een 
ijsschots; Malgren was toen al 
overleden. Pas op 12 juli slaagde 

de Krassin er in de Rode Tent 
te bereiken en de mannen met 
hun hele kampement en ook 
het vliegtuig van Lundborg aan 
boord te nemen {aßeeldingen n 
en 22). De mannen hadden 48 
dagen op de ijsschots gezeten. 
Vanaf de ü'ttó di Milano zond 
Nobile een telegram aan de 
marconist Biagi op de Krassin 
om hem te bedanken voor zijn 
radioberichten, die cruciaal 
bleken voor de redding van 
de overlevenden [afbeeldingen 
23 en 24). Sjefvan Dongen en 
zijn metgezel Sora werden na 
een moeizame tocht, waarbij 
ze zonder het te weten dicht in 
buurt van de Rode Tent kwamen, 
op het nippertje gered door een 
Zweeds en een Fins vliegtuig. 
Hun laatste twee honden en 
complete uitrusting moesten ze 
achterlaten. De andere honden 
waren al van uitputting gestor
ven of waren van de honger door 
hen opgegeten. 
Alle overlevenden werden 
tenslotte met Nobile verenigd op 
de Cittö di Milano in Kingsbay. 
Hoewel Nobile alle moeite deed 
om vervolgens zoekacties naar 
de zes vermisten en het lucht-
schip op gang te brengen, kreeg 
de Cittö dl Milano opdracht naar 
Italië terug te keren. De Krassin 
heeft nog wel enige tijd gezocht, 
maar zonder succes. Nobile en 
de zijnen werden in Noorwegen 
aan land gebracht en keerden 
op 31 juli per trein in Rome 
terug, waar ze door 200.000 
landgenoten uitbundig werden 
verw/elkomd. 

De slachtoffers 
Behalve de zes vermisten 
en de twee doden onder de 
tto//'o-bemanning, verloren bij 
de opsporingsacties nog eens 
negen mensen het leven. Daarbij 
was, tragisch genoeg, ook Roald 
Amundsen. Onmiddellijk na het 
bekend worden van de ramp 
had Amundsen in Frankrijk 
een Latham 47-vliegboot met 
bemanning gecharterd om mee 
te helpen bij het zoeken aar de 
overlevenden van de Italia [af
beeldingen 25 en 26). Onderweg 
van Noorwegen naar Spitsber
gen, op 18 juni, verdwenen het 
vliegtuig en alle inzittenden 
spoorloos in de Barentszzee. 
Veel later werden slechts enkele 
wrakstukken van het toestel ge
vonden. Ter nagedachtenis aan 
Amundsen en de vijf Franse be
manningsleden van de vliegboot 
werd in Frankrijk in Caudebec-
en-Caux een groot monument 
opgericht [afbeelding 2'f). 

Filatelie 
De halia nam op haar vlucht 
naar Spitsbergen en de vluch
ten boven het poolgebied geen 
post mee. Filatelistisch werd in 
Italië ook geen aandacht aan de 
expeditie gegeven. Er verscheen 
wel een particulier vignet in de 
kleuren blauw, bruin, rood en 



groen, dat na de ramp met de 
\Xa\\a van een opdruk werd voor
zien. Ze komen sporadisch voor 
op poststukken (afieeldingen 28 
en 2ci). Verder werd in Italië een 
luchtpostzegel (Michelnummer 
254) aan de achterzijde bedrukt, 
die later na het ongeluk met 
de Italia nogmaals, maar nu 
aan de voorzijde, werd bedrukt 
met de tweeregelige tekst in 
groene kleur (moeilijk leesbaar) 
ESPLORAZIONE POLARE/ 
RICERCHE DIRICIBILE ITALIA. 
Hoewel deze zegels wel in 
diverse catalogi worden vermeld, 
betreft het hier vermoedelijk 
particuliere opdrukken {afbeel
ding 30). Wel bestaan er diverse 
filatelistische stukken die een 
relatie hebben met de reddings
acties en dan voornamelijk met 
het hulpschip Cittä di Milano, dat 
als centraal punt fungeerde voor 
postverkeer en radioberichten 
(aßeeldingen 31 en 32). De post 
via dit schip staat bekend als 
reddingspost. 

Wetenschappelijke resultaten 
Door de enerverende gebeurte
nissen na het verongelukken van 
de Italia kregen de op de expe
ditie verzamelde wetenschap
pelijke en geografische gegevens 
geen aandacht in de pers. Bij 
de ramp ging een deel van de 
wetenschappelijke gegevens 
verloren en bovendien kwamen 
twee van de drie geleerden om 
het leven. Toch bleef een aan
zienlijke hoeveelheid gegevens 
bewaard. Zo kon de begrenzing 
van de eilandengroep van 
Nicholas II Land worden vastge
steld en werd op de vlucht naar 
de noordpool een gebied van 
75.000 vierkante kilometer voor 
het eerst aanschouwd. Het plan 
om enkele mannen op de pool 
af te zetten en daar allerlei metin
gen te doen, werd door de harde 
wind te gevaarlijk geacht; dat 
was een teleurstelling, omdat op 
dit programmaonderdeel tijdens 
de voorbereidingen intensief was 

00 geoefend. 

■̂  Epiloog 
^ Werd Nobile na terugkeer door 
" zijn landgenoten op grootste 
uu wijze ontvangen, het regime 
o had geheel andere bedoelingen. 
= Nobile werd voor een krijgsraad 
^ gedaagd, die hem in 1929 na een 
^ showproces schuldig bevond 
=; aan de ramp met de Italia en 
"" aan desertie. Hij werd uit al zijn 

7fl« functies ontslagen en kreeg in 
" i feite huisarrest. In 1931 nam hij 

deel aan een expeditie met de 
Russische ijsbreker Malygin naar 
de Noordelijke Ijszee, in de hoop 
daar iets terug te vinden van 

de Italia en van de verdwenen 
bemanningsleden. Tijdens deze 
expeditie had een ontmoeting 
plaats met het Duitse luchtschip 
Graf Zeppelin bij Hookereiland 
van Franz Joseph Land; een 
ook in filatelistische kringen 
niet onbekende gebeurtenis 
[ajbeeldingen23 en 34). In 1932 
kreeg Nobile toestemming van 
het Italiaanse regime om in 
Moskou een functie als adviseur 
van de Russische luchtschepen
industrie, de Dirigiablestroi, te 
aanvaarden. Daar had hij een 
groot aandeel in de modernise
ring van luchtschepen (apeeldin
gen35en36). Hij ontwierp onder 
meer de 65 Woroschiiov en 66 
Ossoi^iachim, die 'verdacht' veel 
leken op de Italia. 
In 1936 keerde Nobile terug 
in Italië, maar het werd hem 
verboden om te werken. Daarom 
vertrok hij in 1939 naarde 
Verenigde Staten, waar hij tot 
1943 docent was aan de School 
of Aeronautics in Lockport. Na 
een verblijf in Spanje (hij mocht 
van het regime Italië niet meer 
binnen) keerde hij, na de val 
van Mussolini, terug in Rome. 
Nobile werd al snel volledig 
gerehabiliteerd en hij kreeg ook 
zijn generaalsrang terug. Hij was 
daarna enige tijd parlementslid 
en nam hij ook zijn vroegere 
leerstoel aan de Universiteit van 
Napels weer in. Behalve de vele 
tientallen boeken die in de loop 
der jaren in vele talen over deze 
luchtschipconstructeur en zijn 
poolvluchten verschenen, was 
Nobile zelf auteur van 21 boeken 
en wetenschappelijke verhan
delingen. Hij werd ereburger 
van diverse steden in Italië en 
de Verenigde Staten en op vele 
plaatsen ter wereld zijn straten 
en pleinen naar hem genoemd. 
Ook ontving hij talloze onder
scheidingen, waaronder het 
Franse Legioen van Eer. Nobile 
overleed in 1978 op 93jarige 
leeftijd in Rome. 
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Bonen en rechts. 28 en 29 Ter 
gelegenheid van de Italiaexpeditie 
luerdenmgncttengednilrt Nahet 
ongeluk en na het uertrek van de 
opsponngsvhegtutgen uit Itahe 

werden de Vignetten overdrub met 
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Boueti 30 Deluchtpoït
zegd die aan de^omzijde 
têtebéche UJerd bedrukt met 
de tekst 'Esplorozione Polare 
NOBILE Dmgibile Italia'. 

Rechts. 31 Bnefbmsia^ 
ueruoerd door een uan de 

Italiaanse opsponn^s
ulie^tuigen naar de 
'Om^x dl Milano' en 

daarna met de hand
tekening van Nobile terug

gezonden naar Italië 
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Links 32 Postkaart, 
eveneens vervoerd door 
de Italiaanse vliegtui
gen, geadresseerd aan 
EttoreArduino,dieeen 
van de omgekomen 
bemanningsleden uan 
de'Italia'bleektezyn. 

Onder ^^ Postkaart ueruoerd door de'GrajZeppelm'naar de 
Ijsbreker 'Maly^in', gesigneeerd door Nobile flinks) en kapitein 

Wittemann (rechtsonder), nauî qatieqficier uan de 'Gra/Zeppelm' 
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cMtuii^ ̂  CMAH^^^ 

Boven 34. De 
'Malygm', q^ebeeid op 
een Russische postzegel 

uitigSi. 
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Hierbouen en Imks; 35. en 36. Nobile ver
bleef uan 1931 tot 1936 in Moskou, u;aar 

hij UJerkteuoordeDm^iablestroi 
Het door hem gebouujde luchtschip B6 

uestigde m 1937 een duurrecord uoor lucht
schepen van 130 uur en 27 minuten 



JBIokjes Mooi Nederland 
Nvph 

1 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 Nederland 2005 (12) 
2413 Leiden 
2414 Sittard 
2419 Vlieland 
2421 Woudrichem 
2422 Schoonhoven 
2423 Enkhulzen 
2436 Deventer 
2437 Zutphen 
2439 Zwolle 
2440 Kampen 
2442 Verzamelblok 3 
2443 Verzamelblok 4 

Mooi Nederland 2006 (12) 
2491 Gouda 
2492 Groningen 
2495 Vllssingen 
2496 Hoom 
2499 Leerdam 
2513 Den Helder 
2516 Lelystad 
2517 Den Haag 
2523 Utrecht 
2524 Edam 
2525 Verzamelblok 5 
2526 Verzamelblok 6 

Mooi Nederland 2007 (12) 
1 2564 Coevorden 

2565 Sneek 
2568 Heusden 
2569 Amersfoort 
2576 Zoetermeer 

1 2577 Verzamelblok 7 
IMOOI Nederland 2008 (6) 

"Prestigeboekjes" 
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 
V2066 
V2067 
V2068 
V2069 
V2070 
V2071 
p072 
W2073 
W2074 
p075 
|V2076 

Friesland 
Drenthe 
Noord Holland 
Geldertand 
Noord Brabant 
Groningen 
Zuid Holland 
Utrecht 
Limburg 
Overijssel 
Zeeland 
Flevoland 

iProvincievellen (12) 

6,50 
6,50 
6,50 
6,50 
6,50 
6,50 
6,50 
6,50 
6,50 
6,50 
6,50 
6,50 

69,00 

PR1 Verzamelen 
PR2 Koninklijk Huis 1 
PR3 Spijker 
PR4 Koninklijk IHuis II 
PR5 Postzegeltaai 
PR6 Natuurmonumenten 
PR7 Regeringsjubileum 
PR8 Mooi Nederland 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 Stenenhemel 
7 Euromunt 
8 V&D 
9 TPG Post 

10/14 Walvis/Lelies TPG 
15 Carre 
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 (AU1t/mAU30) 
1989 14 w Klussendorf 
1991 11 w Klussendorf 
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 

Het meest gezochte Velletje 

6,00 
37,50 
! 

V1720b FOSFORECEREND PAPIER 
De laatste stuks 1 
Catvi/.€150. NU voor 
Zolang de voorraad strekt Op = Op 

€99.
! 

1 Postzegel en Muntenhandel "Hol lands Glorie" 

CamplaanS 2103 GW Heemstede / i P ^ 
hivww.stampdealer.nl hg@stampdealer.nl Tel 023 5477444 ^ ̂ JJ 
Bank: ING 683112619 Postbank 4208936 Fax 023 5291605 ^fW 
[Openingstijden : Maandag en dinsdag uitsluitend op afspraak 
IWoensdag t/m Vrijdag 09.30 18.00 Zaterdag 09.00 17.00 

Vriiblijvende aa Tbiedinq,verzendkosten altijd extra 

(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 llaF 
PB llbF 
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 
PB 22c 
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 
PB 43c 
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 stuk! 

■velletjes"(5) | 

f11,00 
f11,10 
fl1,45 
fl2,50 
«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 | 
V1419 
V1439 
V1461 
V1487 
VI542 
V1579 
VI628 
V1662 
VI702 
VI740 
V1788 
VI856 
V1931 
V2014 
V2115 
V2212 
V2296 
V2306 
V2371 
V2381 
V2446 
V2456 
V2530 
V2S40 
HB2115 
HB2212 

Jaarc 
Aruba 
NedAntille 
Suriname r 
België 
Duitsland 
Hongarije 
Israel 
Jersey 
Guernsey 
Isle of Man 
Oostenrijk 
Vatikaan 

Zwitserlam 
UNO New) 
UNO Gene 
UNOWene 
ader te be 

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 

:)anqen2007 

n 
ep. 

i 
rork 
*e 
n 
palen ... 

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://hivww.stampdealer.nl
mailto:hg@stampdealer.nl


MA
SAMENSTELLING: EDWARD FROON 
EMAIL: f2hedwardfr00n@hetnet.nl 

GESCHIEDENIS NEDER
UNDSE MAXIMAFILIE (II) 

Vorige keer kenschetsten 
we de heer Zilver als De 
klassieke maximofilist van 
Nederland. In de maxima
filiereglementen wordt 
officieel onderscheid 
gemaakt tussen drie 
tijdsperioden: vóór 1946, 
19461978 en na 1978. De 
eerste periode kennen we 
als de klassieke periode, 
een soort voorfilateHs
tische fase, die afgeslo
tenwordt door het jaar 
waarin de eerste definitie 
van een maximumkaart 
werd vastgesteld op het 
internationaal maximafi
liecongres in Lyon, ge
organiseerd door de 
eerste vereniging voor 

maximafilie, lesMaximaphi
les Francais, opgericht in 
1944. 
Twee anderen hebben na 
de heer Zilver de maxima
filie voortgezet. De eerste 
is de heer J. Knaapen, 
Eikendreef 41 in Hel
mond, die na de oorlog 
actief werd en tot ca. 1956 
verschillende maximum
kaarten maakte, die te 
herkennen zijn aan het 
dagtekenings tempel 
Helmond. Zie [i] meteen 
paartje Zomerzegels van 
1949 ('scouting), [2] met 
een Kinderzegel van 1950 
('meisje en vogels') en 
[3] met het meisje met de 
tulpen van de Kinderze
gels 1953. 
Daarna was het de beurt 
aan de heer G. Fischer, 

Jisperveldstraat 272 in 
Amsterdam (ca. 1957
eind jaren '70) Zijn kaar
ten zijn goed uitgevoerd 
door zijn participatie in 
een internationaal uitwis
sehngsprogramma (Uni
max); voorbeelden zijn 
[4], met de pelikanen uit 
de Rode Kruiszegels van 
1957. [5] met de Nieuw 
Amsterdam (Zomer 1957) 
en [6] met de Schevening
se klederdracht (Zomer 
1958). Fischers naam 
wordt geregeld op de 
adreszijde vermeld, soms 
zelfs gedrukt als een van 
de uitgevers. 
Knaapen en Fischer heb
ben in de tussenperiode 
toten met 1978 de 
maximafilie in Nederland 
gedragen. Ik weet verder 
weinig van beide heren; 
als er mensen zijn die na
dere informatie hebben, 
dan houd ik me aanbe
volen (zie bovenstaand 
emailadres of stuur een 

berichtje aan de redactie). 
De einddatum van deze 
tussenperiode wordt 
gemarkeerd door het jaar 
van de FlPerkenning van 
de maximafilie als aparte 
tentoonstellingsklasse. 
Op het Praagse congres 
in 1978 nam de FIP de 
reglementen over van de 
gezamenlijke Europese 
maximafilieverenigingen, 
die zij op het congres in 
Boekarest in 1974 hadden 
vastgesteld. Sindsdien 
liggen de criteria voor 
correcte maximumkaar
ten wereldwijd vast voor 
de ware filatelist. 
De FlPerkenning zorgde 
voor een toename van 
commerciële uitgevers, 
die met wisselend suc
ces en l<waliteit maxi
mumkaarten gingen 
produceren, zoals Post en 
Zê el (19591989), Editions 
Arbre/Boomreeks (1979
1990, zie de goede kaart 
[7]) en Zê elkoerier (1980

1994). De firma's Trompet 
(19741990), JoK. Huisman 
Philatelie (vanaf igSi) en 
Zaanstad/Molenreeks (vanaf 
1981) lever(d)en kaarten 
die niet verzamelwaardig 
zijn, omdat ze duidelijk 
in strijd zijn met de FIP
reglementen: zie [8] van 
Trompet (collage), [9] 
van Huisman (vergroting 
postzegel) en [10] uit de 
Molenreeks (geen enkele 
beeldovereenstemming). 
In 1981 kwam de eerste 
Catalogus Nederlandse Maxi
mumkaarten uit, verzorgd 
door Olaf van Dijk, die 
voor het eerst een poging 
deed een betrouwbaar 
overzicht te geven van 
de bekende maximum
kaarten, de prijzen en 
de voorschriften [11]. In 
1982 kwam hij al met een 
tweede editie, waarna zijn 
rol werd overgenomen 
door de bij de Bond aan
gesloten Vereniging voor 
Maximafilie. 
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UNIEKE AANBIEDING 
De 1/ 2 en 5 euivccnt van San jV\awno 
jSJu in é^n k o o p s o m e n n\e.f dit album 

Coin  Compact  €uro "Topset" 
In deze speciaal door Safe ontwikkelde bladen met verdiepte 
uitspanngen worden de munten ingelegd en door een gepatenteerd 
klemsysteem vastgehouden De munten aan beide zijden te bekijken. 

Album "Topset" met 4 bladen Nr 7858 voor 18 eurolandensene, met 
4 voordrukbladen van alle 18 eurouitgaven en een extra blauw 
kartonnen achterbladen, met extra nog zelfklevende vlaggetjes en 
symbolen en jaartaletiketten Formaat 250 x 230 x 80 mm. 

s 
(O 

voor s led JecKti €21,95 
mol. 1 2 en 5eurocent San Marino € 21,95 
Topset munten album €21,50 
Bijpassende beschermkassette zwart € 14,00 
Extra blad voor Euromunten (+18 vlaggetjes) € 1,85 
Beschermhuls om blad 7858 af te dekken € 0,90 
Zelfklevende vlaggetjes, 18 landen en jaartallen € 1,10 
Vier voordrukbladen van de 18 landen € 2,20 

van MASTRIGT COINS & STAMPS 
Botersloot 6264 • 3011 HJ Rotterdam • tel. 010  414 30 77 

SAFE NEDERLAND emaü; m.mastrigt@wxs.nl • www.safenederland.nl 

DE POSTZEGEL 
Maak GRATIS kennis met DE POSTZEGEL, het oudste 

Nederlandstalig tijdschrift uit België dat maandelijks verschijnt 
met de nieuwe Belgische en Nederlandse uitgiften. Verder 

vindt u in DE POSTZEGEL interessante artikels over klassieke, 
thematische en actuele onderwerpen. Ook wordt speciaal 

aandacht besteed aan de uitgiften van de overige landen, aan 
de filatelistische manifestaties en driemaal per jaar verschijnt 

een verkoop voor en door abonnees met meer dan 1.000 
kavels en... te veel om op te noemen. 

Voor een GRATIS proefnummer schrijft u vandaag nog naar 
K.V.B.P, Werfplein 6 te B8000 Brugge, telefoon/fax; 

003250337047, email: kvbp.depostzegel@skynet.be 

Het jaarabonnement bedraagt slechts 15 euro. 
Voor advertenties in DE POSTZEGEL: 

Telefoon 0032486527477. Fax 003250337047. 

Wie DE POSTZEGEL leest weet meer! 

FILATELISTISCH NIEUWS? 
u leest het het eerst op www.filatelie.ws! 
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STAMPS FROM 
THE GRAND DUCHY 
OF LUXEMBOURG 

I he stamps of 20 
A unique collection 

HIQ 

Ail the stamps 
issued in 2008 

1 

27 postageStamps, 
as weli as two strips 
of 4 selfadhesive stamps, 
a souvenir slieet + 
one "monoclirome print" 
of the special stamp 
"Christmas 2008" in one album. 

Please send this order form to: 
Office des Timbres  L2992 Luxembourg 

O Please send more information about a subscription to 
Luxembourg postagestamps. 

O Please send me the annual collection 2008 together 
with your invoice, for only 28,00€. 
(no extra charges for sending) 

Name

Street: 

Po.stcode: 

First name. 

Citv: 

Number

Country: 

www phllately.lu 

Philateiy 

Tel. (+352) 40888840 1 
®P&T| 
LUXEMBOURG! 
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Office des Timbres  L2992 Luxembourn  Fax: +352 40 68 68 

mailto:m.mastrigt@wxs.nl
http://www.safenederland.nl
mailto:kvbp.depostzegel@skynet.be
http://www.filatelie.ws


GEHEIM GENOOTSCHAP 
Een avond bij Postzegelvereniging Eemland in Soest 

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

Het is zo'n typische postz^el-
dag. Een beetje geen zon en 
geen regen. Echt Nederlands, 
helemaal nil<s. Uitermate 
geschürt om weer eens naar een 
verenigingsavond te gaan. Ik heb 
me zoals gebruikelijk grondig 
voorbereid op w/at er gaat 
komen. Naar Soest dit keer, het 
thuishonk van Postzegelvereni
ging Eemland. 

De website leek veelbelovend. 
Hoewel de pagina 'nieuws' voor
al Items van maanden en langer 
geleden bevatte, stond er op de 
homepage zelfs een vriendelijke 
uitnodiging om de verenigings
avond te bezoeken: U bent van 
harte welkom, stuur vooraf wel 
een e-mail om uw bezoek aan te 
kondigen (ja, ja, we zijn niet gek. 
Waarom willen jullie dat weten? 
Worden er dan dingen onder 
tafel geschoven of zo?) Komt u 
van buiten Soest (inderdaad, dat 
komen we), raadpleeg dan de 
routebeschrijving. Heel attent. Ik 
klikte op de routebeschrijving en 
het stond er keurig. Er was zelfs 
vermeld dat er vanwege werk
zaamheden een omleiding is. 

Omdat ik het plan heb opgevat 
de snelweg vóór Amersfoort te 
verlaten om binnendoor richting 
Soest te rijden, volg ik keurig 
de geprinte routebeschrijving. 
Vrolijk neuriënd om zoveel 
begrip voor nieuwe bezoekers 
maak ik een noodstop voor een 
bord WEC AFGESLOTEN. Wat 
nu? In mijn onschuld had ik 
gedacht dat de websitebeheer
der van Eemland een beetje 
had meegedacht met toevallige 
bezoekers. Dom natuurlijk. Dat 
doet zo iemand niet. Die zet 
doodleuk dat er een omleiding is 
en laat dan gewoon de originele 
routebeschrijving staan. Oftewel: 
beste lezer, hier volgt de route. 

maar daar heeft u niets aan. 
Zoekt u het zelf maar uit. 

Een halfuur later dan gepland 
kom ik de zaal binnen. Het is 
dat de Filatelie-lezers op me re
kenen, anders was ik überhaupt 
niet meer gekomen. Onwetend 
van mijn belevenissen zit een 
volle zaal de dingen te doen, 
die men zoal doet voordat de 
avond officieel begonnen is. ja, 
wat dat is weet ik eigenlijk ook 
niet, dan moet u zelf maar eens 
een vereniging gaan bezoeken. 
En als u dat geregeld doet, dan 
weet u waarschijnlijk precies wat 
ik bedoel. Bij een aantal gezellig 
uitziende heren vraag ik of een 
lege stoel nog vrij is. Dat blijkt 
niet het gevaE Vreemd, ik zie 
'm toch duidelijk vrij. Hoewel ik 
door de hiervoor vermelde ge
beurtenissen een tikje opgefokt 
ben, besluit ik niet onmiddellijk 
te gaan meppen, maar eerst te 
bedaren en een andere stoel 

bij te trekken. Wijs geworden, 
vraag ik niet of deze vrij is, maar 
pak 'm gewoon en plof^neer Dit 
gaat een merkwaardige avond 
worden, ik voel het aan m'n 
water. En zie het aan de tafeltjes. 
Daar liggen overal raadselachtige 
briefjes op met cijfercodes. En er 
staan rieten mandjes. Ik heb het 
nog niet eens over de naam van 
de zaal: clubgebouw Vogelzang. 
Wie wordt niet wantrouwig als-ie 
zo'n combinatie tegenkomt? 

Aan een bestuurstafel zitten drie 
vrouwen en een man. Goede 
verhouding. Daar het inmiddels 
acht uur blijkt te zijn geworden, 
pakt de man de microfoon. Dat 
zal de voorzitter wel zijn. Terecht. 
Een beetje vrouwen in het team, 
akkoord, maar de voorzitter 
moet natuurlijk wel mannelijk 
blijven. Hij vertelt wie er nu weer 
ziek is en afwezig, en wie er weer 
beter is. Het blijkt dat leden die 
een nieuw lid aanbrengen, daar 

vanaf nu een premie van tien 
euro voor gaan krijgen. Ik zie uit 
mijn ooghoek hoe enkele tafel
genoten mij begerig inschatten. 
Om ze af te leiden vraag ik of ze 
hier elke maand komen. Domme 
vraag natuurlijk, iedereen kan 
van de buitenlcant zien dat hier 
alleen maar ouwe hap aanwezig 
is. Klopt ook. Gemiddeld is men 
zo'n dertig jaar lid. Wat iemand 
de opmerking ontlokt: 'Ik sta 
voor een euro op de balans.' 
Wat ik dan weer niet venwacht, 
IS dat diverse leden (en ook 
aanwezigen) vanuit de omtrek 
komen. Kan ook eigenlijk niet 
anders, want een vereniging van 
250 leden verwacht je niet in een 
relatief kleine plaats als Soest. 
Een heel contingent Amersfoor-
ters komt maandelijks, en zelfs 
vanuit Amsterdam weet men de 
weg naar Soest te vinden. Die 
zullen de routebeschrijving wel 
niet van de website halen. 

Ondertussen blijken de dames 
aan de bestuurstafel het goed 
voor elkaar te hebben: het werk 
wordt door mannen gedaan. 
De veilingmeester bleek verdekt 
opgesteld in de zaal te hebben 
gezeten en staat nu geroutineerd 
de veiling er doorheen te jagen. 
Er is aardig wat animo, zelfs voor 
'ledige' stockboeken. Terwijl de 
nodige rommel van eigenaar 
wisselt, deelt iemand bonnetjes 
met nummers uit. Alsof dat nog 
niet vreemd genoeg is, vervolgt 
de voorzitter enigszins ontmoe
digd: 'We gaan nu over tot het 
kienen, en wel met geel. Als het 
nummer 40 valt, komt de win
naar naar voren. Daar hebben we 
een Koninklijke zegel voor, met 
penvernietiging. Voor de overi
gen een blokje 917.' Pardon? Ik 
ben overduidelijk in een geheim 
genootschap terecht gekomen. 
Zou een toevallige bezoeker hier 
ook maar één woord van snap
pen? Zelfs bij de ouwe hap hoor 
ik commentaar: 'Hij maakt er wel 
een zooitje van, hè? Volgjii het 
nog?' Tenwijl aan deze tafel toch 
bij elkaar een paar honderd jaar 
Ceheim Cenootschap-ervamg 
aanwezig is. 

In doodse stilte schrapen pen
nen en potloden over papiertjes. 
Voor mij is 't glashelder. Deze 
postzegelvereniging is slechts 
een dekmantel. Het program
maonderdeel 'kienen' wordt 
gebruikt om geheime codes door 
te geven. De getallen ratelen 
staccato uit een vrouwmens. Die 
blijkt dus het geheime com-



mando te voeren. Even verderop 
bespeur ik gelukkig nog iemand 
die niet meedoet. Hij gebruikt de 
serene rust om het verenigings
blad door te nemen, 's Even 
vragen: is hij misschien nog niet 
ingewijd? Maar meneer is niet 
voor één gat te vangen en heeft 
zijn smoes al paraat: 'Vergeten 
kaarten te kopen'. Ja, ja. Hij 
begint meteen de loftrompet 
te steken over de prima zaal en 
klaagt dat er zo weinig jeugd 
is. Ja, raar hè? Een hele avond 
kienen en dan klagen dat er geen 
jeugd komt, hoe verzin je het. 
Waar denk je dat meer bingo ge
speeld wordt, in de conversatie
zaal in het verzorgingstehuis of 
in het jeugdhonk? Van mij mag 
het hoor, maar klaag dan niet dat 
je geen jeugd knjgt. 

'Tuurlijk valt de kien aan mijn 
tafel. De gelukkige winnaar 
haalt aan de bestuurstafel zijn 
ultrageheime bonuscode op. 
Van afstand zie ik dat er wat met 
zakjes gerommeld wordt. Ik 
wil er ook liever niets meer van 
weten. Laat maar lekker geheim 

blijven. Ik zie trouwens wel waar 
de charmante rieten mandjes 
op de tafels voor dienen. De 
afgewerkte briefjes verdwijnen 
er in. Blijkbaar is het nu pauze. 
Eens kijken of er in dit broeinest 
ook nog postzegels te scoren 
zijn. Acnter in de zaal zitten drie 
handelaren die de gemiddelde 
leeftijd ook al niet omlaag helpen 
brengen. Ik ben er snel klaar. 
Het bekende moderne werk van 
Nederland en een enkel dubbel
tjesboek. Kortom, datgene waar 
iedereen over moppert, maar 
waar in deze vereniging blijkbaar 
drie handelaren voor nodig zijn. 
Ook zij vervullen natuurlijk een 
dubbelrol. 

In de buurt zit iemand die een 
jaar geleden voor het eerst mee
gekomen is met een kennis. Hij 
vind het wel leuk. Ook het kie
nen? Daarop lacht hij een beetje 
verlegen. Dat zegt mij genoeg. Ik 
mag nem spontaan. Komt ook 
al uit Amersfoort, net als al zijn 
tafelgenoten. Zouden ze daar 
geen vereniging hebben? Vast 
wel. Het lijkt me eerder een extra 

Beoordeling Postzegelvereniging 
Eemland 

Bezocht op 10 september 2008 
Aantal leden; 250 
Aantal aanwezigen: ong. 70 

Positief: 
• Veel aanwezigen 
• Uit (wijde) omgeving 
• Sewilde veiling 
• Heel aardig maandblad 

Negatief: 
• Kienprogramma in Vogelzang 
• Frituurdampen 
• Alleen leuk voor vaste bezoekers 

Waardering: 
Accommodatie 
Programma 
Postzegelgehalte 
Sfeer 
Kom ik nog eens terug? 
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argument voor mijn stelling dat 
deze vereniging een dekmantel 
is. Hoewel de pauzepraatjes toch 
(ook) over postzegels gaan. Ik 
ben getuige van een relletje. De 
prestigeboekjes van 'Groningen' 
zijn aan de beurt: 'Schande dat 
niet alles in je abonnement zit 
[...] Ik pik het niet! [...] Ze moeten 
niet met smoesjes aankomen [...] 
Als je het gemist hebt, dan ben 
je de <piep>'. Helaas staat het 
redactiestatuut van Filatelie niet 
toe dat ik de volledige woordkeus 
hier weergeef, maar neem van 
mij aan dat de bloeddruk flink 
aan het stijgen is geslagen, nog 
enigszins aangewakkerd door 
de frituurwalmen die inmiddels 
door de zaal golven omdat een 
volledige tafeïaan de kroketten is 
gegaan. Postzegels verzamelen 
was toch zo'n leuke, ontspan

nende hobby? Hier worden oude 
familievetes opgerakeld, maar 
 helaas voor mij  niet uitge
vochten. Ik spiek even naar de 
bestuurstafel. Er zijn nog slechts 
twee dames zichtbaar. De één 
blikt moedeloos de zaal in, de 
ander zit geld te tellen. Illegale 
gokwinsten? 

Het is bijna half tien en nie
mand maakt aanstalten om het 
programma te vervolgen. Toch 
staat ons nog een hele rondvraag 
te wachten, een nieuwe ronde 
'kienen' en de verdeling van de 
aanwezigheidsprijzen. Ik ga het 
niet afwachten. De verdere gehei
men van dit genootschap mogen 
me bewaard olijven. Eerst een 
maand bijkomen. Benieuwd wat 
we daarna weer zullen mee
maken. 
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OOK ZO DAPPER? 

Kan uw vereniging tegen een 
stootje? Is uw club net zo 
dapper ais de Postzegelver
eniging Eemland in Soest? 
Kunt u liet 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@)tip.nl 



Iff 

DE NACHT DAT DE 
HOLOCAUST BEGON 

DOOR JEFFREY G R O E N E V E L D , P U R M E R E N D 

In de nacht van 9 op 10 november1938 vond in Duitsland 

een georganiseerde pogrom tegen joden plaats die de 

geschiedenis is ingegaan als de Kristallnacht [ i ] . Jeffrey 

Groeneveld blikt terug op deze trieste gebeurtenis, die 

deze maand exact zeventig jaar geleden plaatsgreep. 

Op 30 januari 1933 werd Adolf 
Hitler, de leider van de Nationaal 
Socialistische Duitse Arbeiders
partij (NSDAP), rijkskanselier 
van Duitsland [2, 3 en 4]. De 
hoogbejaarde rijkspresident Paul 
von Hindenburg, die niet sym
pathiek stond tegenover Hitler, 
was overgehaald om hem als 
rijkskanselier te accepteren. Zo 
kwam Hitler aan het hoofd van 
een rechts coalitiekabinet, waar
van de overige partijen de illusie 
hadden dat zij Hitler in toom 
konden houden tot de volgende 
verkiezingen. Nog dezelfde dag 
bleek dat men zich misrekend 
had. Hoewel de NSDAP slechts 
drie leden in het kabinet had, 
werd de regeringsdeelname ge
vierd alsof er sprake was van een 
machtsovername. De straten 
werden overspoeld door aan
hangers van de NSDAP, die op 
luidruchtige wijze blijk gaven van 
hun vreugde, 's Avonds werd een 
grote fakkeltocht georganiseerd, 
die aangaf dat er een nieuwe tijd 
was aangebroken [5]. 

Verkiezingen 
Toch was het nog geen uitge
maakte zaak dat de NSDAP het 
land naar haar hand zou gaan 
zetten. Er waren verkiezingen 
gepland voor 5 maart 1933 en de 
overige partijen, zowel ter linker
als ter rechterzijde, vertrouwden 
Hitler niet zomaar alle macht 
toe. Maar nu hij eenmaal in de 
regering zat, gebruikte Hitler alle 
middelen die hij had om zijn 
tegenstanders te intimideren. 
Herman Coeringwerd benoemd 
tot ministervan Binnenlandse 
Zaken van Pruisen en kon in die 
hoedanigheid invloed uitoefe
nen op het politieapparaat. Dat 
werd binnen de kortste keren 
uitgebreid met leden van de SA, 
de Deschermingsdienstvan de 
NSDAP, en de SS, de parami
litaire organisatie binnen de 
NSDAP. Zij zorgden ervoor dat 
politieke leiders het spreken op 
bijeenkomsten onmogelijk werd 
gemaakt door die bijeenkomsten 
telkens weer te verstoren. Daar 
kwam nog bij dat Hitler na een 

brand in de Rijksdag, veroorzaakt 
door de Nederlander Marinus 
van der Lubbe, bijzondere 
volmachten vroeg  en kreeg  ter 
bescherming van de staat. In een 
sfeer van wantrouwen en inti
midatie vonden de verkiezingen 
plaats. Zoals te verwachten viel, 
won de NSDAP, maar het mag 
een wonder heten dat ondanks 

alles 56 procent van de stemmen 
niet naar Hitler en de zijnen ging. 
Hitler moest gebruik maken van 
zijn bijzondere volmachten en de 
steun van de burgerlijke partijen 
in het parlement om datzelfde 
parlement buitenspel te zetten. 
De communisten boycotten een 
stemming daarover. De sociaal
democraten stemden dapper 
tegen [6], maar de absolute 
meerderheid van het parlement 
stemde voor het verlenen van 
dictatoriale macht aan Hitler. 

Gelijkschakeling 
De algehele gelijkschakeling van 
Duitsland aan de idealen van de 
Hitler en zijn NSDAP kon nu in 
gang gezet worden. Het waren 
vooralde joden die het moes

ten ontgelden. Al in zijn boek 
Mein Kampf had Hitler duide
lijk gemaakt wie volgens hem 
verantwoordelijk waren voor de 
slechte staat waarin Duitsland 
verkeerde: de joden [7]. In april 
1933 werden zogeheten beroeps
verboden ingesteld. Voortaan 
mochten alleen 'ariërs' beroepen 
zoals rechter, arts, ambtenaar, 
notaris, journalist en advocaat 
uitoefenen. Joodse winkeliers 
moesten worden geboycot. Er 
werd druk uitgeoefend op werk
gevers om hun joodse perso
neelsleden te ontslaan. Zo werd 
er bijvoorbeeld voor de deur 
van de vestiging van het grote 
warenhuis Karstadt in Berlijn 
demonstratief gepatrouilleerd 
door leden van de SA en SS, 
met als resultaat dat de joodse 
werknemers inderdaad hun baan 
verloren [8]. 

Rassenwetten 
In 1935 ging men nog een stap 
verder. Op de partijdagen van de 
NSDAP in Neurenberg werden 
rassenwetten afgekondigd 
[9]. De eerste was de 'Wet ter 
bescherming van Duits bloed 
en Duitse eer', die het joden 

e pogroms in ie nacht van g op 10 
november vormden de opmaat tot een serie maat

regelen, die het leoen van dejoden in Duitslond 
dejinitief onmogelijk maakten Onder. 2. Adolf 
Hitler beschikte als rijkskanselier snel ouer meer 
macht dan zijn cooiitiegenoten hadden verioocht 
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verbood huwelijken te sluiten of 
seksuele relaties te onderhouden 
met andere Duitsers. Huwelijken 
tussen joden en andere Duitsers 
worden onwettig verklaard. 
Met de tweede wet de 'Rijks-
burgerschapswet', kwamen 
de burgerrechten van joden 
te vervallen: voortaan konden 
zij geen aanspraak maken op 
bescherming van de grondwet. 
Daarnaast werden joden in 
overheidsposities uit hun functie 
ontheven. Aan de Neurenberger 
wetten lag de nazi-ideologie ten 
grondslag, die er vanuit ging 
dat de verschillende rassen 
kenmerkende fysieke, psychi
sche en sociale eigenschappen 
bezaten. Het 'joodse ras' was 
volgens die ideologie infeneur 
aan het Duitse, of Arische, ras. 
Om te bepalen wie ioods was 
werd gekeken naar net aantal 
joodse grootouders: iemand met 
drie of vier joodse grootouders 
was jood; een persoon met een 
of twee vol joodse grootouders 
heette joods Mischling. 

Misbruik 
De reeks van pesterijen, uit
sluiting en vernedering van de 

joodse gemeenschap in Duits
land vond zijn voorlopige climax 
in 1938. In Parijs werd de Duitse 
diplomaat Ernst vom Rath ver
moord door de ly-jarige Hirschel 
Crynszpan. Deze joodse jongen 
had een prentbriefkaart ontvan
gen van ziin moeder. Zij schreef 
over de erbarmelijke omstandig
heden waarin zij verkeerde nadat 
zij samen met 15.000 andere 
joden was gedeporteerd naar 
het niemandsland tussen Polen 
en Duitsland. Crynszpan kreeg 
een woedeuitbarsting waar de 
eerste de beste Duitser die hij 
tegenkwam het slachtoffer van 
werd. Toen Joseph Goebbels, 
de ministervan Propaganda, op 
de hoogte werd gebracht van de 
moord, aarzelde hij niet om het 
voorval te misbruiken voor een 
aanval op de joden in Duitsland. 
Hij achtte hen verantwoordelijk 
voor de dood van de diplomaat. 
Twee dagen later gaf Hitler het 
bevel om een geweldactie tegen 
de joden te starten. 

Aanvallen 
In de nacht van 9 op 10 novem
ber werden de joden aangeval
len. Synagogen werden in brand 

gestoken en joodse bezittingen 
en instellingen geplunderd, 
beklad en vernield [lo, n en 
12]. Een kleine honderd joden 
werden gedood, 7.500 winkels 
verwoest en er brandden 267 
synagogen uit. Wrang genoeg 
arresteerde de politie niet de 
daders, maar de slachtoffers. 
De uitgerukte brandweer deed 
geen pogingen de synagogen te 
redden, maar stelde weialles in 
het werk om te voorkomen dat 
het vuur oversloeg naar nabij 
gelegen panden. De schade die 
toch werd aangericht werd op de 
joodse gemeenschap verhaald. 
Er werd een boete opgelegd van 
1 miljard Rijksmark. 

Incident 
De treurige nacht is de geschie
denis ingegaan als de Kristall-
nacht, een typering die overigens 
door de nationaal-socialisten 
zelf werd bedacht. Ze verwijst 
naar de vele ruiten die waren 
gesneuveld en suggereerde 
dat er verder weinig bijzonders 
aan de hand was. In die opzet 
slaagde men wonderwel. Bij 
monde van minister-president 
Colijn betuigde de Nederlandse 

regering haar medeleven met de 
joodse slachtoffers, maar men 
beschouwde het als een incident. 
Bovendien meende men dat de 
levens van de Duitse joden geen 
direct gevaar liepen. Daarom 
werd besloten de grensbewaking 
met 600 man te versterken uit 
angst voor een grote vluch
telingenstroom. Het aantal 
vluchtelingen dat toegelaten 
mocht worden was alverhoogd 
van 2.000 naar 7.000 en daarna 
nog eens naar lo.ooo. Daarmee 
was de grens bereikt: nog meer 
vluchtelingen toelaten zou eco
nomisch onverantwoord zijn en 
alleen maar leiden tot antisemiti
sche sentimenten. 

Uitstoting 
Ondertussen werd het leven voor 
de joden in Duitsland steeds 
moeilijker [13]. Zij werden uit het 
openbare leven geweerd. Joodse 
bedrijven werden gesloten, men 
werd gedwongen om eigendom
men te verkopen en openbare 
gelegenheden werden verboden 
verbied verklaard. In de dagen na 
de Kristallnacht werden boven
dien meer dan 30.000 joden 
opgepakt door de Gestapo, de 
geheime politie, en de SS. Ze 
kwamen terecht in gevangenis
sen en concentratieltampen als 
Buchenwald, Dachau en Sach
senhausen [14]. Ruim vierhon
derd van hen kwamen om het 
leven. Wie geluk had kwam vrij, 
na de belofte het land te zullen 
verlaten. Zo eenvoudig was het 
echter niet om uit Duitsland weg 
te gaan. Net als Nederland lieten 
andere landen de vluchtelingen 
maar mondjesmaat toe. 

Vluchtelingenkamp 
Voor wie wel in Nederland 
mocht blijven werd tijdelijke 
opvang geregeld. De Neder
landse regering wilde die opvang 
centraliseren dooreen vluchte
lingenkamp te bouwen op de 
Veluwe. Dat stuitte echter op ver
zet van onder andere de ANWB, 
die vreesde dat het toerisme op 
de Veluwe onder de aanwezig
heid van een vluchtelingenkamp 
te lijden zou krijgen, en van 
koningin Wilhelmina, die vond 
dat het kamp te dicht bij haar 
zomerverblijf Paleis Het Loo was 
gepland. 
Daarop werd besloten om het 
kamp ver weg op de Drentse 
heide, in de gemeente Wester-
bork, te bouwen. Dat gebeurde 
met geld van de joodse gemeen
schap in Nederland. In augustus 
1939 werd met de bouw begon
nen en op 9 oktoben939 ston
den de eerste barakken er. 22 
vluchtelingen namen toen hun 
intrek in wat officieel het Centraal 
Vluchtelingenkamp Westerbork 
heette [15]. 
Zij konden toen niet bevroeden 
dat het verre van veilig was in dat 
kamp, zoals op l o mei 1940 zou 
blijken [ löemy]. . . 



»VERZIOrr GESPECIAUSEERDE 
RENIGINGEN EN SRIDIEGROEPEN 

De KNBF publiceert geregeld 
een geactualiseerd overzicht 
van in Nederland actieve 
gespecialiseerde verenigin
gen en studiegroepen. Het 
overzicht is bijgewerkt tot en 
met 31 augustus 2008 
Mutaties op de gegevens 
in dit overzicht kunt u 
uitsluitend doorgeven aan 
het Bondsbureau, Postbus 
4034, 3502 HA Utrecht, 
telefoon 030-2894290, fax 
030-2800128). Daar is ook 
informatie over de bij de 
Bond aangesloten vereni
gingen en over de mogelijk
heden tot aansluiting bij de 
Bond verkrijgbaar. 

De verklaring van de cijfers 
m het overzicht is als volgt: 

1. gebied 
2. activiteiten 
3. contactpersoon 
4. jaarlijkse contributie (1 g 
= eenmalig inschrijfgeld of 
inschrijfkosten) 
5. e-mail en eventueel 
website 

GEOGRAFISCHE 
GEBIEDEN 

AL BARID - Filatelistische 
Contactgroep Islamitische 
Wereld 
I. Filatelie 'Islamitische 
Wereld' in Zuidwest Azie en 
Noordoost Afrika 
2 Ruil- en vergaderbijeen
komsten, veiling, studies, 
voordrachten, bibliotheek 
(publicaties in het blad Al-
Barid). 
3. S.J Breunesse, Utrecht
sestraatweg 20, 3445 AR 
Woerden, tel 0348-481070. 
4. 20.00 euro 
5 e-mail stjtskebreunesse(3) 
hotmail com, website: www 
al-barid com 

Filatelistengroep 'Het 
Baltische Gebied' 
1. Filatelie en postgeschiede-
nis Baltische landen 
2. Vergader- en ruilbijeen-
komsten, lezingen, veiling, 
bibliotheek, publicatie 
verenigingsblad. 
3 H W.A Pijpers, Hermione-
gang 15, 2719 AR Zoeter-
meer, tel. 079-3614621. 

^ 4. 20.00 euro 
= 5 e-mail: hans pijpers(a)hccnrt 
° nl website: www hetbaltische-
^ gebied nl 

s Studiegroep China Filatelie 
^ I China, Taiwan, Tibet en 
o gebieden. 
= 2. Publicatie verenigingsblad 
— China Filatelie, publicatie 
1̂  deel China Handboek, 
2 verenigingsbibhotheek, 
IZ ledenvergaderingen, rond-

zendingen en veilingen. 

8AA 3 W.P. Ronde van Smaalen, 
Vv Boschmanswegi3,i87i AW 

Schoorl, tel. 072-5818583 
4.18.15 euro 
5. e-mail: miepronde© 
kpnplanet nl, website: www 
cümaJïlotElie tk 

Filatelistenvereniging 
Duitsland 
1. Alles wat in de Michel-ca-
talogus Deutschland Spezial 
staat. 
2. Veiling, rondzendmg, le
zingen, publicatie Deutsche 
Post, bijeenkomsten 
3. A. Hulkenberg, Vivaldiweg 
68, 3752 HC Bunschoten, 
tel. 033-2983261 
4.15.00 euro 
5. e-mail: ryan boons(a)home 
nl, website www geocities 
com/fuduitsland 

Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars 
1. Frankrijk en overzeese 
gebieden, Andorra, Monaco, 
voormalige Franse kolomen. 
2. Bijeenkomsten, veilingen, 
lezingen, rondzendingen, 
voordelige abonnementen 
op Franse filatelistische 
tijdschriften. 
3. P Zwaag, Amstel 224-2, 
1017 AJ Amsterdam, tel 020-
6277894. 
4.19 00 euro, i.g 3.50 euro 
5 e-mail p zu)aag@hccnet nl, 
website, www cfi;-mananne nl 

Postzegelvereniging 
Griekenland 
1. Griekenland en Cyprus. 
2. 4 X per jaar clubbijeen-
komst met lezing + eigen vei
ling, 4 X per jaar het bulletin 
Hermes, eigen bibliotheek, 
rondzenddienst. 
3 J R Blijleven, Westerhof 
2, 2987 XS Ridderkerk, tel 
0180-415789. 
4 25.00 euro (NL)/30.oo 
euro (buitenland) 
5. e-mail: mJo(a)pv-gnekenland 
nl, website: www pu-gneken-
land nl 

Studiegroep Britannia 
1. Groot-Brittannie en het 
(voormalige) Gemenebest, 
Ierland. 
2. Bijeenkomsten met 
veilingen, eigen bulletin, 
rondzendverkeer (Groot-
Brittannie, Wildings/Ma-
chins. Kanaaleilanden en 
Ierland, Gemenebest en 
poststukken), bibliotheek, 
leestafel 
3. P R. de Rooij, Verl Horst
laan 4, 3971 MP Driebergen, 
tel 0343-415824 
4 18.00 euro 
5. e-mail: p r de rooij@plonrt. 
nl website www sgbntannia nl 

Contactgroep Filitalia 
1. Italië en gebieden, San 
Marino, Vaticaanstad. 
2. Ruil- en regionale verga
derbijeenkomsten, veilingen, 
publicatie van verenigings
blad (6x per jaar), rondzen
dingen. 
3. L H. van den Brun, Van 
Kinsbergenstraat33, 2518 
GV Den Haag, tel. 070-
3460328. 
4.12 00 euro 
5. e-mail.JïlitaIia@u)anadoo 
nl, website: U)U)U) Jilitalw nl 

Postzegelkring Latij'ns-
Amerika 

I. Alle Latijns-Amerikaanse 
gebieden en -nevengebieden. 
2 Bijeenkomsten (4 p.j.), 
eigen periodiek (2 x p.j.), 
publicaties, clubveilmgen, 
literatuurservice. 
3. G.A.M. Reijnen, Leeuw
straat II, 6531 RA Nijmegen, 
tel 024-3567491. 
4 22.00 euro 
5. e-mail: g reyneni@chcllo nl 
website: www laca nl 

Nederlandse Vereniging van 
Postzegelverzamelaars van 
het Vorstendom Liechten
stein (NVPVL) 
1. Postzegels en postwaarde-
stukken van Liechtenstein 
2. Bijeenkomsten (2x per 
jaar), meuwtjesdienst, schrif
telijke veilingen, mededelin
genblad (4 x per jaar). 
3. J.L. Landman, Vanenbur
gerhout 2, 3845 EJ Harder
wijk, tel. 0341-417557 
4 17 50 euro 
5 e-mail. nupulcffikabelfoon 
net, website, www nupvl nl 

Vereniging 'Filatelistische 
Contactgroep Oost-Europa' 
I. Postzegels, poststukken 
en postgeschiedems van 
Oost-Europese landen en 
gebieden 
2 Bijeenkomsten (4 x per 
jaar), blad Oost Europa 
Filatelie, veiling, nieuwtjes-
dienst, rondzendingen. 
3. A Welvaart, Boomstede 
424, 3608 BE Maarssen, tel. 
0346-572593. 
4. 22 50 euro 
5. e-mail famwe\(g)wanadoo 
nl, website, wwwfcoe nl 

Nederlandse Filatelisten 
Vereniging Skandinavie 
1. Alle Scandinavische lan
den (Zweden, Noorwegen, 
Denemarken en, Deens West 
Indie, Finland, Groenland, 
IJsland, Faroer, Aland) 
2. Bijeenkomsten, veiling, 
blad Het Noorderlicht, rond
zendverkeer, catalogi 
3. F.C J K. Hertel, Urkwal 74, 
1324 HR Almere, tel. 036-
5344650, fax 036-5344760. 
4 25 00 euro (NL)/ 27 50 
euro (Eur)/ 32.50 euro (bui
ten Europa). 
5. e-mail:Jhertcl(3)hccn€t nl, 
website: www njlskandinauie 
nl 

Contactgroep Spanje-
Portugal 
I Spanje, Portugal en 
kolomen. 
2. Bijeenkomsten, rondzen
dmg, veilingen, verenigings
blad 'Iberia'. 
3 H. Veen, Tweede Stations
straat 258, 2718 AC Zoeter-
meer, tel. 079-3611910 
4. 25.00 euro 
5. e-mail: ksp-:bena@planet nl, 
website: www ksp-iberm nl 

Vereniging voor Tsjecho-
slowakije-Filatelie 
I. Tsjechoslowakije en voor
lopers, Bohemen & Moravie, 
Tsjechië en Slowakije, Karpa-
ten-Oekraine. 

2. Bijeenkomsten, rond
zendmg, verenigingsblad, 
meuwtjesdienst. 
3. S. Oosterhuis, Hobbe-
mastraat 2, 5102 EB Dongen, 
tel. 0162-313413. 
4.15 00 euro 
5. e-mail: cs-jilatelie@home nl, 
website: www a-filatehe nl 

Vereniging voor USA & 
Canada Filatelie 
I Canada & Gebieden, USA 
& Gebieden. 
2. 7 Landelijke bijeen
komsten met veilingen, 
USCA-Post, Verenigingsbi
bhotheek, meuwtjesdienst, 
rondzenddienst. 
3. H. Winterberg, Mozart-
straat 84a, 1962 AD He 
emskerk, tel 0251-234256. 
4 22 50 euro (NL)/ 20.50 
euro (NL, aut. inc.)/18 25 
euro (NL, 6^+)l 25 euro 
(buitenland, acceptgiro) 
5. e- mail secretaris USCA@ 
hetnet nl, website- www usca nl 

Filatelistenvereniging 
Zuidelijk Afrika 
1. Zuidelijk Afrika. 
2. Bijeenkomsten, veiling, 
rondzendmg, bibliotheek, 
nieuwsbrief Bartelomeu 
Dias, meuwtjesdienst 
3. J. Stolk, Waterhoenlaan 
24, B 9120 Melsele België, 
tel 0032-37754990. 
4. 20.00 euro 
5. e-mail:janstolk@beläacom 
net 

Studiegroep ZWP 
1 De (voormalige) Neder
landse overzeese gebieds
delen voor 'Tropisch' 
Nederland en Australasia. 
2. Bijeenkomsten met veilin
gen, jaarlijkse clubtentoon-
stelling, verenigingsblad 
3 J A Dijkstra, Dolderstraat 
74, 6706 JG Wageningen, tel. 
0317-417490. 
4. 25.00 euro (NL)/ 30.00 
euro (buitenland) 
5.J dijkstro50®)chello nl, 
website: www studiegroep-zuip 
nl en www zujp-lbstudie nl 

Studiegroep Zwitserland 
I. Zwitserland. 
2 Bijeenkomsten, lezingen, 
rondzendmg, veilingen, blad 
Jungfraupost 
3. M.N. Dijkhuizen, Mas-
kerbloemstraat 26, 3452 BA 
Vleuten, tel. 030-6776434. 
4. 65.50 euro (incl. 
Schweitzer Briefmarken 
Zeitung)/ 21.00 euro (zonder 
SBZ). 
5. e-mail: mdijkhuizen(g)shu nl 

THEMATISCHE 
VERENIGINGEN 

Nederlandse Vereniging 
voor Thematische Filatelie 
1 Thematische filatelie. 
2 Blad Thema (5X per jaar), 
contactdagen, rondzendin
gen, schriftelijke veilingen, 
motiefcontact, vertaalser
vice, tentoonstellingen. 

3. J C van Duin, Berglustlaan 
84, 3054 BK Rotterdam, tel. 
010-4610573 
4 28.00 euro 
5 e-mail:jc udum@hccnet nl, 
website www nutf nl 

Nederlandse Vereniging 
voor Verenigde Naties en 
Verenigd Europa Filatelie 
(VN-VE Filatelie) 
I Verenigde Naties en Ver
enigd Europa. 
2. Bijeenkomsten, schrifte
lijke veiling, blad 'Grenzen
loos'. 
3 J M Snellenberg, Porfier 
9, 3831VL Leusden, tel. 033-
4943567. 
4 23.00 euro 
5. e-mail. porfier®)hotmail nl 

Filatelisten Vereniging 
Gabriel 
1 Oecumenische thema
tische vereniging voor 
verzamelaars van postzegels, 
poststempels en poststukken 
waarvan de thema's direct of 
indirect verband houden met 
Bijbel en Christendom 
2 4 X ledenbijeenkomsten, 
filatelistische literatuur 
m b.t bijbel en christen
dom, nieuwtjes 6 x per jaar 
verenigingsblad en diverse 
studiegroepen 
3.JC Vonk, Bellamystraat 
i3> 2533 JG Den Haag, tel. 
070-3212728. 
4. 22.50 euro (NL)/ 29 50 
euro (buitenland), i.g. 3.75 
euro 
5. e-mail: uonkjc@)u;anadoo 
nl, website: UJIDU) flabrieljila nl 

Vereniging voor Kinderpost
zegels en Maxiraafilie 
1 De diverse verzamelgebie-
den omtrent de kinderpost-
zegelactie en kinderpostze
gels en maximafilie 
2 Ledenbijeenkomsten (3 
X per jaar), verenigingsblad 
(4 X per jaar), (schriftelijke) 
veilingen, tentoonstellingen 
3. PM. Klaassen, Gaard 3, 
6641WN Beuningen, tel. 
024-6771262 
4 15 00 euro, 1 g I 25 euro 
5 e-mail p klaassen5(3)hetnet 
nl 

Ruimtevaart Filatelie Club 
Nederland 
1. Historische, technische en 
wetenschappelijke aspecten 
van ruimtevaart en kosmos. 
2. Kwartaaltijdschrift 
'De Nieuwsbrief', ruil-
dagen, deelneming aan 
ruimtevaartevenementen 
en -tentoonstellingen, 
mimtentoonstellingen, 
verzorging ruimtevaartcovers 
en veilingen. 
3 A.PH.M. Jacobs, p/a Lu
pine 30, 2211 MJ Noordwij-
kerhout, tel 030-6562972. 
4 iS.oo (NL)/ 20.00 euro 
(buitenland), i g 4 50 euro 
Jeugd tot 18 jaar 10.00 euro 
5. e-mail aolckers(3)casema nl 

Filatelistische Motiefgroep 
'Papier en Druk' Nld. 
I. Papier en Druk, grondstof-



fen en papiervervaardiging, 
vormvervaardiging, druk
technieken, drukpersen en 
andere machines, geschie
denis van het schrift en het 
drukken, manuscripten, 
boeken, kranten e.d. 
2. Twee bijeenkomsten 
per jaar, uitgave van 'Druk 
Doende', stands op grafische 
vakbeurzen en tentoonstel
lingen. 
3. A.M.D. SlokkersWagema
kers, Bloemendaal i, 4614 
CX Bergen op Zoom, tel. 
0164250851. 
4. 20.00 euro 
5. email: annie.slokkers@ 
home.nl 

JVla90nnieke Filatelistische 
Studiegroep 'De Getande 
Rand' 
1. Vrijmetselarij op postze
gels in de wereld en vrijmet
selarij op FDC's. 
2. Bijeenkomsten op wis
selende data, 2 tot 3 keer 
per jaar, eigen orgaan 'De 
Verlichte Loep'. 
3. tijdelijk: E. Crab, 
Augustijnslei 56, B 2930 
Brasschaat, Belgiè, tel. 0032 
32953720. 
4.18.00 euro 
5. email: secrctaris(ó)5ctande
rand.nl 

Perfin Club Nederland 
1. Perfins 
2. Eigen verenigingsblad, 
veiling, bibliotheek, rond
zending en 4 ruilvergaderbij
eenkomsten per jaar. 
3. Mw. J.A. Birniede Gelder, 

Klipper 84, 3263 NB Oud
Beijerland, tel. 0186614522. 
4.11.00 euro (NL)/15.00 
euro (buitenland). 
5. website: UJuiui.pcrfindub.nl 

OVERIGE 
VERENIGINGEN 

Nederlandse Vereniging van 
Poststukken en Poststem
pelverzamelaars 
1. Poststukken, postale 
afstempelingen en overige 
filatelistische zaken, postge
schiedenis. 
2. Bijeenkomsten met lezin
gen/veilingen, bijeenkom
sten Groep Postgeschiedenis 
en Groep Postmechanisatie, 
algemeen en gespecialiseerd 
rondzendverkeer, uitwisselen 
frankeerZmachinestempels, 
publicaties De Postzak en 
Verenigingsnieuws, posthis
torische studies, catalogi op 
stempelgebied. 
3. E.W. Flentge, Oude Hof 
laan 11, 9751 BK. Haren, tel. 
0505349131. 
4. 25.00 euro; i.g. 12.50 euro 
5. email: secrüanaat(g) 
poenpo.com, website: www. 
pofnpo.nl 

Contact en studiegroep ie 
emissie Nederland 1852 
1. Emissie 1852. 
2. Bestudering van de eerste 
emissie, bijeenkomsten 3X 
per jaar. 
3. J.W. Kok, Sledemen
nerstraat 11, 9718 BW Gro

ningen, tel. 050 3115453. 
4. 25.00 euro; i.g. 25.00 euro 
5. email:j.U).l(ok(3)med. 
umcfl.nl 

Nederlandse Vereniging 
van Aerophilatelisten 'De 
Vliegende Hollander' 
1. Luchtpost (ontwikkeling, 
eerste vluchten e.d) lucht
postcatalogus. 
2. Regiobijeenkomsten in 
Kudelstaart (bij Aalsmeer), 
Hilversum, Eindhoven, 
Groningen/Eelde, Vlissin
gen, (schriftelijke) veilingen; 
jaarlijkse Dag van de Aerofi
latelie met tentoonstelling. 
Nieuwtjesdienst voor eerste 
en speciale vluchten met 
bijzonder poststempel, rond
zenddienst, publicatie De 
AeroPhilatelist (6 x per jaar) 
en diverse naslagwerken. 
3. W. van der Helm, De Kolk 
13, 3931 WN Woudenberg, 
tel. 0332858424. 
4. 22.00 euro (NL/Eur; 27.50 
euro (buiten Europa) 
5. email: u)uanderhelm@ 
u2teranEn.nl website: www. 
dcvlieflendcholIander.com 

Studiegroep Particuliere 
Postbezorging 
1. Particuliere Postbezorging 
(Stadspost) in Nederland. 
2. Informatievergaring en 
uitwisseling over Neder
landse Stadspostdien
sten, Stadspostzegels en 
stempels. Bijeenkomsten 
in Apeldoorn (4 x per jaar), 
driemaandelijkse periodiek. 
Catalogus (losbladig) en 

Nieuwtjesdienst. 
3. H. Heerema, Leliestraat 
13, 8051 CX Hattem tel. 038
4441830. 
4.15.00 euro 

Filatelistenvereniging Dai 
Nippon 
1. NederlandsIndië onder 
Japanse bezetting en onder 
het bewind van de Republiek 
Indonesië voor de soevereini
teitsoverdracht. 
2. Gegevensuitwisseling, 
catalogi, blad, publicaties, 
rondzending, veiling, verga
dering. 
3. L.B. Vosse, Vinkenbaan 
3,1851 TB Heiloo, tel. 072
5332293, fax: 0725339936. 
4. 20.00 euro (NL)/ 25.00 
euro (ov.) 
5. e.mail: leo.vosse@pIanet.ni, 
website: imuiu.dainippon.nl 

Landelijke Vereniging van 
Aantekenstrookjesverza
melaars 
1. Aantekenstrookjes, van 
Nederland en andere landen. 
2. Beurzen, eigen blad, 
schriftelijke veilingen, uit
gifte kantorenlijst. 
3. L.L. Louwerse, Kon. 
Wilhelminastraat 51, 2811 TT 
Reeuwijk, tel. 0182395103. 
4.10.00 euro 

Studiegroep Velrandbij
zonderheden (Plaat en 
Etsingnummers) 
I. Plaat/etsingnummers, 
knippen/ponsen, drukkerste
kens, paskruizen, register
blokken en perforaties. 

2. Bijeenkomsten, ruilver
keer, veilingen, Publicaties 
Randverschijnselenen 
Handboek Plaat en Etsing
nummers. 
3. Secretariaat p/a Postbus 
522,1000 AM Amsterdam. 
4.18.00 euro 
5. email: secretans(a)etsinfl
nummers.nl, website: www, 
etsingnummcrs.nl 

Nederlandse Postzegelver
eniging 'De Plaatfout' 
1. Studie plaatfouten op Ne
derlandse postzegels (+o.r.) 
2. Bijeenkomsten, eigen 
orgaan, veilingen. 
3. J.E. van Biezen, Zicht 3, 
8061 MT Hasselt, tel. 038
4772366. 
4. 20.00 euro; i.g. 2.50 euro 
5. email:joop van.bie2en@ 
_p'eeler.nl 

Nederlandse Vereniging 
voor Fiscale Filatelie 
1. Fiscale filatelie. 
2. Bijeenkomsten, eigen 
orgaan, veilingen 
3.0.C.G.vanderVliet, 
Pashegge 46, 7103 BH Win
terswijk, tel. 0543522070. 
4. 21.00 euro (NL)/ 25.00 
euro (Eur)/ 27.00 (ov.); i.g. 
5.00 euro 
5. email: vhet^oy@wxs.nl, 
website: u;u)U).nvJf.nl 

liCMÉiliËÉ^PLANK 
Het schrijven van een 
boek over de geschiede

nis van de scheikunde 
is geen sinecure: er is 
gedegen vakkennis en een 
goed schrijverschap voor 
nodig. En zelfs dan loop 
je nog de kans dat het 
resultaat teleurstellend 

want heel saai  uitvalt. 
Van saaiheid is bij het 
boek dat de chemicus 
J.A. van Toor onder de 
titel Geschiedenis van 
scheikunde schreef 
echter geen sprake. Dat 
komt niet in de laat

ste plaats doordat de 
illustraties in dit boek 
voor het overgrote deel 
uit filatelistisch materiaal 
bestaan. Thematici zul

len zich vast wel hebben 
gerealiseerd dat er bij het 
thema 'Scheikunde' heel 
veel zegels gezocht kun

nen worden, maar of ze 
zich ervan bewust waren 
dat het er voldoende zij n 
om een publicatie van 
deze omvang  het boek 
telt 384 pagina's  ruim 
te illustreren mag toch 
worden betwijfeld. Dat er 
sprake is van een vakkun

dig samengestelde en vlot 
geschreven tekst wordt al 

snel duidelijk. Wie zich 
de moeite getroost om 
het voorwoord van het 
boek te lezen, komt er 
daarnaast achter dat de 
auteur voor zijn publicatie 
kon putten uit materiaal 
dat hij in ongeveer twintig 
jaar bijeen bracht. Ook 
leuk om te lezen: toen het 
manuscript afwas en er 
in eigen beheer een soort 
dummy van was gemaakt, 
kreeg Van Toor de vraag 
voorgelegd; 'Waarom 
geef je het niet uit?' De 
auteur beschouwde dat 
aanvankelijk als een 
goede grap, maar toen het 
gelach was weggestorven 
werd er toch werk van ge

maakt. Met als plezierig 
resultaat dat Uitgeverij 
Veen Magazines bv hem 
meedeelde dat zijn boek 

er écht zou komen. 
Zodat er nu een rijk geïl

lustreerd boekwerk is dat 
de geschiedenis van de 
scheikunde behandelt, 
vanaf de prehistorie, 
via de alchemie, tot en 
met de overgang naar de 
moderne scheikunde. De 
atoomopbouw, het perio

diek systeem, fysische en 
analytische scheikunde 
en industriële chemie, de 
anorganische scheikun

de, biochemie, alles komt 
aan bod. Het boek is geïl

lustreerd met ortmork van 
moleculen, chemische 
formules, kleurenfoto's 
en maar liefst duizend 
postzegels met afbeel

dingen van chemici, 
chemische processen en 
uitvindingen. 
De charme van dit soort 
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boeken (eerder bespraken 
we een publicatie waarin 
het over medische zaken 
ging) is datje in feite 
twee titels voor één geld 
krijgt: in dit geval een 
soepel geschreven boek 
over de geschiedenis van 
de scheikunde en  als je 
het boek door een andere 
bril beziet  een heel mooi 
vormgegeven overzicht 
van een filatelistische 
collectie op het thema 
waaraan Van Toor zijn 
hart heel duidelijk heeft 

verpand: scheikunde. 
U kunt het boek bij de 
uitgever bestellen; ver

meld dat u abonnee van 
Filatelie bent, dan wordt 
het franco toegestuurd. 

'Geschiedenis uan scheikunde' 
door J.A, uan Toor; 384 pp., 
geill. (kleur),formaat 21,5x23 
cm (hardcover), Uitgcgeuen door 
Veen Magazines bv. Prijs 39.95 
(franco uoor lezers uan Filatelie). 
Verkrijgbaar bij de boekhandel 
(ISBN 9789085711773) en bij 
de uitgever: Antuioordnummcr 
40310, 3040 VB Rotterdam 
o.v.v, 7LDLo8ioGR 

http://rand.nl
http://umcfl.nl
http://u2teranEn.nl
http://holIander.com
mailto:leo.vosse@pIanet.ni
http://nummers.nl
http://etsingnummcrs.nl
mailto:oy@wxs.nl
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LUFTHANSA 

Eind maart van dit jaar 
begon voor de Duitse 
luchtvaartmaatschappij 
Lufthansa een nieuw sei
zoen met bestemmingen 
in het eigen land en ver 

daarbuiten. Ik neem de 
data in telegramsujl met 
u door: 
28 maart: 
MunchenKlagenfurt v.v. 
(met een toestel van het 
typeATR4250o); 
30 maart: 

DEKKER POSTBUS 157 
VLIEGDEK®)GMAIL GOM 

FrankfurtSeattle (A330
300); 
I april: 
FrankfurtDomodedovo 
v.v. (A319); 
FrankfurtLuanda (A340); 
I mei: 
KeulenTorontoDussel

dorf(A340); 
KeulenBastia en Dus
seldorfBastia (Canadair 
Regional Jet200) en 
retour uit Frankrijk via 
Straatsburg, Monaco en 
Andorra naar Hamburg 
en Düsseldorf; 
28 mei: 
DresdenBerlijn Schone
feld (i.v.m. de ILAten
toonstelling); 
30 mei: 
HamburgBerlijn Scho

nefeld (i.v.m. de ILAten
toonstelling); 
8 juni: 
MunchenShenyang 
(A340300) v.v. met tus
sendoor een vlucht naar 
Seoul; 
14 juni: 
Hamburg/DresdenReyk
javik v.v. (B737500) van 
Hamburg naar Reykjavik 
v.v; 
Berlijn SchonefeldSt. 
Mawgan (UK), in verband 
met de eerste landing van 
een A3 80 aldaar; 
28 juni: 
DresdenSt. Mawgan 
(UK); vlucht ter gelegen
heid van de oplevering en 
eerste vlucht van de B152, 
vijftig jaar geleden; 
DusseldorfNewquay v.v. 
(CRJ200). 

KUW/NWA 

Over de combinatie KLM/ 
NWA kan slechts worden 
gemeld dat er het komend 
winterseizoen geen 
nieuwe bestemmingen 
zullen worden aangevlo
gen. Jammer, maar helaas 
voor onze verzamelaars. 
Er worden slechts be
stemmingen afgestoten 
of er wordt frequenter 
gevlogen op bestaande 
bestemmingen. 

AiR BALTIC 

De luchtvaartmaatschap
pij Air Baltic wil KLM 
gaan beconcurreren met 
een rechtstreekse dienst 
van Riga naar Amsterdam 
v.v., met een toestel van 
het type B737500. De 
eerste vlucht zou op 26 
oktober plaatsvinden, op 
een moment dat de kopij 
voor deze rubriek al was 
afgesloten. Er is gewerkt 
aan het meegeven van 
post, maar of dat gelukt is 
hoort u pas later in deze 
rubriek. 
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HANDIG EN GOEDKOOP: FIUIEUE DIGITAAL 
Ook van de jaargang 2007 van Filatelie kunt u weer een handige 

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

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

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

op Postbankrekening 706968 t.n.v. Penningmeester van 
de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie en 

vermeld duidelijk uw volledige adres en 'jaargang 2007' bij de 
overschrijving (ook als u www.mijnpostbank.nl gebruikt)! 

http://www.mijnpostbank.nl
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WWF 

Geef uw steun 
en verzamel ook WWF postzegels 

Promo-actie! Verzameling "1000 postzegels'' 
Nu van € 40,- voor € 18,50 

Éénmalig... een grote en vooral schitterende verzameling van meer dan 1000 (!!) verschillende 
postzegels uit 100 verschillende landen. Voor beginnende én gevorderde verzamelaars. 
Prachtige motiefzegels, bijzondere uitgiften, herdenkingszegels, oude en klassieke zegels (soms 
meer dan 100 jaar oud!)... etc. etc. Voor vele avonden plezier: uitzoeken, sorteren, bekijken en 
genieten... Nu als kennismaking met de verzameling "Postzegels van de Wereld" van € 40,-
voor € 18,50. Bestel zo snel mogelijk, want op = op! 

De WWF Collectie van Nederland. Ter kennismaking van € 45,- voor € 24,95 
Maak kennis met het mooiste collectors-item van dit 
moment en wereldwijd het meest verzameld. Verzamel 
de bedreigde diersoorten op officiële postzegels: de 
Orang-oetan, de Afrikaanse Olifant... maar ook de 
Javaanse Neushoorn... Al deze zegels zijn t.b.v. WWF 
uitgegeven en dragen het WWF-logo. Met uw aankoop 
steunt u WWF. 
Bestel nu en ontvang: • de vier Nederlandse Port 
Betaald zegels: de Jaguar, de Toekan, de Reuzenotter en 
de Reuzenpapegaai • de vier Eerste Dag Enveloppen 

• de vier prachtige Maximumkaarten • de officiële WWF albumbladen (in luxe uitvoering) • 
het officiële WWF album • de luxe WWF opbergcassette. 
Nu ter introductie slechts € 24,95. Officieel waardevol WWF-Collectors-pack. 

Postzegelvel EXPO '58 nu van € 9,95 voor € 4,95 

EXPO Het herdenkingsvel EXPO '58 ondergebracht in een speciale luxe verzamelfolder. 
Fantastische herinnering aan een wereld-evenement! 
Prijs tijdelijk slechts € 4,95 i.pv. € 9,95 
(Beperkte voorraad. Op = op.) 

WWF "Panda" Munt in puur zilver 
Nu van € 32,80 voor € 17,50 

Uitgegeven ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan van WWF: puur zilveren her-
denkingsmunten. Zeldzame, exclusieve verzamelstukken. U kunt nu - zo lang de 
voorraad strekt ter introductie op de verzameling - de unieke zilveren munt 
"Panda moeder met kind" met hoge korting bestellen. 
De munt is sterk verkleind weergegeven. 

B O N terug te sturen naar Edel Collecties, Antwoordnummer 1616, 3740 WG Bunschoten. Tel. 033-2982353 

JA, stuur mij het aangekruiste per omgaande 
vrijblijvend 14 dagen op zicht. 
ü ..X 1000 postzegels uit 100 landen 

L I ..X WWF Verzameling Nederland 

Q . X Postzegelvel EXPO '58 

L J ...X W W F Panda munt m puur zilver 
+ 3,95 € als bijdrage m de verzendkosten. 
Il< betaal nu nog niets, maar wacht eerst uw zending af. Als il< niet 

Naam: m/v b 

Voornaam: 

Adres: 

Postcode/plaats:. 

Telefoonnr 

http://www.edelcollecties.nl
mailto:info@edeicollecties.nl
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Tsjecliische zegel met liet portret uan Premysl Fitter (1895-1976) 

BUITENLANDSE BLADEN 

De Tsjechische Schindler 
Langzaam maar zeker 
wordt duidelijk wie de 
echte helden waren onder 
het juk van het natio-
naal-socialisme en het 
communisme. Daartoe 
behoorde zeker ook de 
in 1895 in Praag geboren 
Premysl Pitter. Na de 
Eerste Wereldoorlog ging 
hij theologie studeren, 
daarna besloot hij zijn 
leven te wijden aan kin
deren in achterstandssi
tuaties, onder het motto: 
'Vrede groeit alleen daar, 
waar kinderen in liefde en 
vertrouwen opgroeien'. In 
1933 richtte hij in Praag, 
in de sterk verkommerde 
wijk Zirkov, een kinder
tehuis op. Na de Duitse 
bezetting van zijn land 
besloot hij ook Joodse 
kinderen daarin op te ne
men, wat hem in conflict 
bracht met de Gestapo. 
Na de oorlog kreeg hij 
van de Nationale Raad 
opdracht te gaan zorgen 
voor de uit de concentra
tiekampen bevrijde Jood
se kinderen. Voor dat doel 
kon hij beschikken over 
drie gevorderde kastelen. 
Daarnaast werd hij belast 
met de controle over de 
kampen met geïnterneer
de Duitsers. Die waren 
opgesloten in dertig kam
pen; in totaal waren daar 
ca 10.000 volwassenen en 
15.000 kinderen onder
gebracht. Veel kinderen 
waren ziek of leden aan 
ondervoeding. Pitter nam 
vierhonderd kinderen 
op in zijn tehuizen; ze 
konden goed met elkaar 
overweg. Pitter stelde 
zich op het standpunt:' Ik 
ben niet geroepen andere 
volkeren te berispen ofte 
veroordelen'. Na de com
munistische machtsover
name, in februari 1948, 
verslechterde zijn situatie 

met de dag. Dreigende 
arrestatie en het vooruit
zicht van dwangarbeid in 
een uraniummijn deden 
hem in september 1951 
besluiten naar het Westen 
te vluchten. Tot aan hun 
opheffing werkte hij 
daarna in Duitse vluch
telingenkampen. Daarna 
verhuisde hij naar Zwit
serland, waar hij in 1976 
overleed. In 1964 plantte 
hij een boom in de Laan 
der Rechtvaardigen in Yad 
Vashem in Jerusalem. In 
iggi kreeg hij - postuum 
- de Masaryk-Orde van 
Tsjechië (Premysl Fitter, 
Christ und Humanist in den 
Nachkriê suJirren 1945 door 
Ferdinand Schmitt in 
Forschungsberichte aus 
der Tschechoslowakei 
Philatelie, nummeri55). 

Ideeën over filatelie 
Dit voorjaar l<wamen de 
belangrijkste Franse orga
nisaties op het gebied 
van de filatelie bijeen om 
zich te beraden op hun 
toekomst. De bijeen
komst- Filatelie schreef 
er eerder over - wordt 
aangeduid met de naam 
Staten-Generaol. Frangoise 
Eslinger, directeur van de 
Phil@poste, heeft onlangs 
onthuld hoe ze gevolg zal 
geven aan de in het voor
jaar genomen besluiten. 
Het jaarlijks filatelistisch 
programma valt voortaan 
in drie delen uiteen. Aller
eerst gegomde zegels met 
waardeaanduiding, in een 
beperkt programma met 
een dito oplage. Conform 
de wensen (ook de Franse 
president Sarkozy was er 
vurig voorstander van) 
worden hierin gegraveer
de postzegels opgenomen, 
zodat deze grafische vaar
digheid behouden blijft. 
De tweede groep omvat 
de zelflflevende zegels; 
die zijn gemakkelijk aan 
te brengen en stimuleren 

NEDERLANDSTALIGE TIJDSCHRIFTEN: 
DAAN KOELEWIIN - BUITENLANDSE 
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mede daardoor de lust 
om te schrijven. Doel en 
soort van deze semiper
manente zegels worden 
op elkaar afgestemd 
en vastgelegd in een 
ministeriele beschikking, 
met daarin ook de regels, 
geldigheidsduur, oplage 
e.d. De derde en laatste 
categorie, de zogenaamde 
MonTimbraMoi, is toe
gankelijk voor iedereen: 
het gaat om persoonlijke 
postzegels. 
Een werkgroep zoekt 
momenteel uit welke 
plaats de postzegel (nog) 
inneemt in de media, en 
dan met name de televi
sie. Mogelijk komt er een 
eigen'web-tv'. 
Ook op het gebied van 
tentoonstellen heeft 
Eslinger eigen ideeën; 
Tedere verzamelaar vormt 
op zich een klem muse
um, een Pantheon (tempel) 
van de filatelie, met een 
buitengewone rijkdom', 
stelt ze vast. Iedereen die 
dat wil moet zijn of haar 
verzameling - en dan niet 
alleen bij traditionele ma
nifestaties - ook 'buiten 
de deur' kunnen tonen. 
Zij wil het grote publiek 
kennis laten maken met 
de filatelie door bijvoor
beeld in plaatselijke 
postkantoren te laten 
exposeren. Daar kan 
men dan ook informatie 
krijgen over plaatselijke 
verenigingen, handelaren 
en de filatelistische pers 
(Gauthier Toulemonde: 
En personne, in Timbres 
magazine, juli-augustus 
2008). 

Bemoedigende woorden 
kunnen ook worden 
opgetekend uit de mond 
van prof dr U. Ferchen-
bauer, wiens nieuwste 
standaardwerk tijdens 
WIPA08 verscheen. 'Fila
telie is als een piramide; 
de basis blijft heel breed' 
(Die Philatelie UJird sich im
mer u;eiter entwickeln, in Die 
Briefmarke, nummer 5-
2008). Dat klinkt opwek
kender dan de geluiden in 
nummer 62 van Dentelé 
28, tijdschrift uit de om
geving van Nantes. Daar 
constateert de schrijver, 
dat 'de zieke, i.e. de fila
telie, reeds enige tijd pal-
liatieve zorg ondergaat, 
waarbij de posterijen, de 
handelaren en de bond 
aan het hoofdeinde van 
het sterfbed zitten'. 

Een gewone Jenny en een exemplaar met eenfors uerschouen zuiarte 
drukgang, het beroemdst is de 'Inuerted jennij' 

90 jaar luchtpostzegels 
Op 13 mei 1918 werd 
de eerste Amerikaanse 
luchtpostzegel van 24 
dollarcent uitgegeven. 
Het vliegtuig, de Curtiss 
JN-H4, kreeg al snel de 
bijnaam Jenny. Al een 
dag later kocht William 
T. Roby een compleet vel 
van postzegels met de be
roemde kopstaandejenny. 
In die tijd was vliegen 
nog een opwindende en 
gevaarlijke activiteit. 
Probleem nummer een 
was destijds het rekru
teren van voldoende 
piloten en vliegtuigen. 
Die werden in Europa in
gezet ten behoeve van de 
oorlogsvoering. Geluk
kig vond de legerleiding 
het goed dat piloten 
in afwachting van hun 
vertrek naar Europa op 
postvliegtuigen werden 
ingezet. Zo begonnen 
op 18 mei igi8 de eerste 
postvluchten van en naar 
New York, Washington en 
Philadelphia. De piloten 
sliepen onderweg bij de 
plaatselijke bevolking. 
De kopstaandejenny was 
het gevolg van het feit, 
dat de twee kleuren toen 
nog in opeenvolgende 
drukgangen moesten 
worden aangebracht: 
eerst rood, daarna blauw; 
bij de velinleg ging het 
ergens fout. 
Na dit voorval werd op 
elk vel het woord TOP 
aangebracht. Desondanks 
ontstonden er postzegels 
waarop de vliegtuigen 
niet vlogen, maar bleven 
taxiën. Roby verkocht zijn 
vel nog diezelfde week 
voor 15.000 dollar; een 
losse zegel kost nu een 
fortuin. Later dat jaar wer
den de tarieven gewijzigd 
(16 cent per ounce en 6 
cent voor elk volgende 
ounce) en verschenen er 
alsnog twee luchtpostze
gels in die waarde (Don 
David & the A.P Staff: 
Commemorating go years of 
U.S. Air Mail in American 
Philatelist, mei 2008). 

Bontkraag blijft boeien 
Na meer dan twintig 
jaar speuren, volhar
ding, passie en hechte 

internationale samen
werking verscheen een 
publicatie over een van de 
kroonjuwelen onder de 
Nederlandse postzegels. 
Het betreft het een studie 
over de plaatfouten bij 
de zegel van 5 cent in het 
type-Bontkraag (NVPH-
nummer 60). Ook in dit 
geval kondigen de auteurs 
aan niet de illusie te 
hebben compleet te zijn. 
Dat is ook onmogelijk 
bij een gebruik van zo'n 
170 platen gedurende 
vijfentwintig jaar bij een 

Van de Bontkraatjzê el van 5 
cent luerden bijna tiuee miljard 

exemploren gedrukt 

productie van maar liefst 
1.886.749.600 exempla
ren. En dan hebben we 
het nog maar over één 
postzegel uit een serie 
die tot aan de 10 gulden 
loopt. De eerste pogingen 
om tot een inventarisatie 
van plaatfouten te komen 
dateert al uit 1922, de zo
genoemde Leiddraad uoor 
den SpeciaalDerzamelaar. 
Gelukkig waren vrienden 
in binnen- en buiten
land steeds weer bereid 
aanvullend onderzoek 
te doen of anderszins 
hulp te verlenen. Mede 
daardoor konden Charles 
Fairweather en John 
Lauder de kar blijven 
trekken, tot dit deel 
van hun filatelistisch 
levenswerk was voltooid. 
Tijdschriftredacteur Les 
Hobbins kon, na twintig 
jaar, zijn functie dan ook 
voldaan neerleggen (John 
Lauder: The 5 cent "Bont
kraag" [jur collar] issue oj 
1899-1924 [Part 1]) in The 
Netherlands Philatelist, 
jaargang XXVI, nummer 
6, maart 2008). 

G.A GEERTS 
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Het IS uoor steeds meer mensen van belang iets van diabetes ajte lueten. 
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Geheime eilanden 
In mei 1921 isoleerden de 
Canadese wetenschapper 
Banting en zijn assistent 
Best de zogenoemde 
eilandjes van Langer
hans, een kleine groep 
lichtkorrelige endocriene 
cellen in de pancreas van 
ossen en andere boer
derijdieren. Ze deden 
dat in hun laboratorium 
aan de universiteit van 
Toronto. Ze ontdekten dat 
de cellen bij mens en dier 
verantwoordelijk zijn voor 
de controle op de afbraak 
van suikers. Cellen in 
de eilandjes produceren 
onder meer insuhne, afge
leid van het Latijnse 
woord insula ('eiland'). 
Suikerziekte werd voor 
de ontdekking van 
msuline beschouwd als 
een dodelijke ziekte. De 
ontdekking van insuline 
maakte suikerziekte of 
diabetes behandelbaar, 't 
Dijkenaartje (Hobby- en 
Verzamelclub Begijnen
dijk, België) schrijft er 
over, in een bijdrage van 
de hand van de voorzit
ter van de club die ook 
eindredacteur van het 
magazine is; Pol Wij-
nants. In het artikel wordt 
thematische informatie 
voor het opzetten van 
een verzameling over 
suikerziekte verstrekt. De 
bijdrage is geïllustreerd 
met postzegels over dit 
medische thema. 

Stem op Christus 
Er zijn - we meldden 
het al eerder-dit jaar 
veel verenigingsjubilea 
te vieren. Zo bestaat de 
vereniging Gabriel dit jaar 
zestig jaar. Hun tijd
schrift, Gabriel, valt altijd 
op door verslagen van 
vele activiteiten, maar ook 
de filatelie krijgt ruime 
aandacht. In een van de 
nummers die dit jaar 
verschenen is een artikel 
van Edward Froon (waar 
haalt die man de tijd 
vandaan?) te vinden over 
de filatelistische aspecten 
van een van de moderne 

wereldwonderen: het 
beeld 'Christus de Verlos
ser' in het Braziliaanse 
Rio de Janeiro. Hij begint 
met de klassieke wereld
wonderen, maar daarvan 
bestaat alleen nog maar 
de Piramide van Cheops. 
Dus er was behoefte aan 
nieuwe wonderen. Op 
de zevende dag van de 
zevende maand van 2007 
werden internationale 
verkiezingen gehouden; 
bijna 100 miljoen mensen 
stemden mee. Overal 
werden campagnes 
gevoerd door regeringen, 
bedrijven en invloedrijke 
personen. Gestoken in 
een T-shirt met de tekst 
Stem op Christus, Hij is een 
luonder maakte president 
Lula van Brazilië voor 
de camera reclame voor 
de verkiezing van het 
standbeeld van Christus 
de Verlosser, dat over 
Rio uitkijkt. De actie van 
Lula had succes, want 
het 38 meter hoge beeld 
in Art-Decostijl uit jaren 
dertig van de vorige eeuw 
Icwamopdelijstmet 
nieuwe wonderen. Het 
is daarmee het jongste 
wereldwonder. Het beeld, 
dat op een 710 meter hoge 
rotspiek, de Conovado, is 
geplaatst, staat symbool 
voor de universaliteit van 
de Christelijke boodschap 
en voor de warmhartig-
heid van de Braziliaanse 
bevolking. Edward il
lustreert zijn artikel met 
filatelistisch materiaal en 
verloochent zijn filate
listische afkomst niet: er 
staan een paar prachtige 
maximumkaarten bij 
afgebeeld. 

Liggende ruiten van Tuva 
Als klein jongetje vond ik 
in een pakketje post
zegels dat ik voor mijn 
verjaardag kreeg, een 
paar postzegels van Touua 
of Tura. Niemand in mijn 
familie wist waar dat land 
lag en we konden het ook 
niet vinden in de Bosatlas. 
Toch waren het prachtige 
postzegels met ruiters, 
kamelen en vliegtuigen 
erop. Nu ik iets ouder ben 
geworden kom ik plotse

ling een artikel tegen over 
dit gebied in De Stok-
vispost (NVPV afdeling 
Deventer) en nu weet ik 
Tuva in Centraal-Azië ligt, 
waar zich het geogra
fisch middelpunt van dat 
werelddeel bevindt. Het 
is een gebied dat het verst 
van welke zeekust dan 
ook is gelegen en het is 
aan alle kanten omsloten 
door bergketens. In het 
zuiden grenst het gedeel
telijk aan India. Eerst 
werd het overheerst door 
de Mongolen, vervolgens 
was het van China, daarna 
stond het onder invloed 
van de Sovjetunie. Na 
het uiteenvallen van de 
Sovjetunie in 1992 is het 
min of meer zelfstandig. 
De auteur van het artikel, 
Ryan Boons, vertelt dat 
de postzegels die ik in dat 
pakketje vond, date
ren uit het eind van de 
jaren dertig van de vorige 
eeuw en gedrukt zijn in 
Moskou. Er staan meestal 
inheems-folkloristische 
en diermotieven op. Ook 
zijn zegels met afbeel
dingen van moderne 
propellervliegtuigen en 
zelfs Zeppelins, terwijl in 
werkelijkheid de kameel 
het meest gebruikte 
vervoermiddel was in die 
streken. De zegels had
den voor die tijd aparte 
vormen, zoals een drie
hoek met de punt naar 
beneden, de liggende 
ruit, het staande vierkant 
en de grote rechthoek. 
Het Tuva-artikel vult het 
gehele nummer van De 
Stokuispostvan mei 2008. 

Verzamel Israël! 
In Nieuwsbrief (VPT, 
Tilburg) troffen we een 
vurig pleidooi aan om 
Israel te gaan verzamelen. 
De Tilburgers beginnen 
bij de voorgeschiedenis. 
Als er één gebied is waar 
filatelisten zeldzame en 
verrassende vondsten 
kunnen doen, dan is dat 
wel het Palestina uit de 
periode 1852-1948. Vóór 
de stichting van de staat 
Israel in 1948 was er een 
overgangsperiode, van 
1945 tot 1948. De pioniers 
uit die tijd correspon
deerden druk met familie 
en bekenden in Europa. 
Behalve Brits-Palestijnse 
postzegels gebruikten 
ze ook zegels van eigen 
fabricaat: soms primitief, 
maar vaak ook deskundig 
en fraai vervaardigd. 
Dan volgt de periode na 
1948, met vele varianten, 
zoals samenhangende 
exemplaren, zegel met 
tabs en met tussenstro-
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Een mooi, moar helaasjilatelistisch geïnspireerd stukje Israel-Jilatelie 

ken. Blokken in vele 
formaten met curieuze 
tandingen verschijnen, 
terwijl de filatelisten zich 
ook kunnen uitleven op 
het gebied van papier- en 
fosforstreepvariaties. 
Israël biedt ook de thema-
tici veel mogelijkheden. 
Kunstenaars, politici, 
sterrenbeelden, munten, 
dieren, bijbelse helden, 
uitvindingen, enzovoort 
kom je tegen. Israël verza
melen? Aanbevolen! 

Ruimen van archieven 
Materiaal dat zowel 
traditionele als thema
tische verzamelingen 
interessanter maakt zijn 
schetsen, ontwerpen, 
drukproeven en andere 
zaken die het proces van 
het ontstaan van post
zegels documenteren. 
Meestal zit dit materi
aal in de archieven van 
postmusea. In Thema-
phila van de gelijknamige 
Belgische vereniging voor 
thematische filatelie lazen 
we een artikel van de 
hand van Damian Läge, 
dat ons attent maakt op 
het feit dat tegenwoordig 
steeds meer archieven van 
postadministraties, post
musea en postzegeldruk
kerijen worden 
geliquideerd. 
Op veilingen en 
via het internet 
wordt hoogst 
belangwek
kend materiaal 
op de markt 
gebracht. 
In de lente van 
2007 werd het 
archief van de 
Zwitserse druk
kerij Courvoi-
sier geruimd. 
De inhoud 
viel tegen. Het 
bedrijf had de 
laatste vijftig 
jaar weliswaar 
zegels voor een 
groot aantal 
landen gedrukt, 
maar in het 

archief slechts één enkele 
serie kleurproeven per 
emissie bewaard. Van 
ontwerpen en schetsen 
was niets meer terug te 
vinden. 
Anders was het gesteld 
met de Spaanse firma 
Fournier. Alle stadia van 
de postzegelproductie, 
van de ontwerpen tot de 
definitieve drukplaten 
bleken per vervaardigde 
postzegel te zijn gear
chiveerd. Het archief van 
Tonga is ook geruimd en 
inmiddels vrijwel geheel 
in privéverzamelingen 
terecht gekomen. 
De Versailles-coUectie 
was niet echt een archief, 
maar een gigantische 
verzameling van teke
ningen, proefdrukken en 
luxeproeven uit de Franse 
Staatsdrukkerij. In vijftig 
jaar tijd had een particu
lier, die contacten had 
met de meeste graveurs 
van de drukkerij, deze 
collectie opgebouwd. 
Twee veilingen in de 
Verenigde Staten boden 
het aan; handelaren 
kochten het leeuwendeel 
van de verzameling en 
het materiaal wordt nu te 
koop aangeboden. 

DAAN KOELEWIJN 



KINDERBEDANKKAARTEN 
KLEURRIJK IN BEELD GEBRACHT 

DOOR EDWARD FROON, UTRECHT 

1 Nelleke BakkerenVoogt ontvangt het nieuwe handboek uit handen van de auteur, Wil Verbeek 

De verschijning van het nieuwe 
Handboek Kinderbedankkaarten 
was het hoogtepunt van de 
jubileumbijeenkomst die ter 
gelegenheid van het 25jarig be
staan van de Vereniging voor Kin
derpostzegels en Maximaßlie werd 
gehouden. Het eerste exemplaar 
van dit Handboekwerd aan 
Nelleke BakkerenVoogt, direc
tievoorzitter van de Stichting 
Kinderpostzegels Nederland 
(SKN), overhandigd door de trot
se auteur Wil Verbeek [i]. Nelleke 
hield vervolgens een voordracht 
over de stichting en over het 
gevoerde beleid. Zelf kwam ze 
volop in het nieuws bij de ope
ning van de nog tot 30 augustus 
2009 lopende tentoonstelling 
Ding Dong in het Museum voor 
Communicatie. Deze expositie 
brengt de geschiedenis van 
zestig jaar Kinderpostzegelacties 
uitgebreid in beeld. 

Stichting en Kinderpostzegels 
De PTT van Zwitserland begon 
in 1913 als eerste met de uitgifte 
van kinderpostzegels, Nederland 
was tweede in 1924. De actie 
kreeg vleugels door een initiatief 
van de inmiddels legendarische 
'Meester Verheul' uit Waarder, 

„ die zijn kinderen in 1948 langs 
° de deuren stuurde om kinder
~ postzegels te verkopen. Het 
^ werd een groot succes, toen 
= ook andere leraren dit initiatief 
L̂  ('Voor het kind  Door het kind') 
% landelijk overnamen. 
= Deze spontane volksbeweging 
^ houdt tot de dag van vandaag 
" stand, mede omdat iedereen die 
i in zijn of haar jeugd de zegels 
■̂  aan de deur heeft verkocht. 

JA I daarbij heeft geleerd dat je je 
y § belangeloos kunt inzetten voor 

anderen. 
De hoge publieke waardering 
heeft de stichting weten voort 
te zetten bij de verwerving van 

fondsen. Ze kan ook gemak
kelijk medewerking krijgen 
van prominenten, zoals leden 
van het Koninklijk Huis, om 
de eerste Kinderpostzegels te 
kopen. Dankzij een organisatie 
van normaal betaalde beroeps
krachten werkt ze efficiënt. De 
kosten bedragen slechts 16 
procent van de brutoopbrengst, 
wat laag is ten opzichte van de 
norm die voor het verkrijgen 
van het Charitaskeurmerk geldt 
(maximaal 25%). HierdoorKan 
nog meer geld terechtkomen 
bij net doel: de honderden (ook 
internationale) projecten die 
jaarlijks voor kinderen worden 
opgezet om hun veiligheid te be
vorderen en knelpunten weg te 
nemen die door armoede, oorlog 
of andere achterstandssituaties 
zijn ontstaan. 
De kinderen werven zelf als 
vanouds geweldig. Met de actie 
worden nog maar twee miljoen 
van de zes miljoen huishoudens 
rechtstreeks bereikt. Oorzaak is 
het gedaalde geboortecijfer (nu 
215.000 kinderen op pad, vroe
ger 600.000!), terwijl er overdag 
veel minder mensen thuis zijn. 
Verkoop van kinderpostzegels 
via de computer is nieuw: kin
deren benaderen via een eigen 
website op de computer van de 
stichting hun familie en kennis
sen voor de verkoop. Dat loopt 
goed. Nieuwste initiatiefis om 
de werkende tweeverdieners te 
bereiken door kinderen bedrijfs
bezoeken af te laten leggen; de 
zegels worden dan bijvoorbeeld 
in de kantine verkocht. 

Drie verschillende versies 
Producten zoals kinderpostze
gels en allerlei prentbriefkaarten 
kan men zó kopen, maar kinder
bedankkaarten niet. Die moetje 
namelijk verdienen door actief 
aan de acties deel te nemen, of 

door veel producten af te nemen. 
Dit maakt het verzamelen van 
deze kaarten extra leuk. Vanaf 
1949 verschijnen ze, waarbij de 
Zwitserse ProJwentutekaarX als 
voorbeeld diende. 
Er zijn drie verschillende versies: 
 de Skaart, gericht aan het 
schoolpersoneel; 
 de K en de Ckaart, gericht aan 
de plaatselijke comités en 
 de Bkaart, gericht op bedrijven 
die grote aantallen kinderpostze
gels afnamen. 

Vijfde editie 
Het handboek is nu geheel in 
kleur [2], in tegenstelling tot 
de vier eerdere catalogi die in 

Handbo€k voor het kind/1 ^ 

Kinderbedankkaarten | j \ 

2 Omslag van het nieuwe, kleurrijke handboek 

bestuursleden van de stichting of 
door ontwerpers) ondertekende 
bedankkaarten en verder ook 
foutdrukken (tekstverwisselingen 
e.d.). Tenslotte is een hoofdstuk 
gewijd aan afgeleide bedank
kaarten van het Amsterdamse 
Comité en die van de Filate
listische Dienst. Deze laatste 

zwart/wit zijn verschenen. Het 
handboek vermeldt alle sinds 
1949 verschenen Kinderbedank
kaarten; ze worden in kleur 
afgebeeld (zie [3], met kaarten 
uit respectievelijk 1950,1953 en 
1960) en uitvoerig beschreven, 
compleet met oplagen, numme
ringen, etc. 
Het handboek behandelt ook 
speciale kaarten, zoals de 
voorlopers van vóór de Tweede 
Wereldoorlog, persoonlijk (door 

::—■ : NEDERLAND 

3 Een greep uit de kinderbedankkaarten die 
in het nieuwe handboek worden behandeld 

zijn verschenen in diverse talen 
(Frans, Duits, Engels, maar ook 
in het Italiaans en Spaans). 
Het handboek  gedrukt op A4
formaat en met een omvang van 
130 pagina's  is het eerst ver
schenen deel in een losbladige 
uitgave, die in de loop der jaren 
moet uitgroeien tot een com
pleet Handboek Voor inet Kind. 
Het deel Kinderbedankkaarten is 
al te koop bij de gespecialiseerde 
vakhandel. 
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AFLEVERING 6 2  VERVALSTE AFSTEMPELINGEN 
NED.INDIË (INTERNET) EN FRANKRIJK (VEILING) 

Een bevr iende v e r z a m e 

laar m a a k t e m e er o p 
a t t e n t d a t o p een b e p a a l d e 
eBaywebsite veel N e d e r 

l a n d s  I n d i s c h e pos t zege l s 
w e r d e n a a n g e b o d e n 
die voorz i en w a r e n van 
vervals te a f s t e m p e l i n g e n . 
D e n a a m van de site hie r 
n o e m e n k a n s t raf rechte

lijke gevo lgen h e b b e n ; ik 
m o e t d a a r o m he laas vol

s t a a n m e t h e t t o n e n van 
d e b e w u s t e p o s t z e g e l s . 
Opva l l end is d a t h e t 
m e r e n d e e l van deze 
a f s t e m p e l i n g e n overeen

k o m t m e t t e k e n i n g e n die 
g e m a a k t w e r d e n d o o r 
d e vaak in deze rub r i ek 
o p g e v o e r d e vervalser 
R.E.P. Maier , afbeeldin

g e n die o o k g e b r u i k t zijn 
a ls i l lus t ra t ie in he t b o e k 
Poststempels Nederlands

I n d i e i 8 6 4  i g 5 0 ( P N I ) 
van Paul B u l t e r m a n . Ik 
h e b al e e r d e r ve rme ld d a t 
m e e r d a n 150 afbeel

d i n g e n van Maie r in d i t 
b o e k zijn geb ru ik t . Voor 

d e duide l i jkhe id zal ik 
bij de b e s p r e k i n g van d e 
vervalste s t e m p e l s d e p a 

g i n a ' s n o e m e n w a a r d e z e 
a f s t e m p e l i n g e n w o r d e n 
afgebee ld . 

Vervalste s t e m p e l s 
Er zijn, behalve p o s t z e 

ge ls die o v e r d r u k t w e r d e n 
m e t d e t eks t JAVA., 
BUITEN BEZIT., n o r m a a l , 
h o o g s t a a n d o f k o p s t a a n d 
en DIENST k o p s t a a n d , 
o o k a n d e r e zege l s 
voorz i en van vervalste 
s t e m p e l s . De vo lgo rde is 
wil lekeur ig , n e t zoa l s di t 
in de aanb ied ings l i j st o p 
eBay h e t geval w a s . 
De a f s t e m p e l i n g e n zijn 
nie t altijd in h u n gehee l 
a f g e d r u k t o p d e p o s t z e 

ge ls ; m e e s t a l betref t h e t 
s lech ts een deel . M a a r 
d o o r deze de len bijeen 
te v o e g e n zijn ze t och 
duidel i jk g e n o e g h e r k e n 

baar . H i e r d o o r k a n d e 
c a t a l o g u s v o l g o r d e a n d e r s 
zijn d a n in o n d e r s t a a n d e 

o p s o m m i n g . S o m m i g e 
p o s t z e g e l s zijn gedraa id 
o m h e t s t e m p e l d e e l z o 
r e c h t s t a n d i g mogel i jk a f 
te bee lden . 
O m d a t de a fbee ld ingen 
nie t z o s c h e r p zijn als 
w e wel z o u d e n wil len , 
g e e f ik een z o duidel i jk 
mogel i jke omschr i jv ing . 
De g e t e k e n d e s tempelaf

b e e l d i n g e n ui t h e t a r c h i e f 
van Maier ( aanwez ig in 
h e t M u s e u m voor C o m 

m u n i c a t i e in D e n Haag) 
zijn g e n u m m e r d zoals 
ik ze zel f voor di t a rch i e f 
h e b gereg i s t r ee rd (zie 
de afbeeldingen A, B en C). 
In 1991 is een enve lop , 
ge f rankee rd m e t zowel 
b r a n d k a s t z e g e l s als 
a n d e r e pos t zege l s , afge

k e u r d o m d a t de p o s t z e 

gels a fges t empe ld w a r e n 
m e t een vervalst s t e m p e l 
B a n d o e n g (zie afbeel

ding D voor een briefdeel 
en afbeelding E voor h e t 
vervalste s t e m p e l ) . 
O f de o p d r u k k e n JAVA. 
en BUITEN BEZIT ech t 
zijn is moeil i jk te z ien ; 
t en eers te o m d a t h e t 

verk le inde a fbee ld ingen 
zijn en t en t w e e d e o m d a t 
d e g e b r u i k t e r e so lu 

tie e rg l a a g is . O o k d e 
o p d r u k k l e u r is n ie t g o e d 
w a a r n e e m b a a r . Wie zu lke 
zegels wil k o p e n  zeke r 
als ze een behoor l i jke 
c a t a l o g u s w a a r d e h e b b e n 
 m o e t d a t eigenl i jk altijd 
d o e n o n d e r d e g a r a n t i e 
d a t de k o o p o n g e d a a n 

kan w o r d e n g e m a a k t als 
bij k e u r i n g blijkt d a t h e t 
o m vervals ingen gaa t . 
Het betreft de vo lgende 
a f s t empe l ingen : 

1. v ie rkan t s t empe l 
DJOKJAKARTA4 2 i 8 g 6 
 M a i e r r e g . n r i 3 9 i 
( b l a d 7 4 )  b o e k P N I 
p a g i n a ' s 55 en 578 o p 
Diens t nr. 6 (afbeelding 1); 

2. vie rkan t s t e m p e l : 
SEMARANGKARANGTOERI 
21 2 i g o 8  M a i e r r e g . 
nr 1393 (blad 74)  b o e k 
P NI p a g i n a ' s 55 en 578 

A Djokjakarta, Taroetoen^ en SemarangKaranatoeri (resp. Maier 
1391.15922111393) 

110 ?^J5^?^8 ^ < 29. 2. 32.20; 

B Besoeki (Maier 1409) C. Tjipatat (Maier 1419) 

'Wf^^^^MBÊlSb^^^^ 
" ^^f^^^^^^^Ê ' 

' Ct H" '■, ■ III ,, I'lSlBiMf < 

%^^sÊt. 
: m '^F^^f' 
> teJat Jiai jAga^^Bieg^^ 

De afi)ee\d\ngen op deze pagina's zijn uoor 
een belangrijk deel ajkomstifl uan het 

internet. Door de lage resolutie uan deze 
iDebillustraties is de kuialiteit uan de foto's 

luellicht met in allegeuallen optimaal. Red 

Afbeelding 01 
Djokjakarta 
4 2 i8g6 

Dienst nr 6 

Afbeelding 02a 
SemarangKarangtoeri 

21 2 igo8 
Dienst nr l o j 

Afbeelding 02b 
SemarangKarangtoeri 

21 2 igo8 
Dienst nr 1 ^ 

Afbeelding 02c 
SemarongKorangtoeri 

21 2 igo8 
Dienst nr 17/ 

Afbeelding 03a 
Taroetoeng 
10 10 i g i i 

Buiten Bezit. nrgS 

Afbeelding 03b 
Taroetoeng 
10 1 0 i g i i 

Buiten Bezit, nr 87 / 

Afbeelding 03c 
Taroetoeng 
10 1 0 i g i i 
Dienst nr gf 

Ajbcelding 04a 
Besoeki x x x 

10.2 25 78V 
Jaua. nr8o 

Afbeelding 04ba 
Besocki XXX 

10.2 25.78V 
Jana nr 6}f 

Afbeelding 04bb 
Besoekixxx 

10 2.25 78V
Jaua nrö j f 

Afbeelding 04ca 
Besoekix x x 

10 2.25.78V
JüDa. nr 70 / 

Ajbeelding 04cb 
Besoeki x x x 

10 2 25.78V
Jaua nr7if 

Afbeelding 04d 
Besoekixxx 

10 2.25 78V
Jara nr77 j 

AJbecldmg 04e 
Besoekixxx 

10.2 25 ySV
]ava. nr 78 / 
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op kopstaand Dienst, nr 
lof (i cent/ afbeelding 2c), 
nr i3f(5 cent/ afbeel

ding 2 a) en i / f (lo cent/ 
afbeelding 2 b); 

3vierkant stempel: 
TAROETOENG i8 lo i g i i 
 Maier reg. nr 1392 
(blad 74)  boek P NI pagi

na's 55 en 578 op Buiten 
Bezit, nr 96 (2'/! gulden/ 
afbeelding ^a), kopstaand 
Buiten Bezit, nr 8if 
(VjCent/ afbeelding 3b) en 
kopstaand Dienst, nr Dgf 
(V2 cent/ ajbeelding 3 c); 

4. smalle lange balk met 
biffagerand: BESOEKIxxx 
10.2.25.78VMaier reg. 
nr 1409 (blad 75)  boek 
P NI pagina's 84 en 57g 
op Java. nr 80 (2 /̂1 gulden/ 
ajbeelding 4a), kopstaand 
Java. nr 63f (i cent/ afbeel

ding 4ba), nr ósf (2 cent/ 
ojbeelding 4bb), nr 7of 
(10 cent/ afbeelding 400), nr 
7if (12 /̂2 cent/ afbeelding 
4cb), nr 77f (30 cent/ af

beelding 4d), nr78f(50 
cent/ afbeelding 4e) en 

kopstaand Buiten Bezit, 
nr 95f (30 cent/ afbeelding 

5. smalle lange balk met 
biffagerand, uuraandui

ding: TJIPATAT x x x 
29,2.32. 20 Maierreg. 
nr 1419 (blad 75)  boek 
P NI pagina's 84 en 579 
op Port nr 34 (37 /̂2 cent/ 
afbeelding 5); 

6. lange balk, dichte 
cirkel, uur aanduiding 
(getekend datum met 
schrijfmachineletters): 
BANDOENGXXX18.g 22.8 
 nrs 140 tot en met 159 
(gehele serie met opdruk 
3de N.I. Jaarbeurs Bandoeng 
19221 cent tot en met 
20 cent); 

7. smalle lange balk met 
biffagerand, uuraandui

ding: PASIR BOENGOER 
61.42 .11 .  stempel 
is in twee delen apart 
afgestempeld  6 i.  op 
hoogstaand Java. nr 67a 
(3 cent/ ofbeelding laa), 
kopstaand Buiten Bezit. 
nr 85f (3 cent/ afbeelding 
7ab) en 4 2.11.  op nr 278 
(25 cent/ afbeelding 7b). 
Door deze combinatie 
heefi: men een afstempe

ling gemaakt die tiental

len jaren omvat; 

8. brede lange balk dichte 
cirkel: BANDOENG XXX 
7.12.23.78 op nr 165 
(i'/jGld/afbeelding 6); 

9. brede lange balk met 
biffagerand: TANDJONG 
PRIOK  bewust is de 
datum niet te zien  op 
kopstaandJaua. nr 74f 
(20 cent/ afbeelding ga) 
(opdruk is duidelijk vals), 
kopstaand Buiten Bezit. 
nr 92f (20 cent/ afbeelding 
9 b ) e n n r 9 4 f (25 cent/ 
afbeelding ge). 

Er zijn nog meer ver

valste stempels gevon

den, zoals Bandoeng x x x 
11.12.22.7 (>), Welteweden 
met vijf kruisjes (') 3 8 2 2 
en Makassar (') 23.78N. 
Deze afstempelingen zijn 
heel fragmentarisch en er 
zijn geen goede samen

gestelde stempels van te 
maken; daarom beeld ik 
ze niet af Een deel van de 
hier besproken postze

gels wordt niet meer op 
de bewuste website te 
koop aangeboden; we 
moeten dus aannemen 
dat die zijn verkocht. 

Franse vervalsingen 
Recent zijn zowel bij een 
veiling (afbeeldingen 10 en 
11) als op de website van 

Delcampe (afbeeldingen 13 
en 14) Franse postzegels 
van het type Sage met 
de vervalste opdruk van 
10 september 1893 (afbeel

ding 12) aangeboden èn 
verkocht. Op de veiling, 
waar ze gepresenteerd 
werden als echte opdruk

ken, gebeurde dat voor 
veel geld. Bij Delcampe 
werden ze als valse zegels 
verkocht. 
Op beide zegels (afbeel

dingen 10 en 11) is exact 
dezelfde opdruk aange

bracht. De oorspronke

lijke opdruk is gemaakt 
met een rolstempel, de 
vervalste van een los 
chché. Twee dezelfde 
afdrukken op dezelfde 
plaats op twee verschil

lende zegelwaarden is 
wel erg opvallend. Beide 
zegels, afkomstig van 
de veiling, zijn door mij 
afgekeurd, omdat letters, 
cijfers en inktkleur van de 
opdruk niet juist waren. 
Om de opdrukvorm beter 
te laten zien heb ik in 
afbeelding 12 de opdruk

en zegelkleur veranderd, 
zodat de letters en cijfers 
beter zichtbaar zijn. 
Helaas worden er nog 
steeds vervalste en 
vervalste stempels op 
veilingen aangeboden. 

n 
V>/ er:'s 

1 : M ^ 
Afbeelding o/ao 
PasirBocngoer 
5 i 42 11. 
Jaua. nr S7a 

— ^ i ^ i f c i É ■ ■ ■ ■ ■ < ^a^^ai^^fiajuA 
Afbeelding o/ab 
Pasir Boengoer 
61 42 11 

Buiten bezit 85/ 

Afbeelding 07b 
Pasir Boengoer 
6 1 42 11 

nr 278 

Afbeelding 08 
Bandoeng XXX 
 7 . 1 2 2 3 7  8 

nr 165 

Afbeelding 09a 
Tandjong Priok 

Jaua nr74f 

Afbeelding 09b 
Tandjong Pnok 

Buiten Bezit g z j 

Afbeelding 09c 
Tandjong Pnok 

Buiten Bezit g4f 

Afbeelding 10 
Frankrijk type Sage 

2 c  Y&T nr 85 

Afbeelding 11 
Frankrijk type Sage 

4CY&Tnr88 

Afbeelding 12 
Kleurverandering uan 

uerualste opdruk 

Ajbeelding 13 
Frankrijk type Sage 

15 cblauu;Y&T nr go/101 

Afbeelding 14 
Frankrijk type Sage 

5 cgrocnY&Tnr75 



SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AB ALPHEN AAN DEN RIJN 

In deze rubriek worden zegels 
vermeld van landen die  voor 
zover dat valt na te gaan  zijn 
aangesloten bi] de Wereldpost
unie (UPU). In enkele gevallen 
worden ook nietUPUlanden 
vermeld, bijvoorbeeld als hun 
uitgiften als normale emissies 
in de algemeen gebruikte post
zegelcatalogi {zoals Michel en 
Yvert) worden vermeld. 

Als bij een zegel geen om
schryving wordt gegeven dan 
IS de zegel [of de omschrij
ving ervan) nog met door de 
samenstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

EUROPA 

ALBANIË 
i24'o8. Albanië in NAVO*. 
40, 60 L. Beeldmerk NAVO 
en resp. vele vlaggetjes, vlag 
Albanië. 
i6'o8. Kunst, taal. 
40, 70 L. Duif met olijftak 
en kindertekening van resp. 
vogels, parachutespringers. 
rm^twww ■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

i66'o8. Europees kampi
oenschap voetbal. 
50, 250 (samenhangend); 
blok 200 L. Kaartje met 
plaatsen stadions van resp. 
Zwitserland, Oostenrijk; 
mascottes. 

276'o8. Liga van Prizren 
honderddertig jaar. 
100,150 L. Resp. hand
schrift, gebouw op Albanese 
vlag. 
306'o8. Eerste postzegel 
Albanië vijfennegentig jaar 
geleden. 
40 L. Afstempeling met dub
belkoppige adelaar. 

i J 

iM. 

1 
SSHQiPËRIAt 

97'o8. Mensen van Alba
nese oorsprong uit wereld 
van kunst en cultuur. 
5,10, 20, 200 L. Viermaal 
portret en kenmerkende 
afbeelding. 

i57'o8. Europa 2008, brie
ven schrijven. 
100,150; blok 250 L. Twee
maal verschillende afbeel
ding hand met ganzenveer; 
hart met Europese sterren. 

307'o8. Flora. 
50,150 L. Tweemaal verschil
lende klaprozen. 
88'o8. Olympische Spelen 
Peking. 
20, 30, 40, 50 L. Beeldmerk 
spelen en gestileerde figuur 
van resp. voetballer, waterpo
loër, hardloper, fietser. 

258'o8. Toerisme. 
60, 250 L. Tweemaal verschil
lend berglandschap. 

AZERBEIDZJAN 
i89'o8. Sieraden, gezamen
lijke uitgifte met Oekraïne. 
Tweemaal 0.60 m. samen
hangend met tussenveld. 
Oorring uit I2'''I3''' eeuw, 
broche ig"*' eeuw; op tus
senveld vlaggen Azerbeidzjan 
en Oekraïne. Bestaat ook 
ongeperforeerd. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
(Kroatische Federatie) 
99'o8. Dagen van wijnoogst 
Brotnjo 2008. 

0.50, 0.70 KM. Resp. blauwe 
druiven (Blatina), witte drui
ven (Zilavka). 

4io'o8. Klooster Zaostrog. 
I. KM. Klooster (voor het 
eerst in geschreven docu
ment: 1494). 

BOSNIËHERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
io9'o8. Kloosters in Repu
bliek Srpska. 
Tweemaal i. KM. Klooster, 
resp. Turdos, Gracanica. 

209'o8. Ter nagedachtenis 
president Milan Jelic (1956
2007). 
Blok 2.10 KM. Portret en 
vlag. 

BULGARIJE 
ii9'o8. Oriëntexpres 
honderdvijfentwintig jaar, 
Bulgaarse spoorwegen hon
derdtwintig jaar. 
0.60,1.50 L. Verschillende 
wapenschilden en resp. 
wagon, locomotief 

i89'o8. Honderdvijftigste 
geboortedag Dimitar Petkov 
(18581907), honderdvijf
tiende geboortedag Nikola 
Petkov (18931947). 
0.60 L. Portretten en profil 
van premier en politicus. 

229'o8. Aankondiging 
Bulgaarse onafhankelijk
heid honderd jaar geleden 
door Ferdinand I, tsaar van 
Bulgarije (18611948). 
0.60 L. Portret tsaar, op 
rand mensen, document en 
handtekening. 

309'o8. Orde van de tem
pelverwoesting zevenhon
derd jaar. 
I. L. Wapenschild met kruis 
en '13072007'. 

CYPRUS 
i3ii'o8. Kerst. 
€ 0.22, 0.51, 0.68. Iconen uit 
kerk van Panagia Catholikis 
in Pelendri, resp. aartsengel 
Gabriel, aartsengel Michael, 
Maria met Kind. 

CYPRUS TURKS 
247'o8. Olympische Spe
len, Peking 2008. 
Velletje met tweemaal 
0.65 NTL. (met en zonder 
perforatie). Beeldmerk 
spelen, olympische ringen 
en Chinese huizen met resp. 
schoonspringen, ritmische 
gymnastiek. 

i8'o8. Turkse verzetsbewe
ging op Cyprus vijftig jaar. 
Velletje met tweemaal 
2. NTL. zonder perforatie. 
Getal '50' en beeldmerk, 
plein met monument. 

ii 
si 
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DENEMARKEN 
7ii'o8. Bessen. 
5.50, 6.50, 7.75, 8.75 kr. 
Resp. Ilex aquifolium, Hel
leborus niger. Taxus baccata, 
Symphoricarpos rivularis. 

DUITSLAND 
9io'o8. Serie 'gebruiken 
en tradities', 'Gallimarkt' in 
Leer vijfhonderd jaar. 
€ 0.45. Historische marktscè
ne met veehandel. 

9io'o8. Archeologie in 
Duitsland. 
€ 0.55. Bronzen hemelschijf 
met gouden hemellichamen 
en twee bronzen zwaarden 
uitNebra (1600 v.C). 

9io'o8. Honderdvijftigste 
geboortedag Lorenz Werth
mann (18581921). 
€ 0.55. Portret priester en 
stichter roomskatholieke 
hulporganisatie Caritas en 
beeldmerk Caritas. 
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D e u t s c h l a n d 

m s 
9io'o8. Eerste vlucht met 
gemotoriseerd vliegtuig 
honderd jaar geleden, Hans 
Grade (18791946). 
€ 1.45. Tekening driedekker 
en mensen op de grond. 



9-io-'o8. Frankeerzegel, 
tuinanjer. 
€ 0.25. Dianthus caryophyl-
lus. 

25 
Deuu-chiand 

ESTLAND 
iS-g-'oS. Serie 'landhuizen', 
Kalvi. 
5.50 kr. (€ 0.35). Huize Kalvi 
herbouwd in 1910, nu hotel. 

25-Q-'o8. Gouden medaille
winnaar Olympische Spelen. 
5.50 kr. (€ 0.35). Gerd Kanter 
(discuswerper) met medaille. 

FAERÖER 
22-9-'o8. Kerst, antieke 
kruisen. 
6.-, 10.- kr. Stenen proces-
siekruis en plaquette, houten 
kruis en stenen muur. 

22-9-'o8. Varens. 
Vel met tienmaal 8.- kr. 
Gymnocarpium dryopteris, 
Polypodium vulgare, Dry
opteris dilatata, Asplenium 
adiantum-nigrum, Athyrium 
filix-femina, Dryopteris 
fihx-mas, Cystoperis fragilis, 
Phegopteris connectilis, 
Polystichum lonchitis, Asple
nium trichomanes. 

6-io-'o8. Frankeerlabels, 
post. 
0.50-100.- kr. Postbode met 
resp. fiets, kat, groot pak, 
deuren. 

20-9-'o8. Glimlachen. 
Tienmaal Lettre prioritaire 
20g in boekje. Afbeeldingen 
Garfield van tekenaar Jim 
Davis. 

« 
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30-9-'o8. Josselin (Morbi-
han). 
€ 0.55. Kasteel van Jossehn. 

GROENLAND 
20-io-'o8. Wetenschap, IV. 
6.50,10.50, 28.- kr. Resp. 
(vijftig jaar Internationaal 
Geofysisch Jaar:) wereldbol 
met Groenland en satelliet en 
onderzoeker met instrument 
en nederzetting, (Frans 
station m Scoresbysund vijf
enzeventigjaar:) huisjes en 
zeilschip, (Deens poolstation 
in Nuuk honderdvijfentwin
tig jaan) afbeelding voorma
lig station. Ook velletje met 
de drie zegels. 

FINLAND 
20-io-'o8. Adolf Erik 
Nordenskiöld (1832-igoi), 
gezamenlijke uitgifte met 
Groenland. 
Velletje met tweemaal i". 
Buste Nordenskiöld (weten
schapper en ontdekker), 
schip 'Sofia' waarmee Nor
denskiöld naar Groenland 
voer in 1883. 

FRANKRIJK 
i4-6-'o8. Frankeerzegels, 
Marianne en Europese Unie. 
Viermaal € 0.55, viermaal 
€ 0.65. Europese sterren en 
resp. (in roze) Marianne, 
stembus, hand met boom, 
vredesduif; dezelfde afbeel
dingen in violetultramarijn. 
8-9-'o8. Serie portretten van 
regio's, XII, het Franse leven. 
Tienmaal € 0.55. Espadrilles, 
'Images d'Épinal' (gekleurde 
prenten), linzen, pot au feu, 
kaas reblochon, kastanjes, 
calisson (geglaceerd aman
delgebakje), vuurwerk, man 
op stelten, mosterd; op rand 
walnoten. 
i5-9-'o8. Luchtpostzegel. 
€ 3.-. 'Patrouille de France' 
met vliegtuig 'alphajet' en 
Are de Triomphe. 

i5-9-'o8. Le Havre (Seine-
Maritime). 
€ 0.55. Gemeentehuis van ar
chitecten Perret en Tournant. 

6-io-'o8. Grondwet Vijfde 
Republiek vijftig jaar. 
€ 0.55. Charles de Gaulle 
(1890-1970) en grondwet met 
zegel. 

i6-io-'o8. Gezamenlijke 
uitgifte met Vietnam. 
€ 0.55, 0.85. Resp. Hal Long 
baai met zeilboot en rotsen, 
Straat van Bonifacio en stadje 
op Corsica (ook boekje). 

20-io-'o8. Jean-Jacques Men
ner (1829-1905), schilder. 
€ 0.88. Schilderij: Meisje 
verwarmt haar handen aan 
een grote kachel. 

GIBRALTAR 
i5-9-'o8. NASA* vijftig jaar. 
Velletje met 10,17, 42 p., 
£ 2.-. 1969: Resp. vertrek 
ApoUo II met mensen naar 
maan, aarde vanaf maan, 
maanvoertuig, Amerikaanse 
vlag op maan. 

20-io-'o8. Expedities VI, 
Adolf Enk Nordenskiöld 
{1832-igoi), gezamenlijke 
uitgifte met Finland. 
8.50,16.25 kr. Resp. schip 
Sofia in 1883, Nordeskiöld 
hakt in rots. Ook velletje met 
beide zegels in doorlopend 
beeld. 

20-io-'o8. Kerst. 
5.75, 7.50 kr. Resp. rendie
ren in besneeuwd landschap, 
kerstboom en dorpje in 
sneeuw. 

GROOT-BRITTANNIË 
6-ii-'o8. Serie 'Lest we for
get' (opdat we niet vergeten). 
i"; viermaal 81 p. Resp. 
klaproos met gezicht soldaat 
gevallen in Eerste Wereld
oorlog; (frankeerzegels 
Engeland, Schotland, Wales, 
Noord-Ierland:) tudorroos, 
tartan, veren Prins van Wales, 
ivoorporselein. Velletje met 
de vijf zegels, op rand oor
logsgraven. 

HONGARIJE 
2-9-'o8. Philavillage IV. 
Tweemaal 100 Ft. Les op 
school, museum met skelet 
groot dier. 

2-9-'o8. Herdruk wenszegels 
bloemen uit 2005 (persoon
lijk te maken). 
Vijfmaal Belföld (binnen 
Hongarije). Orchidee, rozen, 
lelies, tulpen, gerbera. 
5-9-'o8. Beroemde Honga
ren. 
190 Ft. Miklós Zrinyi (1508-
1566), Hongaars veldheer, 
verdedigde Szigetvar tever
geefs tegen Turken. 

i M A G\Y A R O 'ii S Z A G 

25-9-'o8. Synagogen in 
Hongarije. 
220, 250 Ft. Altaar van resp. 
nieuwe synagoge in Szeged, 
synagoge universiteit joodse 
studies in Boedapest. 

25-9-'o8. Honderdvijftigste 
geboortedag Zala György 
(1858-1937), beeldend kun
stenaar. 
200 Ft. Aartsengel Gabriel 
(staat op zuil in Boedapest). 

g-io-'o8. Philavillage V. 
Tweemaal 100 Ft. Trein en 
perronchef, zwemles. 

IERLAND 
i9-9-'o8. Wet op pensioen 
honderd jaar. 
€ 0.55. Tekst 'State pension'. 

STATE 
PENS N 

ig-g-'oS. Nationale universi-



teit Ierland honderd jaar. 
€ 0.55. Ster. 

EIRE .f 55c 

1908-2008 

Odscoil O) hÉireann 

25-9-'o8. 'Scoil Eanna' 
(St. Enda-school) honderd 
jaar geleden geopend door 
Padraic Mac Piarais (Patrick 
Henry Pearse, 1879-1916) gaf 
extra aandacht aan Ierse taal 
en cultuur. 
Tweemaal € 0.55. Piarais voor 
schoolgebouw, resp. Cul-
lenswood House (Ranelagh, 
Dublin), The Hermitahe 
(Rathfarnham). 

1 äT^ éiRe 55c 
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ITALIË 
g-g-'oS. Honderdste 
geboortedag Cesare Pavese 
(1908-1950). 
€ 0.65. Portret schrijver en 
dichter met gedeelte manus
cript gedicht 'Hai un sangue, 
un respiro'. 

i j -g- 'oS. Vierhonderdste 
sterfdag Alberico Gentili 
(1552-1608). 
€ 0.65. Bronzen hoofd jurist 
door Giuseppe Guastalla en 
boek 'De Iure BeUi' uit 1598. 

1552 - t6ö8 

€ 0,6S 

ig-g-'oS. Serie 'artistiek en 
cultureel erfgoed', biblio
theek Malatestiana. 
€ 0.60. Detail interieur 
bibliotheek in Cesena, ge
bouwd in 1452 door architect 
Matteo Nuti. 

« q ^ 

22-9-'o8. Wereldkampioen
schap wielrennen op de weg 

in Varese (22-28 september). 
€ 0.60. Beeldmerken kampi
oenschap en UCI*. 

Mii«MAiiiiQ.iioM)onciaisiiosu$nwM 

io- io- 'o8. Dag van de 
filatelie. 
€ 0.60. Kleurpotloden en 
kaart Italië samengesteld uit 
zegels. 

io- io- 'o8 . Internationaal 
filatelistisch festival 'Italiè 
2009'. 
€ 0.85, 2.80. In twee verschil
lende kleuren: beeldmerk 
festival en 'Bocca della Verita' 
(mond van de waarheid) 
marmeren putdeksel bij kerk 
Santa Maria in Cosmedin 
(Rome). 

KROATIË 
g-g-'oS. Dag van de post, 
sportwedstrijd postbodes. 
2.80 kn. Tekst en kleine 
gestileerde sportende post
bodes. 

EPUBLIKA riRVATSKA 

PAN KARIte 

[TOHP r ,mi 

i2-9- 'o8. Vuurtorens. 
Driemaal 5.- kn. Vuurtorens 
in resp. Pinida, Vnetak, 
Zaglav. 

i6-g- 'o8. Orde der clarissen 
zevenhonderd jaar geleden in 
Split gesticht. 
2.80 kn. Heilige Clara 
Porziuncola met lelie en boek 
(detail fresco Tiberio di As-
sisi, 16'''eeuw). 

jo-g- 'oS. Etnografisch 
erfgoed, motieven uit kleder
drachten. 
o.io, 0.20, 0.50,1.- , 10.- kn. 
Resp. borduurwerk bloemen 
uit Sunja, ketting bloedkora-
len uitBistra, borduurwerk 
uit Bizovac, weefsel uit Ravni 
Kotar, haakwerk uit Pag. Ook 
velletje met de vijf zegels en 
tussenveld waarop kaartje. 

LETLAND 
ö-g-'oS. Rijkdom uit Letse 
bossen. 
0.22, 0.58 Lvl. Resp. bes 
(Vaccinium myrtillus), pad
destoel (Leccinura aurantia-
cum). 

27-g-'o8. Bruggen in Letland. 
Blok I.- Lvl. Stenen boogbrug 
over Abavu in Kandava. 

6-io- 'o8. Volksfront van Let
land (Latvijas tautas frontei) 
twintig jaar. 
0.22 Lvl. Kop van krant. 

LIECHTENSTEIN 
i7- i i - 'o8 . Technische 
vernieuwingen uit Liechten
stein, III. 
1.20,1.40, 2.20 F. Resp. 
audio-stekker NC3MX 
(Neutrik in Schaan), tand
artsgereedschap 'bluephase' 
(Ivoclar Vivadent in Schaan), 
voor auto-industrie 'Presta 
DeltaValve Control'. 
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FürstentumUechtenstein! 

i7 - i i - 'o8 . Oude gebouwen 
en beschermd dorpsgezicht 
Nendeln. 
3.80 F. Gebouw Schädler 
Keramik AG aan de Churer-
strasse in Nendeln. 

i7 - i i - 'o8 . Kerst 2008. 
0.85,1.- , 1.30 F. Resp. kaar
sen in kerststukje, kinderen 
met hulsttakken, versierde 
kerstboom met cadeaus. 

fOO 
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LITOUWEN 
4-io- 'o8. Wapenschilden. 
1.35,1.35, 3.- Lt. Wapen
schild van resp. Joniskis 
(St. Michiel met zwaard), 
lurbarkas (lelies), Sirvintos 
(kop eland en zwaard). 
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LIETUVA 
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MACEDONIË 
lO-g-'oS. Flora. 
1,12, 50, 72, 72; blok 72 den. 
Resp. Helichrysum zivojinii, 
Pulsatilla halleri, Stachys 
iva, Fritillaria macedonica, 
Centaurea gibavacensis; 
Centaurea gibavacensis. 

lo-g-'oS. Veertiende interna
tionale congres slavistiek. 
12 den. Klooster. 

MAN 
i-io- 'o8. 'Lest we forget' (op
dat we niet vergeten). Eerste 
Wereldoorlog negentig jaar 
geleden. 
30, 31, 44, 56, 81, 94 p.; blok 
$ 2.-. Zesmaal verschillend 
portret soldaat met klaproos 
en detail brief naar huis; 
krans, op rand cenotaaf in 
Whitehall (Londen) met 
kransen. 

20-io-'o8. Kerst. 
28, 31, 48, 50, 56 p. , £ 1.56. 
Illustraties bij 'De puike 
kerstpostbode' van Allan 
Ahlberg (1938). 

MOLDAVIË 
28-6-'o8. Europees kampi
oenschap voetbal 2008. 
4.50 L. Beeldmerk Euro 2008 
met voetbal en stadion. 
i9-8-'o8. Planten. 
I.-, 3.-, 5.- L. Resp. Marian-
themum bifolium met 
vlinder, Hepatica nobilis met 
lieveheersbeestje, Nymphaea 
alba met libel. Ook velletje 
met de drie zegels en drie 
tussenvelden in doorlopend 
beeld. 

5-g-'o8. Culturele personen. 
1.20,1.50, 3.-, 4.50 L. 
Portret van resp. pedagoog 
en pohticus Onisifor Ghibu 
(1883-1972) met Ghibu 
achter bureau en boekenkast, 
componist Ciprian Porum-
bescu (1853-1883) en achter 
vleugel, schrijver Leo Tolstoj 
(1828-1910) en achter werk
tafel, zangeres Maria Tanase 
(1913-1963) en in toneelrol. 
i8-g-'o8. Hert, gezamenlijke 
uitgifte met Kazachstan. 
Tweemaal 3.- L. Cervus 
nippon, Cervus elaphus 
sibiricus. 

OEKRAÏNE 
5-9-'o8. Oekraïense liederen. 
Viermaal i.- Hr. Illustratie bij 
resp. lofzang, voorjaarslied, 
kozakkenlied, 'Chumak'-lied 
(Chumak: klasse van koop
lieden en handelaars). 



iio'o8. Militaire en poli
tieke unies met Zweden in 

I. Hr. Leger te voet en 
ruiters. 

3io'o8. Elfde nationale 
postzegeltentoonstelling in 
Chernivtsi. 
I. Hr. Gebouw. 

V 
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l f l MEPHiBUk lil 
4io'o8. Stad Chernivtsi 
zeshonderd jaar. 
I. Hr. Gebouwen aan plein. 

OOSTENRIJK 
279'o8. Sport. 
Tweemaal € i.. Zwemmer 
Markus Rogan (1982, we
reldkampioen 200 m rugslag 
2008), schansspringer 
Thomas Morgenstern (1986, 
goud Olympische Spelen 
Turijn, Ki20schans). 

27g'o8. Wereldkampioen
schap voetbal 2008. 
€ 0.65. Felicitaties voor Span
je: Iker Casillas (aanvoerder) 
met beker. 

7io'o8. Zeventigste verjaar
dag Heinz Fischer, president 
Oostenrijk. 
€0.55. Portret. 

POLEN 
i8'o8. Poolse steden, Jele
nia Gora negenhonderd jaar. 
3.65 Zl. Gemeentehuis en 
fontein met Neptunus. 

298'o8. Bruggen in Polen. 
1.45,1.45,3., 3.ZL 
Resp. Poniatowskibrug in 
Warschau (19041914), Sie
kierkowkibrug in Warschau 
(20002002), spoorbrug 
Ernest Malinowski in Torun 
(18701873), gelaste brug in 
Maurzyce (rond 1928). 

PORTUGAL 
iig'oS. Autoraces, vijftig 
jaar Formule I op circuit van 
Boavista in Porto. 
€ 0.31, 0.67, 0.80, 2.; blok 
€ 2.45. Beeldmerk gelegen
heid en resp. Stirling Moss: 
Vauwall (1958), Jack Bra
bham: Cooper (i960). Mark 
Haywood: Cooper (2005), 
Bobby Vernon Ros: McLaren 
M26 (2007); tribune en race 
i960. 

•.."..vvT^  rrf.j.v^""^ i ^  ^ 

i29'o8. Publiek stadstrans
port, IL 
€ 0.06, 0.31, 0.47, 0.67, 
0.80. Resp. elektrische tram 
no. 250 (Porto, 1927), taxi 
oldsmobile (Lissabon, 1928), 
elektrische tram (Cascais 
1926), autobus (Lissabon, 
1944), elektrische tram no. 2 
(Coimbra, 1911). 

i59'o8. Nieuwe informa
tie en communicatietech
nologie. 
Blok € 3.. Cd, telefoon, 
oordoppen, laptop. 
i99'o8. Honderd jaar CUE 
Barreiro (Companhia Uniao 
Fabril). 
€ 0.31, 0.67, I., 2.; € 2.45. 
Beeldmerk CUE en resp. me
taalconstructie, weefgetouw, 
schip, chemische opslag

tank; portret, op rand groot 
fabrieksterrein met haven. 

269'o8. Farmaceutisch 
keramiek. 
€ 0.31, 0.47,0.67, 0.80; blok 
€ 2.48. Resp. potjes 17* 
eeuw, vaas i8''' eeuw, vaas en 
potten 1718* eeuw, potten 
19''° eeuw; oude apotheek, op 
rand potten en vazen. 

aë' 
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ROEMENIE 
49'o8. Heraldische geschie
denis. 
Velletje met 0.60, i., 3., 
3.10; blok 6. L. Heraldische 
symbolen voor, resp. Molda
vië (1387), Wallachië {1390), 
Transsylvanië (i6de eeuw), 
Boekarest (1930); zegel 
Boekarest (1868), op rand 
meer wapenschilden stad 
Boekarest (18641888). 

iS3 A&iklBi ^é#i 
RUSLAND 
i79'o8. Geschiedenis Rus
sische kozakken. 
Velletje met driemaal 10. r. 
Medaille, insigne, sabel; op 
rand ruiters. 
i79'o8. Regio Leningrad. 
8. r. Gebouwen en beeld in 
Leningrad. 

2io'o8. Helikopters. 
Tweemaal 7. r. Helikopter, 
resp. Ka32, Ka226. 

SERVIË 
235'o8. Europese natuurbe
scherming. 
20., 46. Ndin. Beeld
merk natuurbescherming 
natuurbeschermingsgebied, 
resp. plateau van Vlasina 
met meer, Duivelsstad met 

piramiden en pilaren waarop 
andesietkegels in hart Ra
dangebergte. 

I J^ Srbija; 

96'o8. Oriëntexpres hon
derdvijfentwintig jaar. 
20., 50. Ndin. Resp. stoom
trein met Eifeltoren in Parijs, 
trein en Blauwe moskee in 
Instanboel. 

i66'o8. Televisie Belgrado 
vijftig jaar. 
46. Ndin. in vorm televisie. 
Camera en filmrollen. 

SLOVENIË 
299'o8. Dag van de post
zegel. 
€ 0.23. Jongetje kijkt boven 
postzegelalbum uit. 

299'o8. Fauna, amfibieën 
en reptielen. 
€ 0.23, 0.27, 0.40; blok 
€ 0.45. Resp. Rana latastei. 
Bombus bombina, Triturus 
carnifex; Elaphe quatuorli
neata. 
■i^py^i^^Plfiyyi(iini<i>v>9iiiMpininp 

Slovenija 
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2gg'o8. Dr. Alojzij Sustar 
(19202007). 
€ 0.45. Portret voormalige 
aartsbisschop Ljubljana met 
staf. 

2gg'o8. Kunst, rococo (Eu
ropese stijlperiode, ruwweg 
17201775). 
€ 0.92. Ornament uit Gruber
paleis, nu nationaal archief 
Slovenië. 

2gg'o8. Serie transportmid
delen, vrachtslee. 
€ 0.92. Slee met boomstam
men getrokken door paard. 
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29g'o8. Tachtig jaar 
radioomroep en vijftig jaar 
televisie in Slovenië. 
Blok € 0.92. Beeld van 
herdersjongen met fluit 
gemaakt door Zdenko Kalin 
(19111990) en radiogolven; 
op rand kaartje Slovenië. 

SLOWAKIJE 
259'o8. Kroning Matthias 
Corvinus (14431490) tot 
koning Hongarije 550 jaar 
geleden. 
TI 50g. Portret en wapen
schild. 

9io'o8. Schoonheden van 
ons land. 
Tweemaal Ti lOOg. Houten 
kerk van resp. Hervartov, 
Dobroslava. 

SPANJE 
iio'o8. Flora en fauna. 
€ 0.31, 0.31. Narcis, vlaamse 
gaai (Garrulus glandarius). 
9io'o8. Serie traditioneel 
sport en spel. 
€ 0.43 met aanhangsel. Over 
beide zegels: menselijke 
toren. 

813 



io-io-'o8. Schimmels en 
zwammen. 
Tweemaal € 0.31. Boletus 
regius, Lepista nuda. 

<l 
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ij-io-'oS. Upaep*, nationale 
feesten. 
€ 0.78. Beeldmerk Upaep en 
kleuren Spaanse vlag met 
12 oktober, nationale feest
dag Spanje. 

tCOKHEOS 

12 OCTUBRE 
FIESTA 

ESPANA I0,78€ 

i6-io-'o8. Kastelen. 
€ 2.60, 2.60. Kasteel van 
resp. Maqueda in Toledo, La 
Calahorra in Granada. 

23-io-'o8. Spaanse mode. 
Viermaal € 0.31. Haute coutu
re (vier verschillende avond
jurken) van Pedro Rodriguez 
(1895-1990) uit het 'Museo 
del Traje' in Madrid. 

27-io-'o8. Traditioneel sport 
en spel. 
Velletje met driemaal € 0.43 
en drie aanhangsels. Resp 
chito (houten cilinder 
omgooien met munten of 
flesdoppen), chave (proberen 
sleutel te raken met schij
ven), calva (proberen met 
steen een stuk hout te raken); 
op aanhangsels de doelen 
waarop gegooid wordt. 

TSJECHIË 
i2-9-'o8. Postzegelten
toonstelling Praag 2008, 
gezamenlijke uitgifte met 

Oostenrijk. 
Blok 35.- Kc. Postkoets: snel-
dienst Wenen-Brünn (1750). 
i2-9-'o8. Karel Plicka (1894-
1987), gezamenlijke uitgifte 
met Slowakije. 
Blok 35.- Kc. Portret foto
graafmet fototoestel, op 
rand handtekening. 
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TURKIJE 
29-8-'o8. Frankeerzegels, 
steden. 
0.50, 0.65,1.- , I.-, 1.50, 2.-, 
2.-, 4.50, 4.50 NTL. Blik op 
stad, resp. Killis, Bartin, 
Ardahan, Igdir, Yalova, 
Karabuk, Osmaniye, Düzce, 
Sirnak. 

ii-g-'oS. Traditionele Turkse 
kunst. 
0.65, 0.80 NTL. Resp. 
Schaal, vaas. 

27-g-'o8. Ottomaanse 
schepen. 
0.65, 0.80 NTL. Resp. man 
en zeilschip, zeilschepen. 

WITRUSLAND 
i5-9-'o8. Wapenschild. 
600 r. Wapenschild Vitebsk. 
ig-g-'oS. Wapenschild. 
500, i.ooo r. Wapenschild 
van resp. Orsha, Nesvizh. 

BUITEN EUROPA 

ANTIGUA EN BARBUDA 
27-i2-'o7. Mondiale dag hos
pitium- en palliatieve zorg. 
Tweemaal 30 c. Handen, 
klok. 
7-3-'o8. Nationale helden. 
90, 90 c , $ I.-, 1.50. Resp. 
King Court (1691-1736, leider 
slavenopstand), Georgina 
Robinson (1880-1972, peda
goge), Vivian Richards (1952, 
cricketspeler), Vere Cornwall 
Bird (1910-1999, minister
president). 

ARGENTINIË 
Aanvulling melding 10/719 
verhalen en liedjes. Naast de 
viermaal $ i.-: twee velletjes 
met tweemaal $ 4.-; zesmaal 
$ I.-; zesmaal $ i.-. Resp. 

'brieven voor de kerstman': 
meisje schrijft brief, kerst
man leest brief; 'grote broer': 
kind doet spelletje, moeder 
en zoon (op rand keuken en 
vader); 'brief van Mamma-
rachos'; postbode, vrouw 
met varkensneus, postduif, 
man met pijp, brievenbus 
met postbode en vogels, aap 
Mammarachos; 'lied van 
de postzegel': postduif met 
postzegel, brievenbus, kerk, 
gebouwen, brief met stoom
fluit, huis en zegels. 

2-8-'o8. Argentijnse cultuur, 
Yocavil. 
$ 10.-. Pot met geometrisch 
figuur gevonden in provincie 
Catamarca. 

20-9-'o8. Immigranten in 
Argentinië, IIL 
Viermaal $ i.-. Japanse 
immigranten en koikarpers 
('De twee zwemmers' door 
Kobayashi Katsuhiro) met 
kersenbloesem (Prunus 
campanulata), Libanese 
immigranten en koperen 
reliëfplaat met afbeelding 
Maria en tekst in Arabisch, 
Portugese immigranten en 
tegels met bloemmotief (16''' 
eeuw) en gitaar, immigran
ten uit Syrië met doos van 
houtsnijwerk en Damascus-
zijde en fragment met Ugarit 
alfabet. 

ASCENSION 
22-io-'o8. Kerst. 
15, 25, 50 p., £ 2.-. Kerstman 
resp. op boot en hulst, in 
rendierslee en pakjes, op 
luchtbed en kerstballen, met 
slee vol pakjes en sterren. 

AUSTRALIË 
8-9-'o8. Watervallen. 
$ 1.40, 2.05, 2.80, 4.10. Resp. 
Russell Falls in Tasmanie, 
Jim Jim Falls in Noordelijk 
Territorium, Spa Pool in 
kloof Hamersley (West-
Australie), MacKenzie Falls 
in Victoria. 

S-g-'oS. Toeristische trek
pleisters. 
Viermaal 55 c. (samen
hangend), $ 1.10,1.65, 
2.75. Resp. Luna Park in 
Melbourne, South Bank 
in Brisbane, The Rocks in 
Sydney, Fishermans Wharf 
in Fremantle, Foreshore Pro
menade in Cairns, Salaman-
caplein in Hobart, boulevard 
Glenelg in Hobart. 

23-g-'o8. Wenszegels. 
Negenmaal 55 c , $ i.io. 
Resp. gouden trouwringen, 
hart met rozen, zilveren 
trouwringen, vuurwerkster
retjes, ballonnen, strand, 
kaartje Australië, wereldbol 
met Australië, babyvoetjes, 
detail trouwjurk. 
i-io-'o8. Maand van verza
melen postzegels, mega-
fauna. 
Viermaal 55c., tweemaal 
$ i.io. Resp. Diprotodon, 
Genyornis, Thylacine, Thyla-
coleo, Procoptodon goliah, 
Megalania. Ook velletje met 
de zes zegels in doorlopend 
beeld. 

BANGLADESH 
29-7-'o8. Dag van de post
zegel. 
Blok 50.-1. Zegels uit 1971 op 
zegel: Yvert i tot en met 8. 

BOTSWANA 
8-8-'o8. Olympische Spelen 
Peking 2008. 
i.io, 2.60 P. Olympische 
ringen en resp. hardlopers, 
boksers. 

CANADA 
i-io-'o8. Bedreigde soorten. 
Velletje met viermaal 52 c. 
Vlinder (Ephydras editha tau-
lori), dougalls stern (Sterna 
dougallii), holenuil (Athene 
cunicularia), citroenzanger 
(Protonotaria citrea). Ook 
boekje met acht zegels. 

6-io-'o8. Toeslagzegel gees
telijke gezondheid. 
Permanent (52 c.)+ 10 c. in 
boekje van tien. Vrouw met 
megafoon. 

3f**W 

i5-io-'o8. Twaalfde top van 
Frans sprekende landen in 
Quebec. 
52 c. Foto stad Quebec en 
namen deelnemende landen. 

3-ii-'o8. Kerst. 
Permanent. Kindje, gesneden 
van hout door beeldhouwer 
Antonio Caruso (1951). 

3-ii-'o8. Kerst, winterpret. 
Velletje met Permanent, 
96 c , $ 1.60. Kind, resp. 
in de sneeuw, op ski's, op 
sleetje. Ook boekjes. 
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CHINA VOLKSREPUBLIEK 
248'o8. Olympische Spelen 
van Peking naar Londen 
(gezamenlijke uitgifte met 
GrootBrittannie). 
Viermaal 1.20 y. Olympische 
ringen en resp. nationaal sta
dion 'Vogelnest' in Peking, 
reuzenrad 'London Eye' in 
Londen, hoektoren Verboden 
Stad, Tower of London. 
29'o8. Chinese televisie 
vijftig jaar. 
1.20 y. Gebouw Chinese 
televisie (architect Rem 
Koolhaas). 
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69'o8. Paralympics. 
Tweemaal 1.20 y. Beeldmerk 
paralympics, mascotte para
lympics. 

[1.20 

CUBA 
224'o7. Bezienswaardighe
den Cienfuegos. 
15, 65, 75, 85 c.; blok $1.. 
Resp. raadhuis, college San 
Lorenzo y Santo Tomas, 
theater Tomas Terry, paleis 
Ferrer; paviljoen in park José 
Marti. 
35'07. Wereldvoedselpro
gramma Verenigde Naties. 
65 c. Beeldmerk wereldvoed
selprogramma en kinderte
kening voedende moeder. 
75'o7. Folkloristisch 
ensemble Cuba vijfenveertig 
jaar. 
75 c. Pop. 
85'o7. Fauna. 
5,15,15, 20, 50, 85 c; blok 
I. P. Resp. Pelicanus oc
cidentalis, Larus atricilla, 
zeeslakken. Iguana iguana, 
Charadrius alexandrinus, 
Eretmochelys imbricata; 
Phoenicopterus ruber. 
io5'o7. Zangers en liedjes
schrijvers. 
5,10, 30, 35, 65, 75 c; blok 

 P. Resp. Benny More 
(19191963), Ignacio Pineiro 
(18881969), Arsenio Rodri
guez (19111972), Miguelito 
Cuni, Pio Leyva (19172006), 
Ibrahim Ferrer (19272005); 

Miguel Matamoros (1894
1971). 
i95'07. Vijfendertig jaar 
studieconferentie werk José 
Marti (18531895). 
Blok I. P. Marti in men
senmenigte in Tempel Hill, 
Jamaica (1892). 
245'o7. Cubaans omroep
instituut vijfenveertig jaar. 
3. P. Wereldkaart en televi
siecamera's. 
^5'5''°7 Werkgroep 
stadsontwikkeling Havanna 
twintig jaar. 
65 c. Beeldmerk en blik op 
Havanna. 
2g5'o7. Cubaanse organi
satie Verenigde Naties zestig 
jaar. 
65 c. Beeldmerk en tekst 
Verklaring VN. 
206'07. PanAmerikaanse 
sportspelen in Rio de Janeiro. 
15,15,20,45,65,75 c.; 
blok I. P. Resp. schermen, 
boksen, ringen, atletiek,, rit
mische gymnastiek, wielren
nen; beeldmerk gelegenheid. 
3'7''07 Derde werkbij
eenkomst Upaep* over 
uitwisseling technologie en 
ervaringen. 
65 c. Beeldmerk Upaep en 
twee handen aan brief 
307'07. Vijftigste sterfdag 
Frank Pais Garcia (1934

1957)
65 c. Portret revolutionair en 
lijkstoet. 
ii2'o7. Camaguey ballet 
veertig jaar. 
75 c. Balletdansers. 
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Ballet de Camaguey \ 

2oi2'o7. Federatie universi
taire studenten vijfentachtig 
jaar. 
65 c. Standbeeld en studen
ten met vlag. 
3ii2'07. Wonderen Cu
baanse civiele techniek. 
5,10, 20, 30, 85, 90 c; blok 
I. P. Resp. wit aquaduct in 
Havanna, rioolsysteem in 
Havanna, centrale snelweg 
Santiago, Bahiatunnel in 
Havanna, Bacunayaguabrug 
in Matanzas, Farolaviaduct 
in Guantanamo; Fosca
gebouw in Havanna. 

2007. Internationale dag voor 
behoud ozonlaag, onderte
kening Montrealprotocol 
twintig jaar. 
65 c. Aarde en zon. 
2007. Toerisme. 
Tweemaal twee samenhan
gende zegels 75 c. Tafelberg 
Aambeeld van Baracoa en 
resp. Atlantea perezi, Poly
mita picta; nationaal park 

Alexander von Humboldt 
en resp. Eleutherodactylus 
iberia, Solenodon cubanus. 
2007. Upaep*, onderwijs 
voor iedereen. 
Viermaal 75 c. (samenhan
gend). Leraar met kinderen 
en computer, studenten met 
vlag, studenten lopend en 
vlag, mensen en computer. 
2007. Che Guevara. 
Velletje met 65, 75, 85, 90 c. 
Guevara en resp. mannen, 
monument La Higuera in Bo
livia, tekst, demonstranten. 
5i'o8. Universiteit van 
Havanna tweehonderdtach
tig jaar. 
65 c. Universiteit. 
i8i'o8. Olympische Spelen 
Peking. 
15, 45, 65, 75 c. Beeldmerk 
spelen en resp. honkbal, 
zwemmen, discuswerpen, 
volleybal. 

CUBAS' 

28i'o8. Jose Marti (1853
1895), leider onafhankelijk
heidsbeweging. 
15,15,30,40,45,50,65, 
85 e. Marti in Twilight Park 
(New York), met leden partij, 
met familie van Carmen 
Miyares Sandy Hill, New 
York), mausoleum in Santa 
Ifigenia, graf Felix Varela in 
San Augustin, Dellundehuis 
in Cabo Haitlano, Hanabana
gedenkteken in Matanzas, 
envelop uit 1889 (postmu
seum). 

ECUATORIAAL GUINEE 
2007. Speelgoed. 
Velletje met 400, 450, 500, 
550 F. Resp. vliegtuig, auto, 
scooter, songospel. 
2007. Flora. 
Velletje met 400, 450, 550, 
600 F. Resp. Artocarpus com
munis, Hibiscus sabdarifFa, 
Spathodea campanulata, 
Theobroma cacao. 

EGYPTE 
286'o8. Zevende zitting 
conferentie gevolmachtigden 
PanAfrikaanse Post Unie 
(PAPU*). 
150 P. Beeldmerk PAPU. 
267'o8. Alexandrié, hoofd
stad islamitische cultuur. 
150 P. Geometrische moskee 
en golven. 
48'o8. Vierentwintigste 
congres UPU*. 
150 P. Beeldmerk UPU, 
gestileerde piramides en 
getal '24'. 

EL SALVADOR 
3g'o8. Integratie Centraal
Amerika. 
$ 5.. Vlaggen en kaartje 
CentraalAmerika met 'SICA' 
(Sistema de la integracion 
centroamericiana). 
4g'o8. Villa Palestina. 
$ 0.05. Kinderen op straat, 
beschermheilige van de 
armen, gebouw en 'verbeter 
de kwaliteitvan leven'. 

i52'o8. Ondergrondse. 
15, 15, 30, 65, 75, C, 1.05 P.; 
velletje met tweemaal 50 c. 
Ondergrondse in resp. New 
York, Parijs, Caracas, Madrid, 
Mexico City, Tokio; tweemaal 
Londen. 
242'o8. Radio Rebelde 
vijftig jaar. 
75 c. Twee mannen. 
33'o8. Grenswacht vijfen
veertigjaar. 
65 c. Soldaat met geweer en 
helikopter. 

DOMINICA 
igi2'07. Kerst. 
25, 50, go c , $ I.. Resp. ver
sierde palmboom, kerstman, 
'Merry Christmas' op ondiep 
water, puzzelstukjes omtrek 
kaartje Dominica. 
282'o8. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de rat. 
$ I.. Alle dieren Chinese 
zodiak met in midden rat. 

ECUADOR 
287'o8. Technische hoge
school ESPOL (Escuela Su
perior Politecnica del Litoral) 
vijftig jaar. 
$ 0.32. Beeldmerken. 

igg'oS. Kunstenaar 1er
nando Llort (1949). 
Tienmaal $ 0.20 (doorlopend 
beeld). Weg met huizen, 
bomen, mensen en dieren. 

ERITREA 
^7"5''°7 Afrikaanse voetbal
bond vijftig jaar. 
3., 5., 10. n. Resp. speler 
en vlaggen, voetbalveld, 
spelers op het veld. 

FALKLANDEILANDEN 
22g'o8. Honderdvijfenze
ventig jaar Britse vestiging 
op de Falklandeilanden, Port 
Louis 18332008. 
27, 65 p.; blok £ 2.. Cere
monie op 211833, resp. 
zeeman hijst Britse vlag, 
drie Koninklijke Mariniers; 
kapitein Onslow (doorlopend 
op rand afbeelding beide 
zegels). 

FILIPIJNEN 
2007. Frankeerzegels, 
vogels. 
2., 3., 4., tienmaal 7., 
8., 9., 10., viermaal 20., 
viermaal 24., viermaal 
26. P. Resp. Irena puella, 
Buceros hydrocorax, Aetho
pyga siparaja, Gallicolumba 
criniger, Caloenas nicoba
rica, Ptilinopus leclancheri, 
Columba vitiensis, Treron 
vernans, Phapitreron ame
thystina, Ducula pickeringii, 
Streptopelia tranqueba
rica, Ducula bicolor, Ducula 
Carola, Upupa epops, Asio 
flammeus, Pitta moluccen
sis, Ceyx lepidus, Actenoi
des hombroni. Halcyon 
smyrnensis, Halcyon chloris, 
Erythruraviridifacies, Padda 
oryzivora, Emberiza aureola, 
Pyrrhula leucogenis, Tanyg
nathus megalorhynchos, 
Cacatua Haematuropygia, 
Tanygnathus lucionensis, 
Tanygnathus sumatranus. 

GAMBIA 
2i7'o8. Muhammad Ali 
(Cassius Clay, 1942). 
Twee velletjes met viermaal 
25. D.; tweemaal blok 
65. D. Verschillende foto's 
bokser. 

GHANA 
•5'9''°7 Beroemde mensen. 
4.000., 4.000., 4.000., 
4.500., 6.000., 7.300., 
7.500., 9.000. Cs. Resp. 
Arko Korsah (hoofd justitie), 
Amon Kotei (ontwerper 
nationaal wapenschild), 
Phihp Gbeho (componist 
volkslied), RK. Buah (histo
ricus), Albert Adu Boahene 
(historicus en pohticus), 
Leticia Obeng (bioloog) met 
microscoop, Peter Cardinal 
Appiah Turkson (kardinaal), 
Susanna Alhassan (politi
cus). 
i5g'o7. Monumenten in 
Accra. 
0.20, 0.40, 0.73, 0.75, 
o.go NCs. Resp. onafhanke
lijkheidsboog, onafhankelijk
heidsplein, hooggerechtshof, 
nationaal theater, internatio
naal conferentieoord. 

i59'07. Vijftig jaar onafhan
kelijkheid, staatshoofden. 
Vel met negenmaal 0.60; 
blok I. NCs. Kwame Nkru
mah, J.A. Ankrah, Akwasi 
Afrifa, Kofi Abrefa Busia, 
Ignatius Kutu Acheampong, 
Frederick W. Kwasi Akuffo, 
HiUa Limann, Jerry John 
Rawlings, John Agyekum 
Kufuor; Nkrumah en Kufuor. 
3i2'o7. UPU*congres 
Kenia. 
0.40, 0.73, 0.75, o.90; velletje 
met driemaal i. NCs. Resp. 
dansers, vlaggen Ghana en 



Kenia en krijger met schild, 
beeldmerk UPU en doos, 
beeldmerk UPU en kaart 
Afrika; doorlopend beeld: 
beeldmerk UPU, wereldkaart 
gevouwen als vliegtuigje. 

816 

2007. Goudwinning. 
4.000., 7.300., 7.500., 
g.ooo., 10.000. Cs. Resp. 
goud, smelten goud, goud
staaf, goudmijn Obusai, 
stoel met bladgoud. 

GUINEE 
249'o6. Dood paus Johan
nes Paulus II (19202005). 
200 F. Paus en SintPieter in 
Rome. 
6ii'o6. Scouts en meteo
rieten. 
4.500, 7.500 F. Scouten 
resp. mesosideriet, fragment 
Gibeonmeteoriet. 
6ii'o6. Scouts en vlinders. 
4.500, 7.500 F. Scout en 
resp. Charaxes jasius, Palla 
ussheri. 

6ii'o6. Scouts vuurtoren en 
zeeslak. 
4.500, 7.500 F. Scout en 
resp. Conus textile met 
vuurtoren 'Sor Africa', Conus 
Guinaceus en vuurtoren 'Cap 
Point'. 
6ii'o6. Scouts en sauriërs. 
4.500, 7.500 F. Scout en resp. 
Bahariasaurus, Afrovenator. 

HONDURAS 
ii2'o6. Vriendschappelijke 
betrekkingen met Japan. 
Velletje met 10., 15., 20., 
25. L. Resp. groep kinderen, 
Japanse hulporganisatie voor 
kinderen JICA, marineoffi
cieren ontvangen Hondurees 
staatshoofd, bezoek Japanse 
oorlogsschepen. 
20i'o7. Grondwet vijfen
twintig jaar. 
5., 10., 15., 20. L. Resp. 
voorzitters wetgevende 
rechterlijke en uitvoerende 
macht (2007), gebouw eerste 
constituerende vergadering 
(1824), paleis president in 
Tegucigalpa (19221991), 
parlementsgebouw Teguci
galpa (2007). 
73'o7. Filiaal Centrale Bank 
in San Pedro Sula vijftig jaar, 
schilderijen. 
Velletje met 5., 10., 15., 
20., 25., 30.L. Resp. 
Holocaust (César Rendion), 
De bruid (iVliguel Angel Ruiz 
Matute), Gister vandaag en 
morgen (Felipe Bouchard), 
Landschap bij Tegucigalpa 
(Mario castillo). Dynamiek 
(Benigne Gomez), Rustende 
gitaren (Dante Lazzaroni). 
i8io'o7. Petitie voor men
senrechten. 
50. L. in velletje van twee. 
Kring kinderen en namen 
van gedode demonstranten 

op 1591995 in Tegucigalpa. 
30ii'o7. Vijftig jaar ruim
tevaart. 
Tweemaal velletje met 25., 
35., 50. L. In twee verschil
lende kleuren, resp. start 
raket, spoetnik, spoetnik 
maakt baan rond wereld. 

INDISCH OCEAANGEBIED 
BRITS 
i69'o8. 'Lest we forget' 
(opdat we niet vergeten), 
Eerste Wereldoorlog negen
tig jaar geleden. 
Zesmaal 50 p. in velletjes 
van 6; blok $ i.. Zesmaal 
verschillend portret soldaat 
en detail brief naar huis; 
krans, op rand cenotaaf in 
Whitehall (Londen) met 
kransen. 

LEST WE FORGET 

INDONESIË 
i78'o8. Provinciale wapen
schilden. 
Elfmaal 1.500 Rp. in velletjes 
van tien met twee aanhang
sels; velletje met elfmaal 
2.500 Rp. Wapenschild 
en kenmerkend gebouw 
van resp. Bali, Gorontalo, 
WestJava, MiddenJava, 
WestKalimantan, Moluk
ken, Atjeh, Papoea, Riau, 
WestCelebes, WestSumatra 
(op aanhangsels: kaartje 
Indonesië met plaatsaandui
ding provincie, informatie 
provincie); dezelfde afbeel
dingen als 1.500 Rp., op 
tussenveld wapen Indonesië 
(Garuda Pancasila); op 
randen velletjes beeldmerk 
'Bezoek Indonesia 2008'. 

ISRAEL 
i7g'o8. Rabbijnen, voorlo
pers zionisme. 
NIS. 2.30, 8.50. Resp. 
rabbijn Samuel Mohilewer 
{18241898) en mensen bij 
koeien, rabbijn Zvi Hirsch 
Kalischer (17951874) en 
paard met ploeg. 

i79'o8. Medicinale 
kruiden. 
NIS. 1.60, 2.90. Resp. 
Artemisia arborescens. Salvia 
fruticosa. 

i79'o8. Festivals 2008. 
NIS. 1.60, 3.80, 3.80. Tora
kroon uit resp. Aden (laat 
19'''' eeuw), Turkije (19'''' 
eeuw). Polen (1729). 

ICAZACHSTAN 
io8'o8. Olympische Spelen 
Peking 2008. 
Tweemaal 100.1. (samen
hangend). Beeldmerk spelen 
en resp. judo, handbal. Varië
teit in beeldmerk spelen. 

LAOS 
Februari '08. Takbatfeest. 
2.000, 5.000, 7.500 K. Vrou
wen resp. knielen voor boed
dhistische monniken, geven 
geschenken aan monniken, 
met draagmanden. 

LIBERIA 
306'o8. Paus Benedictus 
XVI bezoekt Verenigde 
Staten. 
$ 45.. Paus. 

JVIAAGDENEILANDEN 
74'o8. Datum melding 
2/127, Prinses Diana. 
i5'o8. Datum melding 
2/127, Charles Wesley. 
2i8'o8. Ministerieel 
bestuur. 
18, 35, 60 c , $ 2.. Wapen
schild en twee foto's, resp. 

scepter in Huis van Afge
vaardigde en kop scepter, 
tweemaal Huis van Afgevaar
digden, Henry O. Creque en 
Ivan Dawson, Paul Wattiey en 
Terrance B. Lettsome. 

i69'o8. 'Lest we forget' 
(opdat we niet vergeten), 
Eerste Wereldoorlog negen
tig jaar geleden. 
75,80, 90 c., $ I., 1.15, 
1.25; blok$ 2.. Resp. 
militaire begraafplaats leper 
(België), slagveld Somme 
(Frankrijk) met klaprozen, 
militaire begraafplaats Lone 
Pine in Gallipoli (Turkije), 
oorlogsmonument Vauquois 
(Frankrijk), oorlogsmonu
ment Thiepval (Frankrijk), 
Menenpoort in leper; krans, 
op rand cenotaaf in White
hall (Londen) met kransen. 

KIP 
1 ^ 

1 ' 
m 

MALEISIË 
i6g'o8. Koninklijke hoofd
deksels. 
Tienmaal 50 s. Negen hoofd
deksels, negenmaal verschil
lend hoofddeksel. 

9io'o8. Bloemen. 
Tweemaal 30 (samenhan
gend), tweemaal 50 s. (sa
menhangend); blok 5. RM. 
Resp. Goniothalamus tapis, 
Gloriosa superba, Quisqualis 
indica, Michelia figo; Epi
phyllum oxypetalum. 

MAROKKO 
2i7'o8. Marokko in bewe

ging
3.25, 7.80 Dh. Vallei Boure
greg, resp. haven met tram 
en brug, stadsmuur en tram. 

88'o8. Olympische Spelen 
Peking 2008. 
Viermaal 3.25 Dh. Olympi
sche ringen en resp. 
hardlopers, hordeloopsters 
en aüetiekbaan, boksers en 
atletiekbaan, hardloper. 

1 
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MARSHALLEILANDEN 
i48'o8. Portretten uit het 
Wilde Westen. 
Vel met zestienmaal 42 c. 
Wild Bill Hickok met 
geweer en speelkaarten, 
Jim Bridger, Geronimo en 
geweer, Charles Goodnight 
en rund. Chief Joseph met 
tent en ruiter en vredespijp. 
Kit Carson, Jim Beckwourth 
en bergen, Wyatt Earp met 
geweren en document, Bat 
Masterson met speelkaarten 
en insigne. Bill Pickett, Bill 
Tilghman met vee en foto's, 
Annie Oakley met geweren 
en speelkaarten, Buffalo Bill, 
Nellie Cashman met foto's, 
Sacagawea met baby op rug, 
John Fremont met vlag. 

i98'o8. Bedreigde soorten. 
Velletje met zesmaal 42 c. 
Balaenoptera musculus, Tri
chechus inunguis, Monachus 
schauinslandi, Chelonia 
mydas, Tridacna gigas, 
Orcinus orca. 

MONGOLIË 
295'o8. Aids*. 
500 T. Rood lintje. 
86'o8. Handwerk. 
Vijfmaal 500 T. Mes, pijp 
en tabakszak, fles, schalen, 
zadel. 

87'o8. Olympische Spelen 
Peking 2008. 
Velletje met viermaal 600 T. 
Beeldmerk spelen en resp. 
kanovaren, schermen, 
handbal, vijfkamp; op rand 
mascottes. 

MONTSERRAT 
59'o8. RAF* negentig jaar. 
Twee velletjes met viermaal 
$ 3.55. Vliegmigen gebruikt 
door RAF, resp. Wesüand Sea 
King HAR. 3, Gloster Javelin 
FAWg, P66 Pembroke Ci, 



Chinook HC2; EngHsh Elec
tric Lightning F3, Hurricane 
lie, Jet Provost T3A, Jaguar 
GR3A. 

MONTSERRAT 

jog'oS. Universiteit West
Indie zestig jaar. 
$ 2., 5.. Beeldmerk gele
genheid en resp. gebouw, bul 
en wapenschild. 

NAURU 
i69'o8. 'Lest we forget' (op
dat we niet vergeten), Eerste 
Wereldoorlog negentig jaar 
geleden. 
Zesmaal $ i. in velletjes van 
6; blok $ 2.. Zesmaal ver
schillend affiche om soldaten 
voor Eerste Wereldoorlog te 
werven; krans, op rand ceno
taaf in Whitehall (Londen) 
met kransen. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
236'o8. Kunst, Johannes 
Vermeer (16321675). 
145,145,155,155; blok 
500 c. Schilderijen, resp. 
Het straatje. Meisje met de 
parelen oorbel, Brieflezende 
vrouw. De liefdesbrief; Melk
meisje. 

NIEUWZEELAND 
iio'o8. Kerst. 
50 c , $ 2., 2.50; 50 C, $ I., 
1.50. Wedstrijd 'ontwerp een 
postzegel' voor schoolkin
deren, winnende ontwerpen 
resp. schaap klaar voor kerst 
aan het strand, pohutukawa 
(Metrosideros excelsa) en 
koru (Maori symbool voor 
nieuw begin), kiwi in de zon 
bij pohutukawa; driemaal 
verschillende afbeelding Ma
ria en Jozef met baby Jezus 
in stal Bethlehem (50 c. en 
$ 1.50 ook zelfklevend). 

NIGERIA 
88'o8. Olympische Spelen 
in Peking. 
20, 50,100 N. Beeldmerk 
spelen en resp. voetballer 
en bal, hardlopers bij finish, 
boksers. 

PALAU 
287'o8. Bezoek aan 
Verenigde Staten door paus 
Benedictus XVI. 
go c. Paus. 

PENRHYN 
i6io'o8. WWF*, oostelijke 
rifreiger. 
80, 90 c , $ 1.15,1.95 in 
velletjes van vier per waarde. 
Pandabeeldmerk WWF en 
verschillende afbeeldingen 
Egretta sacra. 

PERU 
4ii'07. Vrijwillige brand
weer Peru No. 18 honderd 
jaar. 
Tweemaal 3. S. (samen
hangend). 'Merry Weather' 
stoombrandweerauto (1908), 
Mack wagen (1969). 

5ii'o7. Camilo Bas. 
6. S. Schilderij Heilige 
Familie. 
i2ii'o7. PreColumbiaanse 
culturen. 
6., 7. S. Beelden uit resp. 
Mascacultuur (600 v.C), 
Mochicacultuur (200 v.C
700 n C ) 

6. S. Medaille en vrouw 
(vrijheid) met schild waarop 
schelp, dier en boom. 

i2ii'o7. Cahuachi. 
Blok 14.50 S. Ceremonieel 
centrum Nazcabeschaving. 
i6ii'07. APEC* 2008 in 
Peru. 
6. S. Beeldmerk forum 
economische samenwerking 
Azië en Pacifische Oceaan. 
22ii'07. Schilderwedstrijd 
voor scholieren, flora en 
fauna. 
Tweemaal 2. S. Kraanvogel 
op boomstronk, huisje op 
palen met bomen vol vogels 
en kano in rivier. 
ii2'o7. Honderdvijftig jaar 
Benemérita. 

ii2'o7. Kerst. 
6.50 S. Madonna. 

ii2'07. Eerste Peruaanse 
postzegels honderdvijftig 
jaar. 
Tweemaal 2.50 S. (samen
hangend). Zegelopzegel uit 
1857, Yvert resp. i, 2. 

S/.2» 1 5 0 
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ii2'o7. Kerkaltaren. 
6., 8.50 S. Altaar uit resp. 
Karmelietenkerk in Lima, 
kathedraal van Lima. 

Yjiï'oj. Wortelgroenten. 
Tweemaal 6. S. Smallan
thus sonchifolius, Manihot 
esculenta. 
27i2'o7. Lancering eerste 
Peruaanse raket jaar geleden. 
Tweemaal 3. S. (samenhan
gend). Ruimtevaartdeskun
dige Pedro Paulet Mostajo 
met raket Paulet I, raket op 
lanceerplatform. 
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222'o8. Beroemde mensen. 
3. S. Portret Victor Raul 
Haya de la Torre (18951979), 
pohticus. 
io3'o8. Honderdvijftig 
jaar sinds eerste Peruaanse 
postzegels. 
Driemaal 5.50 S. Zegelop
zegel, Yvert nummer resp. 3, 
3A,3B. 
i7'o8. Olympische Spelen 
Peking. 
Velletje met viermaal 1.40 S. 
Beeldmerk spelen en ver
schillende olympische mas
cottes met foto's Peru, resp, 
kustlijn, kathedraal Lima, 
Machu Picchu, Tambopata. 

POLYNESIË 
298'o8. Vijftigste sterfdag 
Eric de Bisschop (1890
1958) en einde 'Tahiti Nui' 
expeditie. 
190 F. Portret Bisschop en 
zeilschip. 
i7g'o8. Geurende zegel. 
100 F. Bloem (Gardenia 
taitensis) in fles. 
i7g'o8. Tahiti en zijn 
eilanden. 
Viermaal 65; viermaal 
100; viermaal 140 F. Resp. 
vrouw, vrouw voor huisje, 
bloem, bergen; vrouw met 
hoofddeksel, bloem, bloem, 
eiland; vrouw met bloe
mentooi, bloem, eilanden, 
bergen. 

QATAR 
38'o8. Arabische dag van 
de post. 
Velletje met tweemaal 2.50 R. 
Vogel, karvaan. 
88'o8. Olympische Spelen 
Peking. 
Velletje met 0.50, 0.50, 3. R. 
Beeldmerken spelen. 

SALOMONSEILANDEN 
88'o8. Olympische Spelen 
in Peking 2008. 
$2.15, 3., 4., 5.. 
Beeldmerk spelen en resp. 
hockeyer en bamboe, 
hoogspringer en drakenkop, 
tafeltennisser en lampions, 
hardloper en vis. 

^^ SOLOMON ISLANDS 

SIERRA LEONE 
i36'o8. Ontdekking en ont
wikkeling Oregon, nationale 
thematische postzegelten
toonstelling. 
Velletje met viermaal 
1.500 Le. Joel Palmer vindt 
pas door Cascadegebergte, 
Francis Drake ziet als eerste 
Europeaan kust Oregon, Ro
bert Gray ontdekt Columbia
rivier, waterval Multnomah 
en portretjes Meriwether 
Lewis en William Clarke; op 
rand beeldmerk tentoonstel
ling. 
i96'o8. Zestigjarig huwelijk 
koningin Elizabeth II en 
prins Philip. 
Tweemaal 1.500 Le. (sa
menhangend). Het paar, 
koningin. 
i96'o8. Zeven moderne 
wereldwonderen. 

Velletje met zesmaal 1.500; 
blok 7.000 Le. Resp. beeld 
Christus de Verlosser in Bra
zilië, Colosseum in Rome, 
Chinese muur, Machu Picchu 
in Peru, Petra in Jordanië, 
Chicen Itza in Mexico; Taj 
Mahal in India. 

206'o8.100 jaar Khilafat in 
Ahmadiyya moslim gemeen
schap. 
800, i.ooo, 2.000, 3.000 Le. 
Viermaal beeldmerk gelegen
heid, minaret en vlag. 

SINGAPORE 
269'o8. Grand Prix van 
Singapore Formule i. 
Tweemaal $ 2. (samenhan
gend). Getekende raceauto 
met resp. wolkenkrabbers, 
finishvlag. 

23io'o8. Postzegeltentoon
stelling Jakarta 2008. 
Velletje met zegels i8i'o8, 
melding 12/846, Chinees 
nieuwnaar: i" local, 65 c , 
$ i.io: ratten, op rand beeld
merk tentoonstelling en twee 
mascottes. 
2gio'o8. Postale diensten 
Singapore door de jaren heen. 
i" local, 2°'' local, 50, 80 c , 
$ i.io. Ontwerp uit tijd ko
ning George V en George VI 
met postbode resp. op scoo
ter (2008), naast brommer 
(1980), naast fiets (1978), bij 
brievenbus (1950), lopend 
met parasol (1930). 

*.̂*̂i ^m^^ 
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i2ii'o8. Marktgewassen uit 
vroege Singapore, 
istlocal, 65 c, $ i.io, 2.. 
Boom en vrucht van resp. 
peper (Piper nigrum), tapioca 
(Manihot esculenta), rubber 
(Hevea brasiliensis), noot
muskaat (Myristica fragrans). 

(afbceldinfl uolgendê pagina) 
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i8ii'o8. Fruit, gezamenlijke 
uitgifte met Vietnam. 
65 c., $ i.io. Resp. pitaya of 
drakenfruit, doerian. 

ST. HELENA 
Wetenschappelijke namen 
vissen melding 10/723, 
resp. Cookeolus japoni
cus, Abudefduf saxatius, 
Holanthias fronticinctus, 
Holocentrus adscensionis, 
Scorpaena mellissü, Apogon 
axillaris, Myripristis jacobus, 
Heteropriacanthus cruen
tatus, Scorpaena plumeri, 
Chaetodon sanctaehelenae, 
Acanthostracion notacan
thus, Xyrichtys blanchardi. 
ig8'o8. Eilandvlag. 
35 p. in boekje van twaalf 
Vlag St. Helena. 
i9'o8. Bloemen met kerst. 
15. 25. 35. 40 P. £ I' Resp. 
Agapanthus africanus, 
Delosperma cooperi, Loni
cera periclymenum, Lilium 
longiflorum, Epidendrum 
radicans. 

i69'o8. 'Lest we forget' (op
dat we niet vergeten). Eerste 
Wereldoorlog negentig jaar 
geleden. 
10,15, 25, 35, 40, 50 p.; blok 
$ 2.. Zesmaal verschillend 
portret soldaat met detail 
brief naar huis; krans, op 
rand cenotaaf in Whitehall 
(Londen) met kransen. 

| . ; raPi 
ST. PIERRE ET MIQUELON 
log'oS. Vertrek naar vis
gronden. 
€0.55. Roeiboot met vissers 
bij slecht weer. 
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SUDAN 
38'o8. Arabische dag van 
de post. 
2., 3.50 SDG. Beeldmerk 
en resp. karavaan kamelen, 
wereldkaart en duif 

SURINAME 
i79'o8. Upaep*, nationale 
feesten. 
SR$7., 15.; 9., 9., 12.50, 
12.50 (samenhangend). 
Beeldmerk Upaep en resp. 
tweemaal carnaval; viermaal 
carifesta. 

SYRIË 
83'o8. Revolutie 8 maart 
vijfenveertig jaar geleden. 
$ 15. Symbolische afbeel
ding. 
2i3'o8. Moederdag. 
$ 10. Moeder en kind. 
293'o8. Twintigste con
ferentie Arabische top in 
Damascus. 
$ 10, 25. Resp. symbolische 
afbeelding en vlaggen, beeld
merk en ruiter en wapen
schilden. 

o j i m i i 
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303'o8. Damascus, hoofd
stad Arabische cultuur. 
$ 10,15, 25. Resp. AlShamieh 
school, AlThaheria theater, 
universiteit Damascus. 
> ■ > « ■ « « « * « «   
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i74'o8. Nationale dag. 
$ 10. Vlag, paard en '1946
2008' . 

i5'o8. Frankeerzegel. 
$ 5. Portret president Assad. 
i5'o8. Dag van de arbeid. 
$ 20. Wereldbol en arbeiders. 
45'o8. Universiteit Aleppo 
vijftig jaar. 
$ 15. Gebouw en '50' en 
'19582008'. 
305'o8. Internationale 
bloemenshow 2008. 
Vijfmaal $ 10. Gele roos, 
dahlia, margriet, bloeiende 
cactus, steenraket (Erysi
mum). 

TADZJIKISTAN 
283'o8. Frankeerzegels, 
kookpotten. 
0.20, 0.25, 0.50,1. , 1.35, 2., 
2.15, 3. S. Koperen potten 
uit 19''° eeuw, resp. 'deg', 
'deg', 'oftoba', 'oftoba', 'sa
til', 'oftoba', 'satil', 'oftoba'. 
i96'o8. Internationale 
conferentie beperking water
rampen in Doesjanbe. 
Velletje met tweemaal 2.50 S. 
Sneeuw in Pamir, tornado; 
op tussenveld beeldmerk 
gelegenheid. 

i96'o8. Beeld boeddha in 
Nirwana. 
Velletje met 2.50, 3.50 S. 
(doorlopend beeld). Uit 
boeddhistische tempel 
Ajinateppa (7'''8'" eeuw) 
resp. hoofd beeld Ajinateppa, 
beeld boeddha in Nirwana 
(13 m lang). 

47'o8. Overdruk zegels uit 
1999: honderdste geboorte
dag schrijver Alexander S. 
Poesjkin (17991837). 
Tweemaal i. S. in zwarte, 
tweemaal i. S. in rode druk 
over Yvert 126,127. 

97'o8. Elfhonderdvijftigste 
geboortedag Rudaki (859
941). 
Velletje met tweemaal 2.50 S. 
Tweemaal portret Perzische 
dichter, op tussenveld tekst. 

TRISTAN DA CUNHA 
i69'o8. 'Lest we forget' (op
dat we niet vergeten). Eerste 
Wereldoorlog negentig jaar 
geleden. 
Zesmaal 50 p.; blok $ i.. 
Zes schilderijen: 'A Battery 
Shelled' van Percy Windham 
Lewis (18821957), 'The 
Angels' van RCrowhurst, 
'OppyWood' door John Nash 
(18931977), 'Lions leads 
in Jutland' van W.L. Wyllie 
(18511931), 'End of Richtho
fen' door Charles H. Hubbell 
(18981971), 'SommeTank' 
door Louis Dauphin (1885
1926); krans, op rand ceno
taaf in Whitehall (Londen) 
met kransen. 

TUNESIË 
209'o8. Gesprek met de 
jeugd. 
250 m. Dansende jongeren 
en tekst. 

llM": 
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TURKMENISTAN 
i6'o8. Frankeerzegels. 
Driemaal A. Luipaard met 
jongen, 'Turkmenistan' op 
drie verschillende manieren. 
i6'o8. Frankeerzegel. 
S (geperforeerd en ongeper
foreerd). Gebouw. 
i6'o8. Fauna. 
Driemaal A, D, G, G, O, S, T. 
In drie verschillende kleuren, 
resp. luipaard, ram, pelikaan, 
lynx, vogel, hert, patrijs. 

TUVALU 
47'o8. Concert 'Aloha from 
Hawaii' van Elvis Presley 
vijfendertig jaar geleden. 
Vel met zesmaal $ i.. Foto's 
van het concert. 
257'o8. Vogels. 
Vel met zesmaal $ i.. Fre
gata magnificens, Dendroica 
townsendi, Onychoprion 
fuscatus, Anous stolidus, 
Sula dactylatra, Phaethon 
rubricauda. 

VANUATU 
278'o8. Datum melding 
10/723, vakantieoorden. 

VERENIGDE STATEN 
i7io'o8. Nieuwe datum 
melding 10/724, Alzheimer. 
23io'o8. Houten poppetjes. 
Viermaal 42 c. Drummer, 
koning, kerstman, kapitein. 

23io'o8. Kerst. 
42 c. Maagd met Kind en 
jonge Johannes de Doper 
van Sandro Botticelli (rond 
14451510). 

24io'o8. Wenszegels Cha
noeka en Kwanzaafeest. 
Tweemaal 42 c. Dezelfde 
afbeeldingen als voorgaande 
jaren. 
25io'o8. Herdruk Vrijheids
klok. 
Forever. Klok. 

ZUIDAFRIKA 
io4'o8. Honderdachttiende 
vergadering Interparlemen
taire Unie. 
Standard Postage. Beeld
merk. 

244'o8. Tien jaar diplo
matieke betrekkingen met 
China. 
International Airmail Small 
Letter, Standard Postage. 
Tweemaal verschillend: vlag
gen China en ZuidAfrika. 
Ook velletje met beide zegels. 
256'o8. Grondwettelijk Hof 
ZuidAfrika. 
Tienmaal Standard Postage. 
Tienmaal gebouwen en 
details gebouwen. 

a 
C/5 STADDARD POSIAfcE 

i7'o8. Grote vogels. 
Vijfmaal International Air
mail Small Letter. Bucorvus 
leadbeateri, Ardeotis kori. 



Struthio camelus, Anthro
poides paradiseus, Gypaetus 
barbatus. 

47'o8. Internationale confe
rentie entomologie. 
Airmail Postcard. Manto
phasmatodea (pas in 
2002 beschreven orde van 
insecten). 

Airmail Postcarrf' 

ZUIDPOOLGEBIED 
AUSTRALIË 
i69'o8. Internationaal 
pooljaar. 
55, 55, c , $ 1.10,1.10. Resp. 
telescoop en AASTINO
observatorium, mannen 
met ijsboor, CTD (conduc
tivityteraperaturedepth) 
sonde, vleugelslak (Limacina 
helicina, gefotografeerd door 
microscoop) en keizerpin
guin (Aptenodytes forsteri) 
en schip. Ook velletje met de 
vier zegels, op rand beeld
merk pooljaar en ijsbergen. 

*: Gebruikte afl<ortingen: 
Aids 

APEC 

NASA 

NAVO 

PAPU 

RAF 
UCI 

Upaep 

UPU 

WWF 

Acquired Immuno 
Deficiency Syn
drome 
AsiaPacific Econo
mic Cooperation 
National Aero
nautics and Space 
Administration 
Noord Atlantische 
Verdrags Organisa
tie 
Pan African Postal 
Union 
Royal Air Force 
Union Cycliste Inter
nationale 
Union Postal de las 
Americas y Espana y 
Portugal 
Universele Post 
Unie/Union Postale 
Universelle/Univer
sal Postal Union 
World Wildlife Fund 

■^^i^|P[^w"«u|gMfi|aj|[jr 

tq 
□ 

1 

■ ^ « / K J 
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Hij is compact, helaas 
in zwart/wit en groten
deels in het Japans, maar 
ongetwijfeld heel nuttig: de 
Japanese Stamp Specia
lized Catalogue Vol. j . 
De catalogus behandelt, 
zoals het omslag aangeeft, 
related areas Ryul<yu Islands, 
Manchoukuo & Japanese 
Occupations. Met name het 
laatste gebied is natuurlijk 
van belang voor een deel van 
de lezers van Filatelie, want 
hier vallen ook de emissies 
onder die Japan ten tijde van 
de bezetting van Nederlands
Indiè het licht deed zien. 
Laat u niet misleiden door de 
bescheiden omvang van het 
boekje, want er is econo
misch omgesprongen met 
de afl^eeldingen, kennelijk 
met de bedoeling zoveel mo
gelijk tekstuele informatie te 
verschaffen. Het is jammer 
dat die informatie voor het 
overgrote deel in Japanse 
leestekens is weergegeven, 
maar een echte liefheb
ber laat zich hierdoor niet 
afschrikken. In de catalogus 
worden niet alleen zegels, 
maar ook postwaardestuk
ken en stempels behandeld. 
'Japanese Stamp Specialized Catalotjue 
Vol 3', 252 pp .^eill {zjw), format 
15x21 cm Uit£je£]euen door de Japan 
Philatelic Society, Tokyo (Japan) 
Verkrijgbaar bij PW Memfiardt, Piet 
Heinstraat 36, Den Haacj, telefoon 
0703S52227, cmoil info@)col
Iectura.com. Prijs, 27,50 euro. 

O M NIPPON 

I ATAI,OGl)F / HANDBOOK 
O F R t V F N t E i 

NnULRLANDS INDIES 
JAPANFAF OtXUPATION 

I W Ï  1 M S 
AND 

RFI'UBI IC OF INDONFSIA 
\ m i I M S TR \ rTO\ 

Tweemaal zo dik, gedeelte
lijk in kleur en geheel in het 
Engels is de catalogus, c.q. 
het handboek dat  het is 
een mondvol  de Revenues 
Netherlands Indies Japanese 
Occupation 19421945 and 
Republic of Indonesia 
Administration 19451949 
uitvoerig behandelt. De 
publicatie is samengesteld 
door Henk Ramkema en Leo 
B. Vosse van de jubilerende 

vereniging Dai Nippon. 
Wie deze organisatie nog 
niet kent: Dai Nippon is een 
Nederlandse filatelistenver
eniging die zich intensief 
bezighoudt met de studie van 
de gewone en fiscale zegels 
die in NederlandsIndië ten 
tijde van de Japanse bezetting 
en van 1945 tot 1949 in de 
Republik Indonesia werden 
gebruikt. De vereniging 
kan al bogen op een reeks 
van imposante publicaties 
en ze voegt er met dit boek, 
dat over fiscale zegels gaat, 
nog een mooie en interes
sante titel aan toe. Het gaat 
om de tweede editie van een 
handboek dat in 1999 voor 
het eerst verscheen. Er zijn 
echter belangrijke verschillen 
tussen de eerste en de tweede 
uitgave. Uiteraard is de 
catalogus verder uitgebreid 
met recente vondsten en is er 
gebruik gemaakt van nieuwe 
inzichten. Maar er is een nog 
ingrijpender verandering: 
werd in editie i nog volstaan 
met een zo goed mogelijke 
opsomming van het op dat 
moment bekende materi
aal, in editie 2 zijn nu ook 
prijsnoteringen te vinden. 
De samenstellers vonden 
dat noodzakelijk, nu er voor 
het materiaal in kwestie een 
toenemende belangstelling 
blijkt te bestaan. 
Voor de inhoud niets dan 
lof: de auteurs hebben hun 
uiterste best gedaan het hele 
gebied van de fiscale zegels 
in de desbetreffende periode 
zo goed mogelijk te docu
menteren en de gebruikers 
van de catalogus zoveel als 
maar kan te helpen. De illu
straties helpen daarbij en de 
omschrijving ook, net als de 
hoofdstukken over tarieven, 
de kalenders die in de bewus
te periode in gebruik waren 
en een tabel die helpt om het 
Katakana te lezen. 
'Catalocjue/Handbook oj Reuenues 
Netherlands Indies Japanese Oc
cupotion 19421945 and Republic 
of Indonesia Administration 1945
1949' door Henk Ramkema en Leo B 
Vosse, 480 pp ,^eill (ged inkleur), 
Jormaat 17x24 cm Uitgegeven door 
Dat Nippon, Heiloo Verkrijgbaar bij 
PW Meinhardt, Piet Heinstraat 56, 
Den Haag, telefoon 0703652227, 
email in}"o(a)collectura com Prijs 
65 euro 

Niet alleen Dai Nippon, 
ook de filatelistenvereni
ging Gabriel viert in 2008 
een jubileum. En ook deze 
actieve vereniging zorgt er 
voor dat er met geregelde 
tussenpozen publicaties over 
het door de club bestreken 
verzamelgebied (bijbel en 
christendom, om het heel 
kort samen te vatten) uitko
men. Heel recent verscheen 
Glas als doorschijnende 
inspiratiebron (ondertitel: 
Was het maar nooit donkcri), 
een catalogus die het thema 
'gebrandschilderd glas op 
postzegels' behandelt. Leden 
van de Studiegroep Gebrand
schilderd Glas van Gabriel 
tekenen voor de samenstel
ling ervan. De catalogus 
bestrijkt de periode 1898 tot 
en met 2007 en is chronolo

gisch opgezet. Dat houdt in 
dat een zegel van Trinidad uit 
1898 het spits mag afbijten 
en dat zegels uit 2007 de 
zaak afsluiten  maar dan 
zijn we inmiddels zo'n 170 
pagina's verder. Er is een 
onderverdeling gemaakt 
in twee forse hoofdstuk
ken: deel I gaat over zegels 
die direct of indirect een 
verwantschap hebben met de 
glaskunst, deel 2 behandelt 
de zegels met afbeeldingen 
van vensters, de structuur 
van ramen, Tiffanyramen en 
zegels die betrekking hebben 
op het glasambacht. 

De opzet van de catalogus 
is eenvoudig, maar uiterst 
helder: de zegels worden 
afgebeeld en ernaast zijn de 
voor thematici essentiële 
gegevens te vinden, zoals 
een Michelnummer, de 
omschrijving en datering van 
het afgebeelde glas, de naam 
van de glazenier (voor zover 
bekend) en eventuele nadere 
bijzonderheden. 
De chronologische opzet is 
geen handicap dankzij een 
index die de zegels op lands
naam en vervolgens jaar van 
uitgifte vermeldt. 
Wie de catalogus doorneemt 
zal zich erover verbazen dat 
er zóveel zegels zijn uitge
geven waarop gebrandschil
derd glas te vinden is. 
'Glas als doorschijnende inspi
ratiebron', samengesteld door de 
Studiegroep Gebrandschilderd Glas 
vart de FV Gabriel; ca 176 pp , geill 
(z/uj), formaat A4, Uitgegeven door de 
FV Gabriel, Aogje Dekenlaan 9, 3768 
XP Soest Verknjgbaar door overma
king van 2350 euro (incl ucrz ) op 
Postbankrekening 533202 t n,ü. FV 
Gabriel in Soest 

Een vertrouwde verschijning 
is de Michel Westeuropa. 
Onlangs verscheen de editie 
2008/2009 (Batid 6), met 
daarin België, GrootBrit

MICHEL furopaKalatoß 
Band 6 

MICHEL 
Westeuropa 2008/2009 

tannië, Ierland, Luxemburg 
en Nederland. Met name bij 
de emissies van Ierland en 
België spreekt de redactie 
van de catalogus over de 
noodzaak, om een aantal 
prijsnoteringen fors op te 
trekken, wat in sommige 
gevallen tot een verdubbeling 
van de prijzen leidt. Ook bij 
GrootBrittanniè konden 
zulke verhogingen worden 
doorgevoerd, maar dan 
vooral bij zegelafwijkingen. 
'Michel Westeuropa 2008/2009'; 
ii95pp,geill (kleur).formaat 
15x20 cm Uitgegeven door Schuja
neberger Verlag, Unterschleissheim 
(D.) Verkrijgbaar bij de Vakhandel 
Filatelie Prijs, 48 euro. 

Het losbladige standaard
werk Handboek Postwaar

den Nederland is inmiddels 
gevorderd tot aflevering 36, 
die onlangs verscheen. De 
aflevering begint met het 
vervolg op de emissie A8 
(Vürtheim), waarmee het 
hoofdstuk over de briefkaar
ten wordt afgesloten. Twee 
moderne emissies komen 
aan de orde, de gelegen
heidszegels Gezondheids
zorg uit 1978 (B113, Hart en 
Nierzegel) en de tegelijk 
verschenen RodeKruiszegel 
(emissie C129). Bij de nierze
gel wordt aandacht besteed 
aan ontwerper Opland (R. 
Wout), die bij het grote pu

bliek vooral bekend vanwege 
zijn politieke cartoons in 
de Volkskrant, maar Wout 
maakte ook ander werk, 
onder andere voor PTT. 
In aflevering 36 komt het eer
ste deel van de binnenlandse 
posttarieven 18711946 aan 
bod, waarmee de behande
hngvan de binnenlandse 
tarieven wordt gecomple
teerd (aan de overzeese en 
buitenlandtarieven wordt 
hard gewerkt). Bij de bin
nenlandse tarieven 18711946 
wordt vooral aan de minder 
vaak voorkomende (en 
daardoor minder eenvoudig 
te doorgronden) aandacht 
geschonken, compleet met 
voorbeeld. Ook de omvang 
van het vervoer is uitvoerig 
bestudeerd; dat komt door 
middel van overzichtsgra
fieken aan de orde, wat van 
groot belang zal zijn als de 
behandeling van de klassieke 
Nederlandse emissies uit de 
19de eeuw ter sprake komt 
(met als eerste emissie de 
zegels in het type Hangend 
Haar). In aflevering 37 komt 
dan het tweede en laatste deel 
van de binnenlandse tarieven 
18711946 te staan. 

'Handboek Postujaarden Nederland', 
ofleuenng ^6, ca 70 pp ,geill 
(kleur),formaat A4 Uitgegeven door 
Joh Enschede', Postbus 8023,1005 
AA Amsterdam Inlichtingen over 
abonnementen op het KPN telefoon 
0205858600 

http://Iectura.com
file:///miIMS
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Het negentigjarig bestaan 
van de Royal Air Force 
(RAF), de Britse lucht
macht, is reden voor Royal 
Mail en de postadmini-
straties van een aantal 
landen van het Britse 
Gemenebest om flink uit 
te pakken. In Engeland 
verschenen twee series, 
een prestige boekje en 
verschillende stempels 
[i, 2]. In de landen van 
het Gemenebest werden 
postzegelseries en vel
letjes uitgegeven. De twee 
Engelse series belichten 
twee aspecten van de 
jarige luchtmacht. De 
ene serie is gewijd aan 
de luchtshows waar het 
grote publiek de vlieg
tuigen van de RAF 'in 
actie' kan bewonderen 
[3], de andere serie toont 
diverse uniformen die 
bij dit onderdeel van de 
krijgsmacht werden en 
worden gedragen. De 
landen van het Gemene
best leggen de nadruk op 
personen die belangrijk 
zijn geweest voor de RAF, 
de verschillende typen 
vliegtuigen en enkele his
torische gebeurtenissen. 

Luchtshows 
De zegels met foto's die 
gemaakt werden tijdens 
luchtshows leveren mooie 
plaatjes op, zoals die van 
de in formatie vliegende 
Avro Vulcans met hun 
karakteristieke driehoe
kige achterkant [4]. Dit 
vliegtuig is een zware 
bommenwerper, die de 
vliegtuigfabrikant na de 
Tweede Wereldoorlog 
ontwierp op verzoek van 
de RAF. Het vliegtuig 
voldeed aan de eisen die 
de luchtmacht indertijd 
stelde: het had een groot 
bereik, kon een grote 
wapenlast dragen, had 
een hoge topsnelheid, 
kon op grote hoogte 
opereren, was makkelijk 
in het onderhoud en kon 
overal ter wereld worden 
ingezet. De eerste Avro 
Vulcan vloog in 1952. De 
foto op de postzegel werd 
gemaakt in 1953, tijdens 
de luchtshow in Farnbo-
rough. Tot 1984 waren de 
vliegtuigen operationeel 
en ze vervulden onder 
meer tijdens de Falkland 

Oorlog in 1981 een be
langrijke rol. Er is nu nog 
maar één Avro Vulcan van 
de RAF luchtwaardig. 
Een aardige zegel is ook 
die van het jongetje dat 
met zijn vingers in zijn 
oren naar de show kijkt 
[5]. Het zou zo in een 
verzameling over geluid 
of geluidsoverlast kunnen 
worden opgenomen. Ove
rigens is er een zegel die 
niet gewijd is aan de RAF. 
Op de zegel van 81 p. zien 
we een foto die omstreeks 
igi2 genomen is [6]. Het 
vliegtuig is van luchtvaart
pionier W.B. Moorhouse, 
die op dat moment 
meedeed aan een race in 
Hendon. Moorhouse was 
de eerste piloot die tijdens 
de Eerste Wereldoorlog 

het Victoria Cross kreeg, de 
hoge onderscheiding voor 
moed betoond op het 
slagveld. 

Innovatieve uniformen 
De zegels met uniformen 
zijn thematisch de moeite 
waard. De serie begint 
met een wat onverwacht 
uniform, namelijk dat van 
de dirigent van het mu
ziekkorps van de RAF. De 
keuze is niet zo onlogisch 
als je op het eerste gezicht 
zou denken [7]. Tijdens 
officiële gelegenheden 
worden de gala-unifor-
men uit de kast gehaald 
en het muziekkorps is 
dan het visitekaartje van 
de luchtmacht. 
Het uniform van de red
dingswerker die uit een 
helikopter hangt werd 
speciaal ontworpen voor 
moeilijke reddingsope
raties [8]. Het biedt be
scherming tegen extreme 

weersomstandigheden 
en de felle kleur houdt de 
redder zichtbaar als het 
zicht slecht is. 
Het uniform van de 
Hawker Hunter-piloot zat 
vol technische snufjes [9]. 
Toen de straalvliegtuigen 
in opkomst kwamen, 
werden nieuwe eisen 
gesteld aan de uniformen 
van de piloten. Niet alleen 
moesten ze bescherming 
bieden tegen de kou op 
steeds grotere hoog
ten, maar ook tegen de 
fysieke problemen die 
hoorden bij het steeds 
sneller vliegen en de 
bijzondere manoeuvres 
die met de vliegtuigen 
werden uitgevoerd. Spe
ciale voorzieningen in het 
uniform zorgden ervoor 
dat de bloedcirculatie in 
het lichaam op peil bleef, 
waardoor de piloot niet 
flauwviel. 
Het uniform van de 

boordschutters was 
daarbij vergeleken van 
een simpele eenvoud, 
het beschermde goed 
tegen de kou door een 
voeringvan kapok [10]. 
Het was tijdens de Tweede 
Wereldoorlog echter een 
revolutionaire ontwik
keling. In de serie is 
vanzelfsprekend een zegel 
gereserveerd voor het 
uniform van het vrou
wenkorps, de Womens' 
Auxiliary Air Force (WAAF, 
[11]). Het charmante uni
form met getailleerd jasje 
en rok was uitgevoerd in 
dezelfde kleur blauw als 
dat van het uniform van 
de mannelijke leden van 
de RAF. De WAAF speelde 
een belangrijke rol tijdens 
de Slag om Engeland, 
toen de vrouwen dagen 
achtereen in touw waren 
als plotter of bij het bedie
nen van de radar en de 
communicatieapparatuur. 
Het laatste uniform is 
tevens het oudste: de 
bekende leren piloten-
jas met de met bont 
gevoerde helm en bril, 
die bescherming bood 



tegen de elementen in 
de open cockpits van de 
vliegtuigen van het eerste 
uur [12]. 

Vader van de RAF 
De geschiedenis van de 
RAF voert ons terug naar 
de Eerste Wereldoorlog, 
toen de Zuid-Afrikaanse 
generaal Jan Smuts ge
vraagd werd om de lucht
verdediging van Groot-
Brittanmë onder de loep 
te nemen. Het leidde op i 
april igi8 tot de oprich
ting van de RAF, waarin 
de al bestaande vliegende 
onderdelen van de marine 
en de landmacht werden 
ondergebracht. Bij de 
wapenstilstand die op 11 
november 1918 een feit 
werd, had de RAF 22.544 
machines en 360.000 
man personeel. Generaal-
majoor Hugh Trenchard, 
die de bijnaam 'Vader van 
de RAF' kreeg, werd het 
hoofd van de luchtmacht
staf [13, 14]. Zijn ideeën 
over een effectieve lucht
macht vormden de basis 
van de RAF in vredestijd. 
Het kernwoord was 

'training', training van of
ficieren en manschappen. 
Daarnaast moest loyaliteit 
tussen officieren en on
dergeschikten hoog in het 
vaandel staan. Trenchard 
meende verder dat de 
RAF niet alleen voor de 
verdediging van Groot-
Brittannié verantwoorde
lijk was, maar ook ingezet 
moest kunnen worden 
in het Midden-Oosten en 
India, waar belangrijke 
overzeese gebiedsdelen 
lagen. 

Helden 
Met het oog op de herbe
wapening van Duitsland 
begon de RAF in 1934 
met het vergroten van de 
luchtvloot en de bouw van 
vliegvelden. De Hawker 
Hurricane en de Super
marine Spitfire waren de 
nieuwe type vliegtuigen, 
die later van cruciaal 
belang zouden blijken te 
zijn. Onder de leidingvan 
luchtmaarschalk Hugh 
Dowding [15] wist de RAF 
stand te houden tijdens 
de Slag om Engeland en 
werden zijn mannen de 

helden van de oorlog. 
Winston Churchill zou ze 
onsterfelijk maken, toen 
hij zijn dank uitsprak en 
stelde dat 'nooit tevo
ren zo velen zoveel aan 
zo weinigen te danken 
hadden' [16]. Een van die 
weinigen was de piloot 
Douglas Bader [17]. In 
1936 was hij als gevolg 
van een vliegtuigongeluk 
beide benen kwijtgeraakt. 
Het betekende niet het 
einde van zijn carrière 
als piloot, hoewel dat 
aanvankelijk wel het geval 
was. In 1940 was de nood 
echter zo groot dat hij 
weer officieel RAF piloot 
werd. In 4 maanden 
schoot hij 20 Duitse toe
stellen neer, waardoor hij 
niet alleen grote bewon
dering afdwong bij de 
Britten, maar ook bij de 
vijand. Zijn tegenstrever, 
de Duitser Adolf Galland, 
schoof die bewondering 
niet onder stoelen of ban
ken. Het luchtgevecht dat 
beiden op leven en dood 
voerden, moest wegens 
brandstofgebrek worden 
beëindigd. In 1941 stortte 

het vliegtuig van Bader 
boven Frankrijk neer, 
maar hij kon zichzelf red
den door uit het vliegtuig 
te springen. Hij werd 
gevangen genomen door 
de Duitsers. Toen Galland 
dat hoorde, bezocht hij 
Bader op in de gevange
nis en raakte bevriend 
met hem. Op verzoek van 
Bader schreef Galland 
een brief aan de RAF met 
het verzoek een nieuw 
kunstbeen te sturen. 
Kort daarop wierp een 
vliegtuig een pakketje uit 
met het gewenste nieuwe 
been. 

Controversieel 
Tijdens de oorlog speelde 
de RAF een belangrijke 
rol bij de bevrijding van 
Europa, maar er was ook 
kritiek. Luchtmaarschalk 
Arthur Harris was een 
groot voorstander van 
massabombardementen 
op Duitse steden en onder 
zijn aanvoering werden 
verschillende stuwdam
men gebombardeerd. 
Daarbij werden speciaal 
ontwikkelde bommen 

gebruikt, die over het 
water stuiterden. In 
maart 1945 liet Harris 
Dresden bombarderen, 
waar volgens de meest 
recente schatting 25.000 
mensen, merendeels bur
gers, het leven verloren. 
Zelfs Winston Churchill 
zou zich hiervan later 
distantiëren, maar de 
Engelse koningin-moeder 
Elizabeth zou Harris tot 
het eind van haar leven in 
2002 verdedigen. Opval
lend genoeg werd hij in 
1984 nog op een Britse 
postzegel afgebeeld, maar 
ontbreekt zijn beeltenis 
bij de huidige herden
kingsreeks [18]. Wel is 
er een postzegel voor 
luchtmaarschalk Charles 
Portal [19], die het aan
vankelijk met Harris eens 
was, maar zich later tegen 
hem keerde. Portal ver
gezelde Churchill tijdens 
de verschillende grote 
conferenties, zoals die 
van Casablanca en Jalta. 

Nederlandse eenheid 
Enigszins in de vergetel
heid geraakt is het feit dat 
bij verschillende operaties 
ook het No 320 (Dutch) 
Squadron meedeed, dat 
gevormd was uit naar 
Engeland uitgeweken Ne
derlands legerpersoneel 
en Nederlandse vliegtui
gen. Zo was het squadron 
betrokken bij de desas
treus verlopen Slag om 
Arnhem. In mijn collectie 
vond ik een oud herden-
kingsstempel uit 1976 dat 
het 35-jarig bestaan van 
het squadron memoreert. 
Bijzonder is de Neder
landse tekst in dit stempel 
van Jersey [20]. 

Humanitaire acties 
Aan het eind van de 
oorlog werd de RAF ook 
ingezet voor humani
taire acties, zoals de 
operatie Manna [21], de 
grote voedseldropping 
boven uitgehongerd 
bezet Nederland. Na 
de oorlog onderhield 
de RAF een luchtbrug S 
met Berlijn toen de stad ^ 
door de Sovjetunie in een ^ 
isolement was gebracht ^ 
[22]. De Koude Oorlog ^ 
was inmiddels in volle => 
gang. Ook daarna zou ^ 
de RAF op verschillende ^ 
plaatsen in de wereld SJ 
actief zijn en ook in het 2 
recente verleden was de s: 
Britse luch tmach t betrok-
ken bij allerlei conflicten. 8 7 j 
In 2003 ondersteunde 
de RAF de grondtroepen 
bij de invasie in Irak en 
ook in Afghanistan is zij 
onmisbaar. 
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Gest. van vele landen, ook postfr. 
Vraag mijn prijslijst aan. Nergens 
goedkoper! J. Roos, Jozefplein 22, 
5552 HV Valkenswaard. Telefoon 
040-2017307. 

www.motiefonline.nl 
Motiefpostzegels met afbeelding. 
Pzh. Jansen. Telefoon 0493-320949. 

Oost-Europa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraat 13, 6135 CS Sittard. 
Telefoon 046-4512751. E-mail 
robert-uiiktorcffihome.nl 

Gratis prijslijsten postfrisse zegels 
van vele thema's. Wien, Postbus 
22517, i ioo DA A'dam Z.O. Telefoon 
020-6974978 en www.wien.nl 

Polen 500 versch. voor 500 NL, B, F, 
Lux. Joanna Starzyk, Box 747, 
00-950, Warszawa i, Poland. 

Israël; Nieuwtjesdienst tegen 
nominale waarde, prijslijst en 
geschenk gratis. Ongelooflijke 
aanbieding. Eilat Philatelic Club, Pb. 
542, 88104 Eilat-Israël. Y. Carmeli. 
i«u)t«.i5raelstamps-e:lat.com 

Koopjes! Groot verzamelaar ruimt op 
tegen hoge korting. C Stockmann. 
Telefoon 0316-526265. 

DDR 25%, Bund, Berlm, DR, alle 
Europese landen 35%, FDC's, 
boekjes etc. J. Römkens. Telefoon 
045-5462894. 

Hungary new issues, FDC, year sets, 
want-list service. T. Borbély, H-1431 
Budapest. P.f 106. Hungary. 

Denemarken 305 zegels ca. 1940 - 95 
voor 10 euro in brief R. Roozendaal, 
Klaproos 42, 2317 EL Leiden. 

USA oud/nieuw manco's ook 
uit grote series, stuur lijst, ook 
N.Zealand en Australië. J. Dijkstra, 
Lindenoord 20, 8172 AL, Vaassen. 
Telefoon 0578-571958. E-mail 
tui()ijkcinde(ä)hotma:l.com 

2 Rusland 300 gest. 9,75 euro, p f 
^ 14.75 euro, tandingmeter perfotronic 
^ 9850 95,-euro. C. V. Beveren. 
5 Telefoon 06-23587327. 

8* « Nederland FDC zeer fraai in album 
££ incl. de A nummers 30% cat. waarde, 

excl. verzendkosten. A. Schimmel. 
Telefoon 030-6963907. 

Kilowaar Duitsland 200 grf wb 2007 
en al iets 2008 7 euro, 400 gr. 12 
euro. Bank 894812335. H.J. de Vries, 
Hillegom. Telefoon 0252-518302. 

Zoekt u Thailand/Siam, nieuwtjes, 
manco's of motief ? Ik vind het! R. 
v.d. Boogaart. Telefoon 020-6931091. 

Nederland frankeergeldige 
eurozegels zonder gom 0.29, 0.3g, 
0.44 50%. C. Cruyssen. Telefoon 
06-25162155. 

Nederland pfr. 45% NVPH 224, 232-
235, 240-243, 248-251, 252-255, 256, 
265, 266, 269, 270-273, 274-277, 
ook manco's . W. Nagtegaal. Telefoon 
06-28238662. 

400 Lindner-T blanco bladen de nrs. 
802.101 - 802.700 6 Lindner banden 
met cassette totaal 250 euro. Jan 
Pelser. Telefoon 0033-555622064. 

Nederland 712 blok van 6 met ix 
Mast 712 PM3 50 euro. H. Struwe, 
Platolaan 11, 9404 EM, Assen. 

Te koop Nederland postfris, wegens 
stoppen met verzameling. W. v. 
Leuken. Telefoon 06-51836742. 

GEVRAAGD 

Mooie collecties v.d. hele wereld 
gratis taxatie, vlot afgehandeld. 
W.v.d.Berg, Valkhof 94, 2261 HV, 
Leidschendam. Telefoon 070-
3272108. 

Verzamelaar zoekt brieven uit WWz-
periode van concentratiekampen, 
strafgevangenissen & ghetto's. C.J.T. 
van der Togt. Contact via 
e-mail naar: coupiefoureyht®) 
casema.nl of telefonisch 06-
22956109/071-3623411. 

Grote collecties en partijen van de 
gehele wereld. Contante betaling. D. 
van der Toorn. Telefoon 070-3388427 
ofo6-5i i i8436. Bezoek aan huis. 

Verzamelaar zoekt perfins alle landen 
los, op stuk, partijqes. Ruil of koop. 
W.J. Manssen, Laan der VN 31, 3844 
AD Harderwijk. 

Poststukken Dingaansvlucht 
december 1938. H. Kayser, A. Bos-
schaertstr. 3, 4383 SL Vhssingen. 

100, 200 of 300 Zegels wereldwijd, 
hetzelfde aantal retour. D. Garritsen, 
AB de Molenaarpad 6, 3069 ZC 
Rotterdam. 

Gevraagd 100 gr.form. W. Europa 
z.m.n.k. retour. J.v.Egmond, 
Graafseweg 645 H, 6603 CD Wychen. 

Wie wil helpen aan Nederlandse 
postzegels nr. 30-31-33 met leesbare 
datum voor mijn datumverzameling. 
P. v.d. Heuvel. Telefoon 0184-682500. 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, de vereniging 
voor alle verzamelaars van Engeland 
en gebieden. Maak eens kennis, bel 
070-3860232, zie www.sgbritannia. 
nl Blad, meetings, 4 grote veilingen, 
boekjes en veel verzamelplezier. Join 
the club, see you! 

Filitalia, club voor verzamelaars van 
Italië, San Marino en Vaticaan. Bekijk 
onze veiling en meldt u aan op www. 
jilitalia.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 
nieuwtjesdienst. Contributie 20,-
euro. Inl. A.A. de Hilster. Telefoon 
0344-661897. E-mail tonjlor@planrt,nl 

Interesse in USA en/of Canada 
filatelie? Kom dan op 15 november 
naar 'De Brug', Dunantlaan i, 
Reeuwijk. Zaal open vanaf 9.30 uur. 
Inl. H. Winterberg. Telefoon 0251-
234256. 

Contactgroep Frankrijk Verzame
laars (CFV), brieven en postzegels 
van Frankrijk en voorm. Franse 
Kol., eigen blad, veilingen, rondz., 
4 bijeenkomsten p.j. in De Bilt. 
Contr. 19 euro. Info: Pietjan Zwaag. 
Telefoon 020-6277894. E-mail: 
p.2U)aatj(fDhccnet.nl 
Postzegelvereniging Nijverdal zoekt 
handelaren voor beurs op 7-2-2009. 
Postz./munt/ansicht/postst. zijn 
welkom. Inl. en reserv. P. van Os. 
Telefoon 06-24109133. 

Postzegel-, Munten-, Ansichtkaarten-
ruilbeurs op zat. 20 dec. 2008 in 
Schietverenigingsgebouw Tubantia, 
Nieuwlandsweg 5 te Rijssen van 
10-16 uur. Standhouders hartelijk 
welkom. Inl. J. Veurink. Telefoon 
0548-517506. 

Postzegel, Ansichtkaarten en 
Muntenbeurs zaterdag 29 november 
nvpv afd. Bodegraven 9.30-16.30 
uur in Rijngaarde i, Dronenwijk, 
Bodegraven. Semihandelaren 
aanwezig en ruiltafels. Semi
handelaren in postzegels, munten 
en ansichtkaarten kunnen nog 
huren, 5 euro per tafel van 120 bij 80. 
D. Verwoerd. Telefoon 06-53260579. 

Gabriel, dé thematische vereniging 
voor verzamelaars van postzegels, 
poststempels en poststukken, 
verband houdende met bijbel en 
christendom, bestaat in 2008 al 60 
jaar. Kent u ons nog niet? Kijk dan 
eens op iDUJiD.tjabnelJila.ni of bel 
mevr. Meeuwenoord, telefoon 030-
6918335. 

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-B ankbiljetten 

http://www.motiefonline.nl
http://www.wien.nl
http://casema.nl
http://www.sgbritannia
http://jilitalia.nl
http://www.VerzamelaarsMarkt.nl


BREDENHOF-POSTZEGELIMPORT 
Bovenstraat 286-a, 3077 BL Rotterdam-IJsselmonde • Telefoon 010-4826725 

email Bredenhof@cs.com • Infemef: www.bredenhof.nl 

Fox 010-47970 
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ONZE INKOOPDAG IN OKTOBER WAS EEN GROOT SUCCES 
ER ZIJN WEER VEEL NIEUWE PARTIJEN EN VERZAMELINGEN 

KOM LANGS, WILT U OOK PROFITEREN VAN ONZE 
GOEDE INKOOPPRIJZEN EN UW VERZAMELING VERKOPEN 

BEL ONS, WIJ KOMEN OOK BIJ U LANGS 

VERWACHTE KILOWAAR: 
CANADA GROOT, WERELD SUPER MISSIE, U.S.A. MISSIE 
MET 41c. ZEGELS, ZWEDEN GROOT, ENGELAND GROOT, 

DUITSLAND GROOT EN MISSIE. 

AANBIEDINGEN VAN DE MAAND: 
" " ^ ̂  5kg. Missie m 
250gr. ^% ü S A ^^ ^ ̂  

I^EDERLANd^ „io _ ^ 250gr. : ^ 
jrOESLAG ^ ^^'^^r^ AUSTRALIË -

BEL VOOR HET LAATSTE NIEUWS OF KIJK OP INTERNET WWW.BREDENHOF.NL 

I [ijny QflngjgteCTnm^ 

PRUZEN PER STUK NORMAAL lx 5x lOx 

L4/8^^ l óB t fWIT 6,40 5,50 5,25 5,00 4,75 

L 4/16 ' 32 BLZ WIT 9,90 8,00 7,50 7,00 6,75 

L4/24 48 BLZ WIT 15,20 12,25 11,40 10,70 10,20 

L4/32 64 BLZ WIT 19,60 14,50 13,50 13,20 12,75 

wrrrE BOEKEN MET TUSSENSTROOK I,OO PH? STUK DUURDER 

LS 4/8 16 BLZ ZWART 7,20 6,50 6,25 6,00 5,50 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 11,50 10,00 9 50 9,00 8,50 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 18,00 14,50 14,00 13,50 12,90 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 21,60 18,00 17,00 16,60 16,00 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

oiM;ïMM(5)OM;i] WQ)m mmmmM 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,75 

IKILO * STROKEN ZWART OF BLANCO NU 60,00 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 19,00 

IKILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 65,00 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORAAAAL 120,00 NU 95,00 

9 KILO MISSIE U.S.A. NORMAAL 145,00 NU 135,00 

mmu m mm Ji M mmi^m m^mmmmi! 
LAND 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 

ENGELAND 
ENG GEBIEDEN 
FAROER 
FINUXND 
FRANKRIJK 
FRANKRIJK 
GRIEKENLAND 
IERLAND 
INDONESIË 
JAPAN 

OMSCHRIJVING 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT 
GOEDE MODERNE MIX 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
MET IETS NIEUW GEEN KERST 
GOEDE SORTERING 
LEUKE SORTERING ZEER MOEILUK 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
VEEL NIEUW 
MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
MODERNE MIX T /M 2006 
LEUKE MIX MET NIEUW 

KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
MALTA 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
OOSTENRIJK 
SCANDINAVIË 
THAIL^ND 
USA 
WERELD 
WEST EUROPA 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 
ZWITSERLAND 

GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 
MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 
LEUKE MODERNE MIX 
GOEDE MIX MET TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 
MET CA 25% EUROWAARDEN 
LEUK MET KLEINE LANDEN 
MODERNE MIX 
LEUKE MIX MET NIEUW 
VEEL LANDEN LEUK 
VEEL LANDEN MET NIEUW 
MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 

100 gr 
8,50 

14,50 
19,50 
8,50 

12,50 
11,00 

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 
11,00 
12,50 
32,50 
10,00 
15,00 
19,00 

2 5 0 gr 
19,50 
34,00 
48,50 
19,50 

29,50 
25,00 
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 
25,00 
29,50 
79,00 
23,50 
35,00 
42,00 

5 0 0 gr 
36,50 

36,50 

55,00 
49,00 

45,00 
68,00 

62,50 

49,00 
55,00 

45,00 

823 

mailto:Bredenhof@cs.com
http://www.bredenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.NL


1919 ^iRietclijk 2008 

i 
London 

r r r n i j & « M B 

L^F J ' m*SSl^Ê 

i i i ^ ^ ^ i , ' i ^ 

Uw collectie (gedeeltelijk) verkopen? 
Ga met Rietdi jk als partner op recordjacht . 
Dé manier om een goede pr i js voor u w 
col lect ie te kr i jgen. Tienduizenden tevreden 
inzenders gingen u voor sinds 1919! 

Overtuig u van de voordelen: 
* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Ruim 89 jaar ervaring; 
U krijgt een betrouwbare indicatie voordat u een beslissing neemt; 
Een renteloos voorschot tot 60% behoort tot de mogelijkheden; 
Uw collectie wordt deskundig verkaveld; 
Uitstekende presentatie in een luxe uitgevoerde catalogus met 
uitgebreide full-color fotobijlage, ook op internet; 
Extra publiciteit bij importante objecten; 
Voor grote collecties bezoeken wi j u desgewenst 
thuis of in de bankkluis; 

* Gratis verzekering. 

U kunt nu inzenden! 
Onze vei l ingen vormen een ^^jachtterrein" voor ( in te r )na t iona le kopers. 

Prof i teer hiervan en geef uw collectie of voorraad de perfecte etalage. Onze 
najaarsvei l ing was een groot succes, k i jk op onze webs i te : 

www.r ie td i jk -ve i l ingen.n l voor de pr ima resu l ta ten. 
Bel voor meer in format ie of het maken van een afspraak: 0 7 0 - 3 6 4 7 9 5 7 

Rietdijk Veilingen 
Adres 

Telefoon 

Fax 
Internet 
E-mail 
Giro 

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

89 jaar in dienst van de filatelie 

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



