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e Nederlandsche Postzegelveiling 

R32, postfris, cat.€8500,=, 
opbrengst:€8050,= 
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rusland blok nr.422/423, cat.€6000,=, opbrengst:€17.000,= 
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* ^ N 
o, postfris blok van vier 

cat.€9000,=, opbrengst:€8050, 
217V, ongetand, postfris, cat.€1500,^ 

opbrengst:€3050,= 

De opbrengsten van onze laatst gehouden veiling van 10 t/m 13 oktober waren wederom overweldigend 
vooral postfris Nederland en foutdrukken zijn duidelijk in trek 

Oost-Europa met name Rusland, België, Frankrijk en Koloniën en Azië s 
zijn veel gevraagd door onze kopers uit binnen- en buitenland 

VOO. e v o l g l H H H B ^ d n 20-23 maart 20Q 
, kunt Ü dagelijks inleverer 

*. . .»# 

voor een gratis taxatie zp^IfüPPiPliPPPiWeestdagen geopen̂  

wij wensen U fijne feestdagen en \ 
een fantastisch 2009 

Leeuwenveldsewea 14 1: w.nl WWW.NPV. 
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Vorstendom Monaco 
"Een vostzeßefverzamefing die reist 

en die u meeneemt op reis.,. 
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MONACO 
1,50€ 

Bureau Uitgifte Postzegels 
Tel. +377 98 98 41 41  23, avenue Albertll  98050 MONACO CEDEX 
Email: oetp@gouv.mc  www.oetpmonaco.com 
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Postfris zonder 
plakker 
1(xx) 
2(xx) 
3(xx) 
4(xx) 
5(xx) 
6(xx) 
7(xx) 
8(xx) 
9(xx) 
10(xx) 
lOa(xx) 
11(XX) 
12(xx) 
13(xx) 
14(xx) 
15(xx) 
22(xx) 
22a(xx) 
23/28(xx) 
30(xx) 
31(XX) 
32(xx) 
32a(xx) 
33(xx) 
34/36(xx) 
37/40(xx) 
41/47(xx) 
48/55(xx) 
56(xx) 
57(xx) 
58(xx) 
58a(xx) 
59(xx) 
59a(xx) 
60/64(xx) 
64(xx) 
65/68(xx) 
69/86XX 
87/99XX 
102XX 
103XX 
104/10XX 
111/14XX 
115XX 
116(xx) 
117XX 
118/26XX 
127/29XX 
130/36XX 
137/40XX 
132fxx 
141/44XX 
146/49XX 
15ÜXX 
151/56XX 
157/66XX 
167/78XX 
179/82XX 
183/86XX 
187/89XX 
190/93XX 
194XX 
195/96XX 
197/99XX 
200/01XX 
202/05axx 
202/05bxx 
206/09XX 
210/13XX 
214/19XX 
220/28XX 
229/43XX 
247/48XX 
249/56XX 
257/73XX 
274/75XX 
276/77XX 
278/79XX 
280/83XX 
285/94XX 
295/96XX 

2,50 
1,50 
1,50 

20,— 
16,— 
4,— 

16,— 
2 2 , -
3 5 , -
8 0 , -

2 5 5 , -
3 5 , -
3 3 , -
3 3 , -
5 2 , -
70,— 

1,50 
26,50 

105,— 
6 0 , -
5,— 

1 1 , -
5 4 0 , -

5 , -
6 0 , -
—,— 
45,— 

1 7 0 , -
55,— 
55 — 
9 , -

1 2 5 , -
1 2 , -
8 8 , -

1 7 0 , -
98,— 
18,— 
98,— 

135,— 
9 0 , -
7 2 , -

440,— 
11 ,— 
30,— 

2,50 
4 4 , -

5 50 
3 2 , -
48,— 
30,— 
54,— 
3 6 , -
1 5 , -
4 8 , -
12,50 

1 5 5 , -
15,— 
9,— 
8 , -
7,50 

16,— 
1 8 , -
24— 
2,— 

44,— 
44,— 
5,— 
2,80 

1 5 , -
1 2 , -

1 7 5 , -
4,50 
5 , -

18,— 
1,25 
4,— 
7,60 

3 6 , -
2 5 , -
3 , -

^ »URINAME 
N e d e r l a n d s & O n a f h a n 

297/07XX 7,50 
308XX 3 5 , -
309/11XX 20,— 
312/15XX 12,— 
317/20XX 5 , -
321/22XX 2 50 
331/34XX 6,— 
Fosfor 
331/34XX 15,— 
Kpl. jaargangen 
+ blok 
1961 t/rr 1975xx 
spec prijs 5 0 -
Lp1/7xx 2 1 , — 
Lp8/14xx — — 
Lp 15/19xx 3 5 5 , -
Lp20/22xx 2 8 , -
Lp 23axx 5,— 
Lp 23bxx 5 , -
Lp24/26xx 28,— 
Lp 27/28XX 3,— 
Lp 29/30XX 4,50 
Lp 31XX 5,— 
Lp32/33xx 1,50 
Lp32/33axx 1,50 
Lp32/33VEL15,-
Porto 
33/35XX 1 5 , -
36/46XX 1 7 6 , -
47/57XX 8 — 
Republiek 
Suriname volgens 
Zonnebloem cat.: 
1975XX 30,— 
1976XX 1 8 , -
1977XX 11 ,— 
1978XX 1 0 , -
1979XX 9,— 
1980XX 15,— 
1981XX 18,— 
1982XX 20,— 
1983XX 20,— 
1984XX 2 0 , -
1985XX 42,— 
1986XX 2 5 , -
1987XX 33,— 
1988XX 36,— 
1989XX 35,— 
1990XX 33,— 
1991XX 40,— 
1992XX 4 0 , -
1993XX 6 0 , -
1994XX 75,— 
1995XX 80,— 
1996XX 80,— 
1997XX 80,— 
1998XX 95,— 
1999XX 61 ,— 
2000XX 88,— 
2001XX 76 — 
2002XX 85,— 
Ongebr.plakker 
1/3x 3,50 
4x 12,50 
5x 10,50 
6x 2,50 
6Ax 15,— 
6Bx 11 ,— 
7x 10,50 
8x 13,50 
9x 20,— 
lOx 52,50 
lODx 80,— 
lOax 175,— 
11x 2 0 , -
12x 2 0 , -
13Ax 42,50 
13Bx 2 0 , -
14x 3 5 , -
15x 45,50 
16/20X 24,— 
22x 1 , — 
23/28X 68,— 

xx=postfris zonder plakker met gom, (xx) 
uitgegeven, x= ongebr met plakker, geen tE 
geldig voorzover de voorraad strekt Pos 
levering vanaf Euro 150,- opdracht Geen 

J.H. ACK 
ROSENDAEL2-1121 HH IM 

k e i i j k 
v a n a f n e t t o 4 0 % 

29x 
30x 
30fx 
31x 
32x 
32ax 
32ao 
33x 
34/36X 
37x 
38x 
38Ax 
39x 
40x 
41/47X 
48/55X 
56/57X 
58/59X 
58ax 
59ax 
60/64X 
64x 
64a+Certx 
65/68X 
69/86X 
87/99X 
100/03X 
104/IOx 
115x 
117x 
118/26X 
127/29X 
130/36X 
137/40X 
141/44X 
146/49X 
151/56X 
157/66X 
167/78X 
179/82X 
183/86X 
187/89X 
190/93X 
194x 
195/96 
197/99X 
202/05X 
214/19x 
220/28X 

229/43X 

257/73X 
280/83X 
285/94X 
308x 
309/1 l x 
312/15X 
Lp 1/7x 
Lp8/14x 
keur 
Lp15/19x 
Lp 20/22X 
Lp23x 
Lp 24/26X 
Porto 
1/8x 
7lx 
7llx 
3IVx 
5IVx 
9/14x 
15/16X 
16lx 
17/32X 
33/35X 
36/46X 

P r i j z e 

1 8 , -
4 0 , -
9 5 , -

3,25 
8,— 

375,— 
425,— 

3,25 
4 0 , -

2 50 
2,50 

8 8 , -
2 1 , -
9 8 , -
3 0 , -

1 1 0 , -
9 8 , -
15,— 
99,— 
66,— 

132,— 
75,— 

1 2 4 , -
11 ,— 
26,50 
3 1 , -
45,50 

1 3 5 , -
1 5 , -
16,— 
23,— 

2,50 
14,— 
11,40 
1 5 , -
1 0 , -
9,50 
4,— 

40,— 
6,40 
4 50 
2,40 
6,25 

11,50 
1 2 , -
1 8 , -
3 5 , -
11 ,— 
5,— 

8 0 , -

11,95 
25 — 
1 8 , -
20,— 
15,— 
10,— 

7,50 
1 7 5 , -

2 2 0 , -
2 1 , — 
4,50 

20,— 

115,— 
8 , -

1 8 5 , -
2 7 5 , -

9 5 , -
30,— 
1 3 0 , -

85,— 
11 ,— 
8,50 

8 8 , -
Betere zegels 
mooi gebruikt 
5A 
13A 
5B 
6B 
lOaB 

12,— 
30,— 

4,60 
6,60 

1 6 , -

Dostfris zonder plakke 
>ken IS mooi gebruikt, 
tgiro 271040 Porto 
/vinkel, bezoek gaarne 

ERMAN^ 
IDSMEE R - Tel. 

j n i n 

13B 
15B 
4C 
8C 
9C 
IOC 
lOaC 
l ic 
12C 
13C 
4D 
7E 
14F 
16/20 
21 
22a 
22/22a 
paar 
23/28 
30 
34 
35 
36 
38A 
39 
40 
41/47 
48/55 
56 
57 
58 
59 
58a 
59a 
62 
64 
65/68 
67V 
69/86 
87/99 
102 
103 
107 
115 
117 
118/26 
122 
130/36 
137/40 
141/44 
146/49 
151/56 
177 
178 
179/82 
183/86 
190/93 
194 
195/96 
197/99 
202/05 
214/19 
220/28 
242 
243 
280/83 
308 
309/11 
Lp 1/7 
Lp 8/14 
keur 
Lp 8/14 
bnef 
Lp 22 
Lp 26 

Porto 
3111 
7IV 
36/46 
15III 
16III 

r zonder 

E u r o 

11,50 
45,— 
11,50 
5 , -

19,50 
6,60 

1 6 , -
2 5 , -
22,50 
17,50 
3 0 , -
5,— 

35,— 
6,70 
9 , -

1 2 , -
12,50 

1 6 , -
3 6 , -
5,— 
8,80 
7,50 

88,— 
18,70 
9 0 , -
10,90 
2 4 , -

9,50 
44,— 

6,50 
8,50 

95,— 
74,— 
3 8 , -
7 5 , -
12,50 

1 2 4 , -
17,— 
27,50 
25,— 
20,— 
15,— 
1 6 , -
17,50 
2 0 , -
1 2 , -
14,— 
12,50 
15,— 
11 — 
1 0 , -
1 2 , -
6 , -
6 50 
4,— 
5 , -
4,— 
4,— 

1 8 , -
3 5 , -
1 2 , -
4,50 
7 — 

1 5 , -
24,— 
23,— 
15,— 
4,— 

1 8 8 , -

177,— 
15,— 
12,— 

5 8 , -
9 0 , -
5 4 , -
5 4 , -
7 5 , -

gom zoals 
Nrs. NVPH Aanbod 
3xtra, echter franco 
i na telef 

1 
afspraak 

020-4823966 

Particulier biedt, wegens verliuizing, 
zijn zeer fraaie postzegelverzameling aan 
van Nederland en O.G., Verenigd Europa, 

Verenigde Naties en Zwitserland. 

Alles op luxe voordrukbladen, 
postfris en gestempeld 

in 332 luxe lederen Lindnerbanden 
met cassette. 

Cataloguswaarde ruim 
332 Lindnerbanden ruim 
Voordrukbladen ruim 
Totaal 

€ 200.000,-
€ 42.000,-
€ 15.000,-
€ 243.500,-

Vaste prijs € 79.500,-

Informatie tel. 033 448 08 88 
E-mail: info(5)robson-holdinqs.com 

27 december 2008 
3^ Voorschotense Oudejaarsbeurs 

10.00-16.00 uur 

Sporthal De Vliethorst 
Burgemeester Van der Haarplein 9, 

2251 CT Voorschoten. 
Gratis vervoer van Station Voorsctioten vice versa 

Speciale beurspostzegel Entree €2,-
Info: 071-5611719 of e-mail: cor@verlooij.nl 

Sponsor: Ton de Groot, Franse automobielen te Voorschoten 

KILOWAAR MET 2004/2005/2006 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN IN EURO'S l O O g r 
Zwitserland met toeslag en hogere vi/aarden 11,00 
Oostenrijk . grote sortenng 17,50 
W Europa grote sortering en hoge waarden 11,50 
Skandinavie. grote sortering met IJsland 12,50 
Duitsland met toeslag en hoge waarden 9,00 
Noorwegen grote vanatie en hogere waarden 10,50 

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

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

8,25 

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

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

I k g 
90,00 

150,00 
90,00 

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

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

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

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

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

HULS J.B.A. b.v. 
M.L. Kingstraat 55 - 6245 GH EYSDEN - Tel. 043-409349S 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

mailto:cor@verlooij.nl


1919 

^iRietdiik 'is 
London 

Uw collectie (gedeeltelijk) verkopen? 
Ga met Rietdijk als partner op recordjacht. Dé 
manier om een goede prijs voor uw collectie te 
krijgen. Tienduizenden tevreden inzenders 
gingen u voor sinds 1919! 

pp »|||«~~p ™ ^ ^ ^ H ^ ^ 

Overtuig u van de voordelen: 

* 

* 

* 

* 

* 

Ruim 89 jaar ervaring; 
U krijgt een betrouwbare indicatie voordat u een beslissing neemt; 
Een renteloos voorschot tot 6 0 % behoort tot de mogelijkheden; 
Uw collectie wordt deskundig verkaveld; 
Uitstekende presentatie in een luxe uitgevoerde catalogus met 
uitgebreide fulicolor fotobijlage, ook op internet; 
Extra publ ic i tei t bij importante objecten; 
Voor grote collecties bezoeken wij u desgewenst 
thuis of in de bankkluis; 

*■ Gratis verzeker ing. 

U kunt nu inzendenl 
Onze veilingen vormen een "jachtterrein" voor (inter)nationale kopers. 
Profiteer hiervan en geef uw collectie of voorraad de perfecte etalage. 

Opbrengsten van onze succesvolle najaarsveiling van november j l . 
treft u op onze website: WWW.RIETDIJKVEILINGEN.NL 

Bel voor meer informatie of het maken van een afspraak: 0 7 0  3 6 4 7 9 5 7 

Wij wensen u prettige feest

dagen en een voorspoedig 
2009 toe. 

Namens alle medewerkers 
van Rietdijk. 

Rietdijk Veilingen 
Adres 

Telefoon 

Fax 
intemet 
Email 
Giro 

Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 
2514 GC 'sGravenhage 
0703647957 (postzegelveiling) 
0703647831 (muntenveiling) 
0703632893 
www.rietdijkveilingen.nl 
Ênfy@rietdijkveiUngen.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:nfy@rietdijk-veiUngen.nl


NIEUWE MICHEL CATALOGI 
MllCt«t KARIBISCHE EILANDEN 2008/09 

Overzee Band 2 

U.S.A. SPECIAAL 2008/09 (vorige ed. 2003) 

POSTZEGELBOEKJES DUITSE RIJK 
JUNIOR DUITSLAND 2009 

CEPT 2009 
UNO SPECIAAL 2009, nu de Officiële 

UNO CATALOGUS, Duits+Engels 

RUNDSCHAU ABONNEMENT 2009, 
12 nrs. 'Port Betaald' 

RUNDSCHAU OPBERGMAP voor 1 jaargang 

7 9 , -
6 9 , -
9 8 , -

9,90 

4 2 , -

46,80 

51,80 
14 ,80 

der heide 
www aufderheide nl e mail aufderheide@hetnet nl 

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

N I E U W E P R I J S L I J S T E N (uitsluitend postfris) 
(r) Australië (1913-2006) en Australisch Antarctica 
(s) Nieuw Zeeland en Ross Dependency 
(v) Zuidelijk Afrika Zuid Afrika, Thuislanden, Zuid-West Afnka/Namibie 

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

(c) Groot Brittannie (jan 2008) 
(u) Canada (okt 2006) 

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

Bij aanvraag gaarne vermelden welke lijst(en) U wilt ontvangen. 

Grote Markt 1 - 8011 LV Zwolle 
tel 038-4213838 (fax 4226330) 
ING-Postbank 3931929 
E-mail boomstamps(ghome nl 
Winkel geopend dinsdag t/m zaterdag 
10 00-12 30 en 13 30-17 00 uur 

Postzegelhandel 
Boomstamps 

ANTHONY V/D BOGAARD 
BY INVESTMENT PHILATELIE 

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

ELKE ZATERDAG 
5-CENT boeken! 

www.librenphilatelie.com 
Antillen 
Aruba 
België 
Curacao 
Duitsland 

Postfris, (on)gebruikt en FDC's 
Frankrijk 
Groot Brittannie 
Nederland 
Oostenrijk 
(Rep.)Suriname 

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

Telefoon: 045-5245256 

ZIE VOOR ONS ADRES: 

WWW.COLLECT4ALL.COM 

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.iil 

Postzegels-Munten-Bankbiljetten 

Voor postzegels Nederland & Overzee naar: 

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

't POSTZEGELHOES Teu o??- 3512 698 
of een briefje naar: Venloseweg 43 5993 PH Maasbree 

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) 

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

€ 0,30 pei 1 CAD 
€ 0,08 per 1 DKK 
€0,06 per IFF 
€ 0,75 per 1 GBP 
€ 0,40 per 1 GBP 
€ 0,35 per 1 SFR (vanat 1996) 
€ 0,40 per 1 USD 
€ 0,05 per 1 ZWKR 
€ 0,40 per 1 SFR 
€ O 80 per 1 euro 

Rabau boekjes Zweden tussen 1979 en 1990 5 00 netto per boekje 
(losse zegels 0,25 per stuk) 
Alle zegels dienen met gom te /i|n Geen port en diensl zegels 
Ovenge landen op aanvraag 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

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

< ^ Maandelijkse zaalveiling van: 
S postzegels - post(waarde)stukken - fdc's - munten 

ansichtkaarten - alle andere verzamelingen 

830 ^ \̂!;!?o(ol©W®(£)[?@ftCP(o](o){j'oCfDO 
Veilinghuis "De Voorstraat" 

V o o r s t r a a t 23 - 8011 M K Z w o l l e , 
. Tel. 038 - 4211045 daags 08 30 tot 16.00 uur , _J 

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

GROENLAND-IJSLAND-FINLAND ALAND 
POSTFRIS GEBRUIKT-POSTZEGELBOEKJES 

Gratis pnjslijst op aanvraag 

BEZOEK MIJN WEBWINKEL OP 
WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIT 

Postbus 23 (T 3 7 ; 
6950 AA Dieren % : ^ 
Tel 0113-419041 
Fax 0313-411295 
e-mail pzhronh@bart nl 

http://www.anthonyvandenbogaard.nl
http://www.librenphilatelie.com
mailto:Iibren2@planet.nl
mailto:libren@home.nl
http://WWW.COLLECT4ALL.COM
http://www.VerzamelaarsMarkt.iil
http://www.postzegelhoes.nl
mailto:r.vergossen@hetnet.nl
http://www.scandinavianstamps.nl


Jaargang 86 december 2008 nr 974 

Filatelie (waarm opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge 
geven door de Stichting Nederlandsch 
Maandblad uoor Philatelie in Den Haag 

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

Hoofdredacteur 
Aad Knikman AIJP 
Achtergracht 71 i38iBLWeesp 
Telefoon 0294 432801 
Telefax 0294 482508 
Email phiiatelie@tip nl 
Website u;u;iujilatelie lüs 

Advertentieverkoop 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 134g CG Almere 
Jeanine de Troye 
Telefoon 036 5384528 
Telefax 036 53 84 880 
inJo@bureaudetroye nl 

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

(0900 2265263) 
Telefax 0251 31 04 05 
Mutaties viaiuiuu; aboland nl 

Adreswijzigingen 
Adreswijzigingen geeft u op aan de 
secretaris van de vereniging waarvan u 
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CRIMPEN&: YOUNGER 

Crimpen & Younger is een partnerschap tussen Edward Younger en 
Marcel Steenhuis met vestigingen in Maarssen - Nederland, in Wiesbaden -
Duitsland en in Pound Ridge, New York - U.S.A. 
0ns bedrijf handelt in verzamelingen, doubletten, handelsvoorraden en 
-bestanden van alle filatelistische gebieden. 
In Europa hebben wij agentschappen in Spanje, België, Frankrijk, Oostenrijk, 
Zwitserland en Italië. 

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

Onze agent in Nederland is Clemens Smits. 

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

Tel. 0346 - 552585 
Fax 0346 - 552584 

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

Edw^ard 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. 

ï 
Crimpen & Younger B.V. i Buitenweg 26 H i 3602 PS Maarssen 

.. : msmxmmMxséalUiLJ www-crimpenypunggr.' 



Ä%14ßfel(, 

Is*' 

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. 

■^THs^^jiFit^'ssrrK^ 

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. 

Via u (in commissie) verkopen zou wat meer opleveren^ tegemoet door het bod 

Dank daarvoor, — 

— — — ~ " Dhr E van Liempt, Zuidlaren 

Se«,aakte afsprak.« 7 ^ , 1 ^ ^ ' ^ " ' " "'"''* ' "  ' t verlopen. 
J^'n^^^^ä^fi^^anc^,^^ .ankoopbe^ijs. 

Dhr J vd E,S 

ins complete aanooa vinat u iweeTairg (i 
op onze website www.crimpenyounger.de 

ngeis) 

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

http://www.crimpenyounger.de
mailto:info@crimDenvounaer.de
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VERKOOP UW AANDELEN, HAAL UW GELD VAN DE BANK 
EN KOOP MOOIE, WAARDEVOLLE COLLECTIES!!! 

10595 Aruba 1986-2001. Prijs: € 150,00 
Postfrisse, geheel complete collectie Aruba 1986-2001 in stockboek Compleet inclusief blok
ken NVPH 1-277 
10813 Australische Staten. Prijs: € 500,00 
Insteekboek met klassiek materiaal van Australische Staten Bevat Queensland Tasmanie, 
Zuid-Australie, van Diemens Land en West Australië Voornamelijk gebruikte zegels maar ook 
wat ongebruikt Leuk kavel' 
10831 België 1849-1958. Prijs: € 1.000,00 
Mooie gebruikte/ongebruikte collectie met Ie emissie meervoudig, 1865/6 serie, 1866 1c on-
getand, 2x 5tr bruin (lx echt, lx vals) betere senes en blokken jaren 20/30, jaren 50 alle goe
de uitgaven ongebruikt, ook iets B o B in 2 banden 
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) uit 1949 
aanwezig Niet in Yvert, OBP cat waarde serie 1175 euro IVIooie collectie, hoge cat waarde' 
10839 Beroemde mannen. Prijs: € 750,00 
Hele leuke zelf opgezette collectie met het thema beroemde mannen met staatshoofden dich
ters, oorlogsvoerende 'helden' en ga zo maar door met series, blokken, brieven, speciale kaar
ten met o a interessant deel Rusland Frankrijk en USA in 9 hele dikke ordner banden Vrolijke 
collectie" 
10752 Brazilië. Prijs: € 280,00 
Insteekboek vol met postfns matenaal van Brazilië Zowel zegels als blokken, cat waarde 
(Michel) ca 1400 euro 
10753 Brazilië. Prijs: € 280,00 
Insteekboek vol met postfns matenaal van Brazilië Zowel zegels als blokken, cat waarde 
(Michel) ca 1400 euro 
10750 Cept maximumkaarten 1956-167. Prijs: € 400,00 
Collectie van 333 maximumkaarten met Europa Cept zegels van 1956 tot 1967 Diverse kaar
ten met handtekening van graveur etc In 3 mooie Safe albums op blanco bladen 
10781 Denemarken 1851-1986. Prijs: € 1.100,00 
Twee stockboeken met een postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Denemarken 1851-
1986 Collectie bevat veel beter matenaal zoals klassiek iets gespecialiseerd + doubletten, 1904 
Chnstian IX sene*, 1907 Fredenc VII sene*, 1912/13 beide 5kr postkantoor gebruikt 1913 t/m 
2kr* 1924 in blokken van 4*, luchtpost, Postfaerge, dienst + iets Groenland Enorme cat w 
10590 Denemarken 1854-1996. Prijs: € 1.500,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Denemarken 1854-1996 in Davo luxe album Collectie be
vat veel beter matenaal 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) 1-4* 
5-10*, 11-15* etc Zeer mooie collectie, zeer hoge cat waarde' 
10859 Denemarken. Prijs: € 160,00 
Twee insteekboeken met divers postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van Denemarken 
Bevat o a veel langlopende zegels 
10718 Duitse koloniën. Prijs: € 210,00 
Map met insteekblad met wat zegels van Duitse kolomen Bevat ook wat valse stempels en 4 
poststukken 
10807 Duitse koloniën/kantoren. Prijs: € 1.950,00 
Prachtige **/*/0 collectie met veel toppers wo Turkije Ie sene meervoudig gebruikt met kleur
nuances en typen 1889 1 1/4p en 2 1/2p in **/* blokken van 4(ii), 1900 hoge waarden ** 
Deutsch Ost Afnka Ir en 2r postfnsse boekblokken van 4, Südwest Afrika 1900 sene gebruikt 
+ 1906 5 mark met watermerk gebruikt Kiautschou 1905/19 2 1/2$ gebruikt etc in album 
Prachtige collectie, cat w ruim 9600 euro 
10843 Duitse Reich uitzoekpartij. Prijs: € 200,00 
Ruim 10 000 afgeweekte meest eenvoudigere zegels Reich + circa 500 brieven met zegels, 
uitzoekplezier voor plaatfouten, stempels etc 
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 matenaal en veel combinaties uit postzegelboekjes Collectie bevat 
o a (Michel no's) 344-350*, 370-371**, 378-384*, 385-397*, 398-401*, 407-409** 410-422* 
425-429*, 430-434**, 457*, 499-507*, 529-539* 556-564**, 588-597** blok 9*, 10*, 11*, com
binaties W21** W22**, S37*, W56* W58* etc Zeer mooie partij zeer veel zegels en hoge 
cat waarde' 
10775 Duitsland 1945-1948. Prijs: € 200,00 
Insteekboek met postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van Duitsland 1945-1948 Bevat 
o a Amerikaanse en Franse zone en Saargebiet Mooie collectie mooie kwaliteit 
10758 Duitsland privatpost. Prijs: € 800,00 
Insteekboek met ruim 500 zegels van diverse stadsposten in Duitsland Bevat o a Hamburger 
Botenpost, Hamburg - Charles van Diemen, Bochum, Mainz etc Zowel ongebruikt als gebruikt 
matenaal Leuk, hoge cat waarde' 
10777 Duitsland. Prijs: € 700,00 
Insteekboek met postfns en ongebruikt matenaal van Duitsland Bevat zegels van Duitse Rijk, 
Danzig, Saar, Bohemen, General Gouvernement etc Mooie kwaliteit hoge cat waarde' 
10799 Duitsland. Prijs: € 8.500,00 
Dne verhuisdozen met 32 albums en insteekboeken met allerhande matenaal van Duitsland 
Bevat meerdere collecties Duitse Rijk, Bund, Berlijn en DDR, zowel postfns, ongebruikt als ge
bruikt Vele collecties in dure Kabe albums, ook wat Schaubek en Safe albums Zeer veel be
ter matenaal aanwezig zeer hoge cat waarde'" 
10830 Duitsland: Bund & Saar. Prijs: € 1.150,00 
2 ongebruikte collecties Bund vanaf de beginjaren met alle toppers incl Posthoorn sene luxe 
ongebruikt met plakker, verder een mooie Saar collectie incl Hochwasserhilfe blokken onge
bruikt en andere betere uitgaven (ook iets gebruikt), in 2 insteekboeken 
10765 Egeische eilanden. Prijs: € 275,00 
Map met stockbladen met een gebruikte collectie Egeische eilanden Cat waarde (Sassone) 
ruim 2100 euro 
10746 Engelse koloniën 1860-1960. Prijs: € 150,00 
Insteekboek met een ongebruikte en gebruikte collectie Engelse kolomen 1860-1960 
Voornamelijk klassieke collectie met o a Australië en Staten Nieuw Zeeland, Zuid Afnka etc 
10851 Engelse koloniën klassiek. Prijs: € 900,00 
Mooi klassiek lot met vele dure uitgaven van o a Hong Kong met Ie emissie 1891 Jubilee ze
gel, Ceylon, St Vincent met 2 complete vellen (2 1/2d en 3d opdruk), Levant en Marokko, in in
steekboek Enorme cat w 

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 Afrika incl gebieden Mauritius, Sierra Leone, Indiase 
Staten etc etc in goedgevuld 1940 editie Kabe album 
10733 Engelse koloniën. Prijs: € 130,00 
Map met 15 brieven met enkele dienstbneven en ook leuk motief Bevat o a Zanzibar, India, 
Zuid-Afnka, Kenia etc Leuk kavel' 
10582 Engelse koloniën. Prijs: € 900,00 
Twee albums, 1 insteekboek en 1 map met voornamelijk oud en klassiek Engelse kolomen 
Bevat o a goed Zuid-Afnka, Tnnidad, Australië, Gold Coast etc Leuk lot' 
10730 Engelse koloniën. Prijs: € 265,00 
Map met stockbladen met een kleine collectie Engelse kolomen Bevat Australië, Orange River 
Colony, Helgoland, Hawaï etc Bevat o a Australië port t/m 20/- specimen en afgestempeld op 
verzoek 
10849 Europa CEPT 1956-1988. Prijs: € 275,00 
Mooie gestempelde stock (vrijwel alles 2x) van Europa CEPT 1956-1988 in 4 luxe Bristol 
Importa insteekboeken Mooie kwaliteit, vrijwel compleet, geen blokken Koopje' 
10796 Europa CEPT 1957-1974. Prijs: € 300,00 
Insteekboek met een postfnsse restant stock Europa CEPT 1957-1974 Bevat oa 4x 
Luxemburg 1957 Cat waarde ca 3700 euro 
10848 Europa CEPT 1974-1991. Prijs: € 200,00 
Gestempelde, vrijwel complete collectie Europa CEPT 1974-1991 in luxe Lindner en luxe 
Leuchtturm album Collectie bevat ook veel blokken Koopje' 
10821 Europa cept 1993-1998. Prijs: € 125,00 
Kleine postfnsse collectie series en blokken van de 'nieuwe' Oost-Europese landen, in stock
boek Cat w 550+ euro Michel, koopje 
10860 Europese landen. Prijs: € 300,00 
Album met blanco bladen met een postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie zegels van di
verse Europese landen Collectie bevat o a leuk Hongarije inclusief poststukken, leuk 
Liechtenstein, Duitsland, Vaticaan etc 
10858 Finland 1889-1987. Prijs: € 375,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Finland 1889-1987 in Davo album Collectie is vanaf 1930 
vrijwel compleet Cat waarde ca 2150 euro 
10800 Fiume 1918-1924. Prijs: € 700,00 
Zeer mooie, enigszins gespecialiseerde ongebruikte en gebruikte collectie Fiume 1918-1924 
op albumbladen in band Collectie bevat zeer veel beter matenaal zoals o a (Michel no's) 25 
(3x), 72* (in paar met 1 zegel kopstaande opdruk, Sassone 400 euro), 98-111 154-167*, 168-
181*, 182-195* Ook wat Arbe en Veglia opdrukken aanwezig Zeer hoge cat waarde' 
10879 Frankrijk automaatzegels. Prijs: € 250,00 
Twee Importa Victona albums met blanco bladen met een collectie automaatzegels van 
Frankrijk Bevat veel matenaal, waaronder veel 00 zegels 
10857 Frankrijk postzegelboekjes. Prijs: € 100,00 
Insteekboek met 17 verschillende, betere postzegelboekjes van Frankrijk Cat waarde 424 eu
ro 
10878 Frankrijk. Prijs: € 150,00 
Stockboekje met 38 eo-bneven van Frankrijk verstuurd naar Cote d'Or Leuke aanvulling op 
een Frankrijk verzameling 
10791 Franse koloniën. Prijs: € 6.000,00 
Twee verhuisdozen met 35 stockboeken met restanten van voornamelijk ongetand matenaal, 
meestal in aantallen van vooral 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" 
10725 Gold Coast 1876-1953. Prijs: € 210,00 
Map met stockblad met ongebruikt en gebruikt matenaal van Gold Coast 1876-1953 
10759 Groot Britannia en koloniën. Prijs: € 900,00 
Insteekboek met ongebruikt en gebruikt matenaal van Groot Brittanme en kolomen Boek be
vat voornamelijk klassiek matenaal met doubletten Zegels van o a Engeland, Cyprus, 
Gibraltar, Malta, India, Canada, Cape of Good Hope etc Veel matenaal, zeer hoge cat waar
de' 
10822 Guernsey 1970. Prijs: € 150,00 
Guernsey 1970, sene Yvert 26-29 in complete postfnsse vellen van 25 Cat waarde 875 
euro 
10757 Hamburger Botenpost. Prijs: € 500,00 
Insteekboek met een mooie collectie Hamburger Botenpost Bevat zowel originelen als verval
singen en herdrukken, alle netjes gesorteerd en met wat beschrijvingen Mooie collectie, zel
den zo aangeboden 
10739 Ierland 1922-1996. Prijs: € 265,00 
Twee insteekboeken met een postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie en voorraad 
Ierland 1922-1996 Bevat o a blokken brugparen, bneven etc 
10747 India 1854-1950. Prijs: € 210,00 
Insteekboek met een kleine postffnsse, ongebruikte en gebruikte, voornamelijk klassieke col
lectie India 1854-1950 Collectie bevat veel zegels en o a dienst, fiscaal etc 
10561 Indonesië. Prijs: € 150,00 
Insteekboek met 14 poststukken van Indonesië met port belast Leuk lot, zelden aangebo
den' 
10562 Indonesië. Prijs: € 100,00 
Insteekboek met 12 poststukken Indonesië met zegels van de 'Weense Drukken' 
Voornamelijk maakwerk van de Bandungse Postzegel Bond 1953 
10772 Italiaanse koloniën. Prijs: € 7.250,00 
Prachtige postfnsse en ongebruikte collectie Italiaanse kolomen in stockboek Collectie bevat 
zeer veel beter materiaal zoals (Yvert no's) Cirenaica zo goed als compleet incl 11-16*, Oltre 
Giuba 1-20*, expres 1-2*, colis-postaux 1-13*, Entrea 1-11* (no 6 ontbreekt), 19-29*, 37-40A*, 
41B** 43B** 124-132*, 162-165*, luchtpost 7-16*, expres 1-3*, service 1-3*, port 1-10 I*, 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 Ganbaldi uitgaven compleet ** (paar *) etc etc Schitterende collectie, cat waar
de (Sassone) ruim 37700 euro' 
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*, 48-49**, 96-101** 102-
106**, port r , Colis postaux 1-2*, etc 
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10785 Italië en koloniën 1862-1984. Prijs: € 4.250,00 
Dik Scott Specialty album met een ongebruikte (iets postfris) 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* (270 en 271**), 
273-279**, 283-294*, 295-304*, 339-343*, 364-367** 396-405', 481-503*, 518-529*, 537*, 
561-562*, luctitpost 1*, 2*, 3-9*, 10-11*, 21-24*, 26-31A*, 42-47*, 64-67**, expres 1*, 27-32*, 
port 1*, 22*, 54-64*, 65-78*, 80*, Colis postaux 34-45*, 50-51** etc Ook wat Italiaanse kolo
men aanvKezig Mooie goedgevulde collectie, tioge cat waarde' 
10854 Jaar van het kind 1979. Prijs: € 110,00 
Postfnsse collectie Jaar van het kind 1979 in speciaal Borek album Veel matenaal met o a 
blokje van Singapore 
10732 Laos 1961. Prijs: € 950,00 
Map met complete vellen van revolutie uitgaven Pattiet-Lao 1961 Michel no's 1, 2, 3, 5 In to
taal ca 4150 zegels, cat waarde ca 15500 euro 
10726 Maleisië 1867-1922. Prijs: € 475,00 
Map met albumbladen met een ongebruikte en gebruikte collectie Maleisië 1867-1922 Leuke 
kleine collectie met mooi klassiek materiaal 
10594 Maleisische Staten. Prijs: € 685,00 
Ongebruikte collectie Maleisische Staten en andere Aziatische landen zoals Singapore en 
Vietnam in album op blanco bladen Veel matenaal, waaronder veel beter, maar deel zit vast
geplakt 
10748 Marokko 1900-1953. Prijs: € 340,00 
Klem album met ca 40 poststukken uit Marokko, waaronder Demnant-Marrakech (lokaalpost), 
militaire post, strafport etc Zeer leuk geheel' 
10842 Midden Oosten. Prijs: € 200,00 
Leuk snuffeldoosje met o a oud Saoedi Arabie met stempels en opdrukken, Transjordanie en 
Palestina, op bladzijden uit rondzendboekjes en los, in doosje Interessant 
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 kwaliteit 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 waarde' 
10572 Nederland 1906-1955. Prijs: € 550,00 
Dun insteekboek met beter ongebruikt en gebruikt matenaal van Nederland 1906-1955 Cat 
waarde ruim 5650 euro, nu voor minder dan 10%" 
10570 Nederland 1945-1959. Prijs: € 550,00 
Insteekboek met een kleine postfnsse stock Nederland 1945-1959 Cat waarde ruim 4200 eu
ro nu voor slechts 13%" 
10569 Nederland 1945-1967. Prijs: € 400,00 
Stockboek met een kleine gebruikte stock Nederland 1945-1967 Cat waarde ruim 3700 euro 
Koopje' 
10597 Nederland 1945-1969. Prijs: € 500,00 
Complete postfnsse collectie Nederland 1945-1969 (Juliana en face 518-537 gestempeld) in
clusief de kindblokken in luxe davo album deel 2 Compleet volgens dit album Cat waarde 
2000+ euro 
10567 Nederland 1945-1976. Prijs: € 1.500,00 
Zeer uitgebreide ongebruikte stock Nederland 1945-1976 Bevat o a 11x de Harz Sene En 
Face compleet, 9x Zomer 1950, 6x Kerken 1950, 7x ITER 1952, 16x Europa CEPT 1956 etc 
etc Cat waarde (voor postfns) ruim 22 000 euro" Minder dan 7%" 
10566 Nederland 1946-1960. Prijs: € 560,00 
Insteekboek met betere postfnsse series Nederland 1946-1960 in diverse aantallen Iets ge
mengde kwaliteit Cat waarde ruim 4500 euro Nu voor slechts 12 5%" 
10823 Nederland 1974. Prijs: € 75,00 
lOx Eerstedag envelop nr E133 met een paar van de koetjes i pv los zegel, koopje 
10599 Nederland 1990-1999. Prijs: € 250,00 
Complete postfnsse collectie Nederland 1990-1999 inclusief velletjes in luxe davo album deel 
4 Compleet volgens dit album, dus inclusief velletjes en gelegenheidsboekjes (biz 108/139 en 
A45/62) Nominaal zonder toeslag reeds ruim 256 euro, dus het album kado 
10841 Nederland en Overzee nalatenschap. Prijs: € 400,00 
Leuke kleine intact aangeboden verzamelaar nalatenschap met diverse (deel)verzamelingen 
Nederland en kolomen, zonder echte top maar wel heel veel in groot aantal (insteek)boeken 
en mappen in grote KOFFER(') 
10834 Nederland treinstempel collectie. Prijs: € 1.100,00 
Leuke collectie trein blokstempels, opgezet van A-Z, alle op bnef(') met een grote verscheiden
heid aan stempels vele honderden brieven wo met zeldzame stempels + iets doubletten, in 2 
dozen Leuke collectie voor weinig geld 
10754 Nederland. Prijs: € 1.500,00 
Doos met 3 uitpuilende insteekboeken met ca 5000 items van Nederland Een item is een 
blokje, boekje, sene of betere zegel Gigantisch veel materiaal zeer sterk aanbevolen' 
10727 Noord Borneo en Labuan 1883-1904. Prijs: € 210,00 
Map met albumbladen met een kleine ongebruikte en gebruikte collectie Noord Borneo en 
Labuan 1883-1904 
10855 Oostenrijk 1850-1986. Prijs: € 180,00 
Ordner met blanco bladen met een postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk 
1850-1986 Heel veel matenaal, waaronder veel klassiek 
10797 Oostenrijk. Prijs: € 3.200,00 
Gigantische partij Oostenrijk in 24 banden in twee dozen Bevat postfris ongebruikt en 
gebruikt materiaal, zowel klassiek als modern (tot ca 2000) Veelal in aantallen in vooral 
stockboeken en ook wat albums Zeer mooie partij voor handelaar of boekjes-plakker 
Winstpakker' 
10815 Portugese koloniën. Prijs: € 2.250,00 
Vier stockboeken met een zeer mooie postfnsse en ongebruikte collectie Portugese kolomen 

Collectie bevat zeer veel beter materiaal zoals (Yvert no's) Azoren 7*, 72-74*, 85-89**, Horta 
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 Tome et Pnncipe, 
Tete etc etc Zeer veel zegels, zeer mooie collectie, hoge cat waarde" 
10708 Saoedl Arable. Prijs: € 2.000,00 
Postfnsse zegels en series in diverse aantallen, vaak schaars en zelden aangeboden maten
aal in 2 stockboeken Catw Michel 13 600+ euro'" (kan misschien geruild worden tegen 
olie'') slechts 15% catw 
10798 Scandinavië. Prijs: € 1.500,00 
Doos met 13 albums en insteekboeken met divers materiaal van Scandinavië Zowel postfns
se, ongebruikte als gebruikte zegels aanwezig van o a Denemarken, Noorevegen, Zweden, 
Finland, IJsland, Groenland, Aland en Faeroer Bevat o a 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 materiaal waaronder ook Finland met 
serpentines etc Heel veel zegels, zeer leuke partij' 
10729 Soudan 1897-1940. Prijs: € 150,00 
Map met stockbladen met een kleine postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Soudan 
1897-1940 
10814 Sovjet Zone/DDR vanaf 1945. Prijs: € 1.100,00 
Enorme **/*/0 partij beginnend met veel zones met watermerken, papiersoorten, veel betere 
uitgaven aanwezig, verder DDR vanaf oud in aantallen, opgezet in 18 meest goedgevulde al
bums of insteekboeken, in grote verhuisdoos Veel avontuur" 
10794 USA. Prijs: € 950,00 
Doos met 8 insteekboeken met postfns materiaal van USA Enorme hoeveelheid zegels en 
boekjes, ook veel plaatblokken en veel nominaal materiaal Absoluut superkoopje' 
10721 Vaticaan 1929-1975. Prijs: € 675,00 
Vrijwel complete, ongebruikte (iets gebruikt) collectie Vaticaan 1929-1975 in album en stock-
boekje Collectie bevat zeer veel beter matenaal zoals (Michel no's) 1-15,17-20*, 21-38*, 45-
50, 51-58* 67-72*, 73-79*, 147-148*, 161-162*, 180-184*, 185-186*, blok 1**, port 1-6* etc 
Tevens oud Kerkenstaat aanwezig 
10861 Verenigde Naties 1951-1981. Prijs: € 180,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Verenigde Naties 1951-1981 in luxe Safe album 
Collectie IS dubbel verzameld (postfns en gebruikt) en bevat New York, Geneve en Wenen 
Bevat o a blok 1 New York (ongebruikt met miniem plakkerspoor) en Untea serie van 
Nederlands Nieuw Guinea postfns Koopje" 
10844 Wereld diversen. Prijs: € 220,00 
Heel gevaneerde partij met o a veldelen Oost Europa Portugese kolomen oud in aantallen, 
USA brieven WO militaire bneven, postfnsse vellen buiten Europa wo zuid Amenka etc in gro
te doos 
10596 Wereld uitzoekpartij. Prijs: € 1.000,00 
Enorme uitzoekpartij voor de donkere avonden om lekker te neuzen, grasduinen en te avontu
ren, groot aantal insteekboeken, zakjes en doosjes van de hele wereld, van oud tot nieuw, in 2 
grote verhuisdozen Avonden uitzoekplezier" 
10820 West Europa automaatboekjes. Prijs' € 275,00 
Leuke collectie met ook veel betere boekjes wo Scandinavië met oudere boekjes. 
Kanaaleilanden met prestige boekjes t/m 6 pond nominaal, Frankrijk beroemde mannen + 
Rode Kruis etc Totaal 220 boekjes, koopje 
10838 West Europa brieven/fdc's. Prijs: € 150,00 
Doos vol met fdc's (wo veel Europa Cept) incl betere, verder speciale afstempelingen, groot 
aantal" 
10840 West Europa stock frama-zegels **/0. Prijs: € 1.500,00 
Ongelofelijk hoeveelheid frama-zegels van heel veel diverse landen postfris en gebruikt, uit 
speculatie-nalatenschap, ook heel veel afwijkingen en variëteiten vele duurdere uitgaven in gi
gantische aantallen MACAU honderden stuks (staan met in catalogus) Finland, Aland, 
Nederland, Oostenrijk/Zwitserland met Specimen en zonder waarde-aanduiding in honderd-
vouden etc etc Ook heel veel frankeldige uitgaven aanwezig in grote verhuisdoos 
10734 West Indie 1855-1950. Prijs: € 230,00 
Map met oude Schaubek albumbladen met een kleine ongebruikte en gebruikte collectie West 
Indie 1855-1950 Bevat o a St Lucia, Tnmdad and Tobago, Bahamas etc 
10589 Zuid- en Midden Amerika. Prijs; € 1.050,00 
Dne dikke insteekboeken gevuld met een voornamelijk postfnsse stock van Zuid- en Midden 
Amenka Enorm veel materiaal inclusief vele blokken, voornamelijk van de jaren 50 en 60 van 
diverse landen zoals Argentinië, Brazilië, Colombia, Peru Nicaragua etc Gigantische hoe
veelheid zegels, enorme cat waarde' 
10792 Zuid Korea. Prijs: € 3.500,00 
Doos met 7 insteekboeken met heel veel postfns materiaal van Zuid-Korea Bevat veel zegels 
en blokken, waaronder veel in aantallen en betere zoals (Michel no's) 339 (12x c w 40 euro 
p s), 362 (73x, c w 180 euro p s), 386 (50x, c w 19 euro p s ), 396-397 (29x, c w 40 euro p s ) 
blok 173-1 (21x, cw 30 euro ps), 173-11 (38x, cw 50 euro ps), 174-1 (19x, cw 30 euro ps), 
174-11 (79x, c w 50 euro p s), 175-1 (12x, c w 100 euro p s) etc etc Cat waarde ruim 40 000 
euro Michel' 
10576 Zweden en DDR. Prijs: € 300,00 
Stockboek met betere uitgaven van Zweden en DDR in iets gemengde kwaliteit Cat waarde 
Zweden 1565 euro en DDR 1307 euro Koopje' 
10853 Zwitserland 1862-1982. Prijs: € 250,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zwitserland 1862-1982 in Davo album Redelijk 
gevulde collectie, vanaf 1964 voornamelijk postfris en vrijwel compleet 
10715 Zwitserland port. Prijs: € 400,00 
Map met albumbladen met een iets gespecialiseerde collectie portzegels Zwitserland 
1878-1938 Collectie bevat beter matenaal zoals (Michel no's) 13,14 Verder ook 
kleurvarieteiten, kopstaande kaders etc 

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 
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VOORDEELAANBIEDING: VERZAMELINGEN, PARTIJEN EN COLLECTIES!! 
POSTZEGELHANDEL WILLEM TIEMAN: "AL RUIM 45 JAAR UW VERTROUWEN WAARD" 

S36 

1) NEDERLAND FDC's E70 t/m E213a verzameling luxe onbeschreven 
(cat w € 369 -) Nu € 75,-

2) NEDERLAND POSTZ.MAPJES 1982/1993 nrs 1 t/m 116 100% comp! verz 
cat w € 528,65, postk pr € 203,92 Nu € 90,-

3) NEDERLAND 1872/ca 2000 fantastische partij om uit te zoeken "rijp en groen" vol 
avontuur, incl klassiek, hoge waarden, vele complete postfnsse series, absoluut 
onuitgezocht op plaatfouten, stempels etc etc Prachtkoop voor 'n vnenden-
prijsje € 200,-

4) NEDERLAND PTT-mapjes nrs 1 t/m 255b 100% compleet 1982 t/m 2001 272 
stuks cat w 2006 € 1 391,40 postkantoorprijs € 504,92 (= f 1 112,70) Spotkoopjei 
Nu, met te geloven SLECHTS € 250,-

5) NEDERLAND frankeergeldige postzegels engros-postje ten dele in vellen/velde-
len vanzelfsprekend de toeslagen NIET geteld, f ran keerwaarde ruim € 500,-
Nu € 300,-

6) NEDERLAND FDC's E331 t/m E500 + PBZ 1 t/m 6 1995 t/m juni 2004 complete 
luxe collectie onbeschreven cat w € 1 053,20 Nu € 300,-

7) NEDERLAND combinaties 1964/2002 vrijwel compl verz van 574 verschillende 
(i")stnps, blokken etc incl de zeldzame en hooggenoteerde combinaties 

€ 325,-
8) NEDERLAND postwaardestukken etc penode vanaf ca 1890 grote, veelzijdige 

coli /partij om uit te zoeken zowel xx als O (vele honderden stuks incl betere en 
zeldzame stukken) € 450,-

9) NEDERLAND P.T.T-MAPJES nrs 1 t/m 299 100% compleet 1982 t/m juni2004 
333 stuks cat w 2006 € 1 695,70, postkantoorprijs € 656,94 (=f 1 447,70) 
Nu € 450,-

10) NEDERLAND automaatboekjes (xx) 1964/ca 2000 incl vele betere cat w 
€ 3 000,- Nu € 450,-

11) NEDERLAND FDC's etc (Ie dag enveloppen) topverzameling uitsluitend 
EXCLUSIEVE en zeldzame enveloppen, ook voor- en meelopers/A-nrs en vele an
dere specialiteiten Zeer geschikt om een standaard collectie - hoe leuk die ook is -
een bijzonder cachet te geven Belangrijke prachtkoop incl talloze zeldzaamheden 
(ca 500 BIJZONDERE enveloppen) Koopje' € 725,-

12) NEDERLAND 1852/ca 2000 partij/coll om uit te zoeken incl vele complete onge
stempelde resp postfnsse senes, insteekboeken, albums, zakjes, doosjes, verz , 
restanten etc , etc 'rijp en groen' absoluut ongeplukt op plaatfouten, stempels 
etc , ook Overzee, buitenland, cat w ruim boven de € 18 000,-, super-gezellige 
ramsch-partij waann mooi klassiek en vele goede vooroori compl romantische 
series zoals Olympiade 1928, Salve Hospes, Goudse Glazen, hoge waarden 
Konijnenburg en Juliana Enface etc , etc Spotkoopje' € 750,-

13) NEDERLAND FDC's E48 tot en met E472 penode 1961 /2002 luxe verzameling 
ONBESCHREVEN in 3 albums 100% compleet vanzelfsprekend incl de blokken 
(cat w € 2 281,40) Nu € 750,-

14) NEDERLAND PTT/TPG jaarcollecties postfns m onginele verpakking (zie NVPH-
spec cat 2006 biz 459) 1976/2007 -i- suppl 1982 t/m 1994 cat w ca 
€ 2 500,- plus-plus extra's, 32 jaargangen + 6 jaargangen suppl Nu in de voor-
deelaanbiedingi € 850,-

15) NEDERLAND penode 1852/ca 2000 fantastische avonturen coli /partij om uit te 
zoeken incl vele postfnsse complete series, zakjes, dozen, verz , restanten etc , 
etc "rijp en groen', absoluut ongeplukt op stempels, plaatfouten etc , ook wat 
Overzee en buitenland, cat w ruim boven de € 15 000,-, super-gezellige ramsch-
partij waarin ook mooi klassiek, zeer geschikt voor o a handel/rondzending etc , 
etc Spotkoopjei € 975,-

16) NEDERLAND en buitenland firmaperforaties € 1.000,-
17) NEDERLAND 1945 t/m 1980 (xx) postfns-verz in luxe Leuchtturm-album incl 

518/537, port en Lp12/13 (cat w ca € 5 000,-, 810 zegels en 19 blokken) 
Nu € 1.750,-

18) NEDERLAND automaatboekjes periode 1964/2001 engrospost zeer geschikt om 
voordelige en fraaie frankeringen te maken en studie; absoluut ONUITGEZOCHT 
op varianten, foutdrukken, telblokjes etc (nominaal f 7215,- ( € 3 274,-), vanzelf
sprekend toeslagen zoals b v op de zomerzegels-boekjes periode 1983/1994 NIET 
geteld, ook goede boekjes uit de 6 en 9 serie Spotkoopje' Nu € 2.350,-

19) NEDERLAND velletjes van 10 periode 1967/2005 o a in een aantal luxe kost
bare Davo-albums met luxe complete postfnsse velletjes incl vele betere o a 
Amphilex'67, verhuis, sesamstraat etc , etc Deze engros-post uitsluitend geteld 
op nominaal € 3 780,- Niet te geloven, nu alles in een keer in de voordeelaanbie-
ding € 3.000,-

20) NEDERLAND 1852/2007 een beleggingspartij/ collectie die wij integraal te 
koop aanbieden, waann o a een 100% complete collectie automaatboekjes incl 
vanzelfsprekend de goede zeldzame teksten uit de 6 en 9 serie (cat w ca 2 000,-
euro) verder jaarsets, post boekjes engros, ook belangrijk gestempeld etc etc ( 
cat w € 5 0 795,- op aanvraag specificatie-lijst aanwezig) Niet te geloven, spot-
koopjei € 3.500,-

21) NEDERLAND FDC's El + E la to t en met E30 100% complete verz , eerste 13 
stuks met foto-cert (cat € 7 712,-) Nu € 3.500,-

22) NEDERLAND tot 1939 (xx) unieke voorraad postfns zonder plakker incl doublet
ten, de grote topstukken met foto-cert (cat w € 40 488,-) Nu € 18.000,-

23) NEDERLAND 1852/2005 grote voorraad collecties € 45.000,-
24) ARABISCHE WERELD (Oliestaten) gigantische grote en uitgebreide verzameling 

van dit z g plaatjes-achtige matenaal, voor liefhebber veel te genieten blokken, 
velletjes, specialiteiten etc , etc € 350,-

25) BEIEREN (klassiek) partij om uit te zoeken € 250,-
26) BELGIË ca 1950/1990 unieke verz van uitsluitend zeldzaam en ongebruikelijk 

materiaal mcl vele topstukken Belangrijke prachtkoop, dit is een coli waar iedere 
grote Belgie-verzamelaar zeer gelukkig mee is' € 750,-

27) DENEMARKEN: coli /partij ca 10 000 zegels € 350,-
28) DUITSLAND (Bundesp W BerI etc) penode ca 1945/2004 overw ©gigantische 

partij/verz om uit te zoeken incl talloze compl series/blokken etc zeer veelzijdig 
en interessant ENORM hoge cat w , spotkoopjei Nu € 200,-

29) DUITSLAND & gebieden (in de ruimste zin des woords) veelzijdige, hoogst interes
sante partij om uit te zoeken "rijp en groen" waarin o a veel infla (uitzoekavontuuri) 
klassiek, staten en talloze complete postfnsse series etc , etc cat w voorzichtig 
geschat € 6 000,- plus-plus Spotkoopjei € 300,-

30) DUITSLAND WEST (Bundespost) 1948/1987 (O) mooie verz luxe gestempeld 
incl vele toppertjes o a 1949 HDM, 1950 Bach, 1951 700jr Lübeck-Kerkramen, 
1950 HDM etc , etc Belangrijke, prachtige verzameling voor 'n vriendenprijsje 

€ 350,-
31) DUITSLAND vanaf ca 1872 coli/partij om uit te zoeken, incl veel pnma matenaal, 

ook staten, gebieden, talloze complete series, ook postfns, hoog genoteerd en 
zeldzaammatenaal(catw ruim € 10 000,-) Nu € 380,-

32) DUITSLAND BUNDESREPUBLIEK 1949/ca 1975 (O/x/xx) verregaand complete 
verzameling in album waann vrijwel alle goede zegels en senes, div kwaliteiten o a 

Michel nrs 111 /112,117/120,121 /122 (Bach), 139/140 Lubeck-kerkramen etc , 
etc (cat w Michel ruim ca € 3 000,-) Nu € 500,-

33) DUITSLAND (West-Bundespost) penode 1970/1997 (xx) 100% compl postfns 
verz in luxe album (1200 versch postz en 27 blokken, cat w € 1 850,-
Nu € 550,-

34) DUITSE GEBIEDEN: bezetting Servië en Montenegro tijdens de 2e wereldoorlog, 
grote mooie belangrijke verzameling "rijp en groen", cat w Michel ruim € 4 000,-
plus-plus € 1.250,-

35) EGYPTE/SOEDAN: belangrijke, veelzijdige coli /partij om uit te zoeken, zeer geva-
neerd ook veel documentatie etc € 1.000,-

36) ENGELAND & Geb. (in de ruimste zm des woords) veelzijdige hoogst interessante 
partij om uit te zoeken w i naast type massagoed, ook mooi klassiek talloze com
plete postfnsse senes, blokken, boekjes, hoge en hogere waarden etc etc Een 
droom van een partij, ongeplukt, die zeer zorgvuldig, uitgezocht dient te worden 
ENORM hoge cat waarde € 395,-

37) ENGELAND ca 1850/2000 grote coli /partij om uit te zoeken incl mooi klassiek en 
vele postfnsse complete series (ca 10 000 zegels) ENORM hoge cat waardei 

€ 400,-
38) ENGELAND 1840/2000 gigantische partij € 15.000,-
39) ENGELSE KOLONIEN & gebieden penode ca 1850/1980 2 uitpuilende koffers vol 

met collecties, partijen, zakjes, insteekboeken, restanten etc , etc incl topmaten-
aal en talloze goede complete senes, hoge waarden etc , etc Nu € 695,-

40) ENGELSE KOLONIEN en gebieden gigantische verz/partij incl doubletten 
Zéér veelzijdige prachtkoop vol avontuur M i zou deze partij waann zoveel interes
sant en opwindend materiaal in alle redelijkheid ca € 9 000,- moeten kosten 
Nuindevoordeelaanbieding € 3.000,-

41) ENGELSE KOLONIEN & gebieden droompartij/coll in ca 40 albums/insteekb 
incl veel interessant, zeldzaam en opwindend materiaal € 4.550,-

42) ESTLAND, Letland Litouwen grote collectie/partij om uit te zoeken, zowel voor
oorlogs als modern, zeer gevaneerd mcl vele bijzonderheden, kaarten, brieven, 
postgeschiedenis etc , etc (Fundgrube') € 520,-

43) FRANKRIJK: grote voorraad collecties € 20.000,-
44) GEHELE WERELD: enorm grote doos met vele duizenden zegels w i aardig 

Spanje, Engeland en Noorwegen Leuke snuffelpartij w i absoluut vondsten en 
avontuur zit Hoge cat w Gunstig' € 550,-

45) GEHELE WERELD: coli /partij in ruim 100 albums/insteekboeken etc € 700,-
45) GEHELE WERELD: grote partij "rijp en groen" om uit te zoeken, gevaneerd, incl 

vele exotische landen (o a ruim 50 insteekboeken, albums etc en vele tienduizen
den zegels, restanten zakjes, doosjes etc mcl ook mooi klassiek) € 700,-

47) GEHELE WERELD: opruimingspartij meest oudere verz en partijen vrijwel alleen 
courant en goed verkoopbaar matenaal, geschikt voor postzegelhandel, rondzend-
verkeer, ruil, opzet wereldverzameling/thema-coll etc, etc Verk waarde € 4 000,-, 
cat w hier natuurlijk een veelvoud van (vele duizenden zegels, goede kwaliteit, 
afval gemiddeld met meer dan 5%) Spotkoopje' € 950,-

48) GEHELE WERELD ca 1885/ca 1990 gigantische partij, vele landen, collecties mcl 
met filatelistisch, rijp en groen ook veel massagoed, stockboeken, albums vol en 
leeg of bijna leeg, anderzijds vele goede verzamelingen o a West-Europa met veel 
postfnsse senes Hoogst interessante veelzijdige koop, ten dele onuitgezocht en 
boordevol avontuur, pnma winstmogelijkheden Over het algemeen betreft het een 
magazijnopruiming van de collecties/partijen waarvoor wij geen tijd hebben om uit 
te zoeken of te splitsen, alsmede z g "winkeldochters" die wij er voor 'n zeer klein 
prijsje willen uitdoen, onze miskopen waarvoor wij strop nemen etc , etc Deze wer
kelijk grandioze partij kan m overleg bezorgd/gehaald worden, een personenauto 
vol matenaal' Spotkoopje' € 3.950,-

49) GEHELE WERELD: grote partij om uit te zoeken, collecties verzamelingen, FDC's, 
restanten, dozen, massagoed, zakjes, coli fil literatuur, speciaal cat, stockboeken 
vol, half vol en leeg incl o a prachtig Nederland mcl talloze complete senes 50er 
jaren o a Kerken, Zomersenes 1950,51,52,53, 54,55,56 Sterk West-Europa, /\zie, 
ZdAmenka, Afrikaanse landen etc , etc Zeer veelzijdige en interessante partij met 
enorme winstmogelijkheden voor handelaar, belegger, veilinghouder etc In de 
voordeelaanbieding € 4.000,-

50) GEHELE WERELD ca 1845/2005 partij/verzameling m insteekboeken ook mooi 
Nederland, Duitsland en China inclusief zowel mooi klassiek alsmede talloze 
complete postfnsse senes, in ruim 350 insteekboeken plus veel abonnementen 
en materiaal m dozen, zakjes etc dat nog moet worden opgezet en uitgezocht 
Spotkoopje" Ruim 250 000 zegels"'Nu € 4.550,-

51) GEHELE WERELD: verz incl doubletten, ook veel mooi klassiek m ruim 250 
albums/resp insteekboeken, ook vele, vele extra's € 5.500,-

52) GEHELE WERELD: grote voorraad collecties € 6.000,-
53) GIBRALTAR: leuke partij om uit te zoeken € 250,-
54) HONGARIJE 1871/ca 1960 verz /partij waarin vrijwel uitsluitend betere en zeldza

me series/blokken etc , etc o a Michel nrs 1t/m6, 8t/m13, 478/479(Zeppelin), blok 
1 (Lizt), 844/851, blokl 2/13, blokl 7, blokken 18a/18b etc , etc Belangrijke pracht
koop, ENORM hoge cat waarde, vrijwel alle topstukken van Hongarije aanwezig' 

€ 3.500,-
55) IERLAND 1922/ca 2000 gigantische coli /partij € 2.400,-
56) REP.INDONESIE1945/ca2005 coli mcl doubletten mooi opgezet in 10 albums 

mcl talloze goede postfr senes en blokken (cat w ruim 9 700,- euro) Prachtkoop' 
Nu € 750,-

57) IRAN/Perzie fantastische leuke partij om uit te zoeken € 220,-
58) ITALIË 1946/1992 (O) kwaliteitsverzameling in album op slechts weinige nrs na 

geheel compleet (1360 postzegels en 23 blokken) € 335,-
59) ITALIË ca 1850/1990 koffer met verz , coli , zakjes, insteekb , dozen 

incl veel waardevol en zeldzaam matenaal, ook talloze complete 
postfnsse series € 900,-

60) JERSEY (Eng) 1941/1998 (xx) postfns-verz vrijwel compleet met vele, vele extra's 
incl o a de portzegels nrs 1 tot en met 46 (cat w ruim € 1 200,- plus-plus) 
Nu € 380,-

61) LIBANON e a Middenoosten (zonder Oliestaten) hoogst interessante en veelzij
dige partij om uit te zoeken € 200,-

62) LIBERIA: grote avonturenpartij mcl mooi klassiek € 470,-
63) MAROKKO: partij/collectie om uit te zoeken incl toppertjes en betere/zeldzamere 

stukken € 125,-
64) NED.INDIE & Rep Indonesië fantastisch mooie, veelzijdige verzameling/partij 

waann veel zoek- en snuffelwerk, ook wat Jap Bez en Rev Penode etc Belangrijke 
prachtkoop'Ook veel klassiek € 1.550,-

65) NICARAGUA: belangrijke collectie/partij incl klassiek € 700,-
66) NOORWEGEN 1945/1990 O vrijwel complete luxe verzameling 

(613 postz en 12 blokken) € 275,-
67) NOORWEGEN coli /partij (ca 10 000 zegels) € 350,-
68) NOORWEGEN: enorme grote en omvangrijke snuffelkoop w i talloze complete 



postfrisse series, brieven, rariteiten, blokken etc Ook mooi klassiek etc 'n droom 
van een partij die zeer zorgvuldig uitgezocht dient te worden, vele interessante en 
zeldzame vondsten' € 850,-

69) OOSTENRIJK incl oud materiaal gigantische grote partij/verzameling om uit te 
zoeken incl talloze complete postfnsse series etc ,etc Belangrijke prachtkoop' 

€ 300,-
70) OOSTENRIJK ca 1850/1995 (O/xx/x) beeldschone partij w i enerzijds o a heel 

erg mooi klassiek etc en anderzijds veel frankeerbaar materiaal o a afkomstig uit 
abonnementen Veelzijdige prachtkoop vi'i veel avontuur en betere zegels 
Koopjei € 3.000,-

71) OOST-EUROPA periode ca 1850/1980 6 grote uitpuilende koffers met albums, 
dozen, stockboeken etc , v̂ âann naast lagere waarden en eenvoudig materiaal, 
veel interessante, schaarse, zeldzame en klassieke zegels en senes, vrijwel alle 
oostblok-landen goed vertegenwoordigd, zeer veelzijdig en gevarieerd Enorm 
hoge cat w , hoogst interessante en belangrijke koop' € 5.000,-

72) OPPERVOLTA (Fr Kol) fantastisch mooie/veelzijdige collectie/partij om uit te 
zoeken, vrijwel alleen zeldzaam en ongebruikelijk matenaal, koopje, belangrijke 
prachtkoop' € 210,-

73) PORTUGAL 1853/ca 2000 grote, belangrijke verz /partij om uit te zoeken 
€ 1.000,-

74) PORT. KOL.en GEB.: partij/collectie om uit te zoeken incl toppertjes en betere/ 
zeldzamere stukken € 175,-

75) ROEMENIE incl klassiek gigantisch grote en gezellige collectie/partij waann veel 
zeldzaam en ongebruikelijk materiaal Prachtkoop' € 460,-

76) RUSLAND ca 1870/1990 enorme partij/coll om uit te zoeken waann naast veel 
eenzijdig massagoed (incl klassiek) ook vele goede blokken velletjes en talloze 
complete senes en exclusief topmatenaal (cat w ruim € 15 000,-) 
Nu € 800,-

77) RUSLAND: grote avonturenpartij waann veel klassiek, smikkelen en smullen 
voor specialist (vele duizenden zegels, series, bloks, w i vele zeldzaamheden)' 

€ 1.550,-
78) SKANDINAVIE penode ca 1850/2000 coli /partij ten dele in insteekalbums, 

zakjes, dozen incl talloze complete postfnsse series, abonnementen etc , etc 
Oorspronkelijke aanbiedingspnjs per onderdeel ruim € 18 000,-, cat w hier natuur
lijk een veelvoud van, incl mooi IJsland, Aland, DWIndie, Groenland etc , etc 
Niet te geloven nu alles in een koop inde voordeelaanbieding € 2.500,-

79) SPANJE: grote voorraad collecties € 1.400,-
80) SPAANSE GEB.&KOL. penode ca 1870/2000 grote, zeer omvangrijke coli /partij 

om uit te zoeken waarin naast mooi klassiek en heel veel ongebruikelijk en zeld
zaam matenaal ook talloze complete postfnsse series (duizenden zegels in albums, 
zakjes, dozen, restanten etc , etc ) Spotkoopjei € 750,-

81) TURKIJE: grote, gezellige avonturen-snuffei-uitzoekpartij waar qua franje en sjeu-
igheid erg veel aanzit, incl zeldzaam/exclusief materiaal, ranteiten/foutdrukken/ 
klassiek etc , etc Belangrijke prachtkoopi € 480,-

82) VENEZUELA grote verzameling € 700,-
83) VER.EUROPA 1956/2000 leuke partij om uit te zoeken incl vele postfnsse com

plete series leuke koop voor een vnendenprijsje' € 220,-
84) VER.EUROPA ca 1956/2004 gigantische, belangrijke, veelzijdige coli /partij incl 

vele postfrisse series, ook vellen/veldelen € 2.550,-
85) VER.STATEN: grote coli/partij "rijp en groen" incl veel klassiek € 2.500,-
86) ZUID AFRIKA en geb. etc. grote avonturenpartij "rijp en groen" om uit te zoeken, 

belangrijke prachtkoopi € 700,-
87) ZUID AFRIKA en geb. etc: coli/partij incl vele topstukken € 8.000,-
88) ZUID- en MIDDEN AMERIKA: grote partij € 300,-
89) ZWEDEN grote partij rijp en groen om uit te zoeken incl vele complete senes en 

mooi klassiek (ruim 8 000 zegels) € 550,-
90) ZWEDEN automaatboekjes (xx) enorm grote, uitgebreide verz incl topstukken 

Koopjei € 655,-
91) ZWEDEN modern ca 1960/2000 koffer vol met abonnementen, autom boekjes, 

jaarsets, FDC's etc , etc Belangrijke prachtkoopi € 1.000,-
92) ZWITSERLAND FDC's: verz luxe onbeschreven incl doubl en vele vele topnrs 

(cat w ruim € 2 500-plus-plus) Nu € 395,-
93) ZWITSERLAND ca 1850/1980 partij/collectie om uit te zoeken incl zeer veel 

klassiek Geschikt voor vele doeleinden studie, wederverkoop, aanvulling/opzet 
eigen collectie, specialisatie (veel prachtig klassiek matenaal met goed leesbare 
stempels) Naast de geweldig leuke franje en sjeuigheid zit er ook veel goed recht
toe- rechtaan materiaal in zoals vele betere blokken etc , etc Spotkoopje' Vele 
weken uitzoekplezier 2 grote, uitpuilende koffers € 5.500,-

94) ZWITSERLAND: grote voorraad collecties € 15.500,-

ATTENTIE DE VOLGENDE COLLECTIES/PARTIJEN 
ALHOEWEL ALLE OP ZICH ZEER EN ZEER INTERESSANT 

ZIJN DOORG/\ANS NIET FILATELISTISGH 

95) AANDELEN (oude) mooie verz incl doubletten (ruim 200 stuks) € 200,-
96) AANDELEN (oude) mooie verzameling/partij inclusief doubletten, talloze zeer 

decoratieve topstukken zowel Nederland als buitenland, ook engros (ruim 5 000 
stuks, vijfduizend" incl klassiek U S A , Nederland, Spanje etc , etc ) Belangnjke 
prachtkoopi € 5.000,-

97) AANTEKENSTROOKJES Nederland partij eenzijdig, ook wat bneven e a cunosi-
teiten(ca 20 000 strookjes) € 220,-

98) ANSICHTKAARTEN etc Kon Hs Nederland mooie verz incl klassiek 
(ruim 500 coli -items waann veel klassiek en hoogwaardig matenaal, prachtkoop') 

€ 195,-
99) ANSICHTKAARTEN MODERN en semi-modern o a typ Boomerang, fantasie 

ontwerpers etc , zeer gevaneerd, interessant en leerzaam (ruim 3 000 kaarten) 
€ 225,-

100) ANSICHTKAARTEN oven« Nederland topografie oude en oudere coli /partij 
om uit te zoeken incl vele zw/w stads- en dorpsgezichten incl topmatenaal (ruim 
2 000 stuks) Prachtkoop! € 300,-

101) ANSICHTKAARTEN etc penode ca 1910/2000 zowel oud als modern materiaal 
(incl vooroorlogs) Fantastisch leuke partij voor uitzoeker, wederverkoper etc incl 
filmsterren, sporten popgroepen, talloze motieven etc , etc (ca 10 000 kaarten) 

€ 300,-

102) ANSICHTKAARTEN etc (oude en oudere) periode vanaf ca 1905uitzoekpartij 
"rijp en groen" zowel pnma topografie Nederland als fantasie etc , etc , vrijwel 
uitsluitend goed verkoopbare kaarten' (ca 3 500 stuks, prachtkoop') € 350,-

103) ANSICHTKAARTEN etc thema molens Nederland grote, veelzijdige collectie van 
A tot Z incl heel mooi klassiek € 350,-

104) ANSICHTKAARTEN etc penode ca 1910/2000 waanzinnig leuke, veelzijdige 
coli /partij zowel Ned als buitenland, oud en nieuw zowel met als zonder postze
gel, vele motieven topografie Nederland, fantasie, filmsterren, sporten, flora en 
fauna, ontwerpers, reclame etc , etc Hoogst- en hoogst interessante koop' (ca 
10 000 kaarten incl curiosa zoals boekenlegger, vloeiblad etc , etc ) € 450,-

105) ANSICHTKAARTEN (oude en oudere) oven« Nederland penode vanaf ca 1900 
partij/coll om uit te zoeken "rijp en groen' zowel met als zonder postzegel incl 
vele topstukken zoals vele zw/w kleine en kleinere dorpen, zeldzame oude kaarten 
thema "stations" etc , etc Belangrijke prachtkoop, zeer geschikt voor weden/erko-
per/veilinghouder/handelaar etc (ruim 7 000 kaarten) € 1.000,-

106) ANSICHTKAARTEN vanaf ca 1899 grote, seneuze top-collectie kerken, ge
meentehuizen en dorpsgezichten van Nederland inclusief talloze kleine en kleinere 
dorpen, zowel zw/w als kleur, ten dele alfabetisch in albums opgezet, incl vele 
zeldzaamheden ook van "over de grenzen" (ruim 10 000 kaarten, incl Litho en 
fotokaarten) € 1.550,-

107) ANSICHTKAARTEN Nederland penode hoofdzakelijk ca 1900 -1935 coli topo
grafie, bestaand uit vrijwel uitsluitend zeldzame en ongebruikelijke TOPK/\ARTEN 
o a veel fotokaarten van kleine plaatsen, kleine en kleinere plaatsen, straatjes, 
Volkstypen, kermiskaarten, stoomtrams incl zeldzame stations, incl talloze spec
taculaire schoonheden (ruim 1 000 topkaarten, vrijwel uitsluitend ongebruikelijke 
zeldzaamheden') € 5.000,-

108) BIBLIOTHEKEN (oude & oudere prentbriefkaarten) unieke topverzameling op
gezet van A tot Z incl vele klassieke zeldzame en waardevolle stukken (ruim 1 000 
stuks, vrijwel allen verschillend) € 900,-

109) LUCIFERSMERKEN sigarenbandjes etc enorme grote doos met onuitgezocht 
matenaal, zeer interessant en veelzijdig incl prachtig klassiek (vele duizenden 
stuks) Vele avonden uitzoeken, genieten en avonturen' € 275,-

110) LUCIFERSETIKETTEN-en merken etc grote, coli incl klassiek topmatenaal 
€ 2.500,-

111) MILITARIA: m de ruimste zin des woords overw op oude ansichtkaarten, 
ook WO I en II, cunosa, veldpost etc , etc , etc € 450,-

112) MUNTEN Nederland Juliana 100% compl incl ALLE zilveren gid , rd & lOgld -
stukken (in luxe album) € 150,-

113) MUNTEN NEDERLAND 20 PROOFSETS 1982 Vm 2001 100% compleet, 
verk w NVVM € 800,- Nu € 540,-

114) MUNTEN Nederland (alsmede buitenland en Overzee) gigantische coli /partij om 
uit te zoeken, boordevol betere munten en veel avontuur o a mooi en ongebruike
lijk klassiek materiaal halve centen, centen, IV-i cent(plak), stuivers/rond en vier
kant, dubbeltjes, kwartjes, halve guldens, rijksdaalders etc etc ,etc Belangrijke, 
zeer interessante en waardevolle prachtcollectie, spotkoopje' Nu € 900,-

115) MUNTEN Nederland grote omvangrijke collectie/partij om uit te zoeken w i ook 
mooi klassiek/19e Eeuws matenaal (o a halfjes 2y2 cent(plak), stuivers-rond en 
vierkant, gulden en vooroorlogse rijksdaalders en gouden dukaten) ENORM hoge 
cat waarde' Spotkoopje' € 1.250,-

116) MUNTEN GEHELE WERELD (oude en oudere) vanaf ca periode 1800 Wie durft 
dit aan 'n grote ongesorteerde "rijp en groen" handelaren-coll /voorraad in ca 50 
draagtassen en ten dele in vele albums incl vele zilveren munten, collecties, res
tanten, exotische landen etc , etc Ons ontbreekt de tijd om e e a uit te zoeken, 
'n hele auto vol materiaal die m overleg gehaald/gebracht kan worden Hoogst inte
ressante, belangnjke, veelzijdige collectie incl topmatenaal (o a goud) etc , etc 
Nu 't geheel in een keer in de voordeelaanbieding € 4.500,-

117) PADVINDERIJ (o a oude ansichtkaarten etc) interessante, veelzijdige verz , zeer 
mooie koop' € 400,-

118) PAPIERGELD (bankbilj) Gehele Wereld penode ca 1900/1990 verz incl schaarse 
en betere biljetten ook doubletten (honderden stuks, merendeels luxe kwaliteit) 
Koopje' € 250,-

119) PAPIERGELD (bankbiljetten) Gehele Wereld belangrijke, zeer uitgebreide, serieu
ze collectie incl vele z g "kroonjuwelen" topmatenaal en andere zeldzame biljetten 
(ca 10 000 biljetten - dit is GEEN drukfout, er staat TIENDUIZEND'" -
in 50 albums) € 10.000,-

120) RODE KRUIS (thema) uitgebr en zeer ongebruikelijke topcoll krtn , bneven, af-
stempelingen, postz , FDC's etc , etc penode vanaf ca 1915, incl vele zeldzaam
heden, prachtkoop' € 220,-

121) RIJWIELBELASTINGPLAATJES1924/1941 (compl) € 650,-
122) SIGARENBANDJES, lucifersmerken, oude ansichtkaarten etc enorme collectie 

"Ephemera", vignetten etc , etc Fantastische partij om uit te zoeken (duizenden 
stuks, zeer veelzijdig en hoogst interessant incl topstukken') € 300,-

123) SIGARENBANDJES periode ca 1900/1970 fantastisch mooie en grote verzame
ling vol avontuur incl ook catalogi en prachtig klassiek (vele, vele duizenden stuks, 
zeer veelzijdig en in deze grote hoeveelheid en verscheidenheid zéér zeldzaam') 

€ 500,-
124) SIGARENBANDJES periode ca 1900/1980 "Once in a lifetime' collectie waar ook 

een hoop sjeuigheid aanzit en vele oude, vooroorlogse motieven, doorgaans in 
prima kwaliteit € 3.500,-

125) SLUITZEGELS, vignetten etc uitgebreide belangrijke verzameling met in waarde 
een zwaartepunt op romantisch klassiek matenaal van een grote schoonheid o a 
veel postzegeltentoonstellmgszegels uit de periode ca 1910-1939 (uniek topobject, 
gehele wereld merendeels postfris zonder plakker, ruim 3 500 zegels) € 1.550,-

126) STADSPOSTEN (Nederland) mooie uitgebreide verz postfns incl veel ongebruike
lijk/zeldzaam matenaal' € 220,-

127) STADSPOSTEN etc mooie, grote, veelzijdige, hoogst interessante verz van 
"alles dat met in een gewone catalogus staat" zoals ook fiscaalzegels, vignetten 
etc . etc . etc € 450,-

128) TELEFOONKAARTEN overw Nederland partij "rijp en groen" om uit te zoeken 
waarin naast veel algemeen matenaal ook vele zeldzame en ongebruikelijke stuk
ken en vele aantrekkelijke motieven (ruim 2 000 stuks) Spotkoopje' 
Nu € 250,-

129) VRIJMETSELARIJ (masonic) verzameling € 200,-
130) WIJN-ETIKETTEN etc verzameling € 200,-

Bij vooruitbetaling boven de € 450 , - 3% korting, boven de € 2250,- 5% 
Levertijd alle collecties worden per omgaande uit voorraad verzonden (gratis verzending) 

Wilt u a u b uw bestelling op uw overschrijving vermelden, prompte toezending geschiedt automatisch. 
Postbanktnr: 193 598 t.n.v. W. Tieman Amsterdam ABN-AMRO Bankrek.nr: 54.01.81.307 

Telefoon 
0 2 0 - 6 2 6 32 4 3 

Fax 
0 2 0 - 627 38 01 

E-mail 
willemtieman@yahoo.com 

NZ Voorburgwal 3 0 0 
1 0 1 2 RT Amsterdam 
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STAMPSDNS: UW TERECHTE KEUS !!! 
INDONESIË: POSTFRISSE JAARGANGEN INCL.BLOKKEN EN ZEGELS UIT BLOK(T/M 1988), NIEUWE( VERLAAGDE) PRIJZEN, VANAF 15% 
ZONNEBLOEM! ITOT EN MET JAAR 1983 GELDT: KORTING VANAF 150,00 :15%, NA 1996 SLECHTS BEPERKTE VOORRAAD!! (geen minisheets in 
jaargangen, 1995 zonder Jakarta blokken) 

1951 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

nu 
nu 
nü 
nu 
nü 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

11,00 
3,00 
6,50 
8,00 
6,00 
3,50 
2,00 
1,50 
1,00 
10,50 
6,00 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

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

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

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

245,0011 
57,00 
59,00 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

12,00 
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) 

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

cw 
cv» 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 

38,30 
13,00 
4,40 
17,00 
2,20 
22,60 
211,50 
25,70 
79,60 
243,50 
78,50 
218,50 
80,80 
129,70 
72,80 

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 

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

nu 
nu 

nu 
nu 
nu 
nu 

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 

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

Maan/Dinsdag 28/29 December 2008 
vanafl0.0017.00uur ° 

Ve/üwhaU,euwe Markt, 3771 CBBARNEVELD 
^^■^^^anua.2009,^ ,,^^,,.^^^^J^;^0 

1 UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN, COLLECTIES, PARTIJEN DECEMBER 2008 
8607 
NEDERLAND nrs 402/3b (Legioenblokken) postfris zonder plakker, met een minimum 
bruin puntje (komt voor bij een heel groot deel) Cataloguswaarde 290,00 Nu 85,00'' 
(FOTO'S OP DE WEBSITE) 
8726 
NOORWEGEN DAVO standaard voordrukalbum, prima staat met een mooie vnl 
gebruikte collectie 18561986 goed gevuld collectie aanwezig o a (Michel nrs) 3,4,7/10, 
14,15,16/20, 22/6, 30/1, 32, 34, 35, 40, 49, 52/61, 62, 74 hierna heel goed gevuld Dienst 
1/46, 48, 49, 51/79, 81/85 etc Port nrs 1/12 compleet catw ca 1500,00 nu 265,00 
8748 
MONACO YVERT standaard voordrukbladen, m prima staat, nw prijs ca 200,00 met een 
PRACHTCOLLECTIE 18851985 aanwezig o a (Michel nrs) 1*, 2/7 o, 13 o, 15/21 o, 22/5 o, 
26 *, 40 *, 47 *, 51/3 o, 58 a+b *, 61b*, 62*, 99*, 102/3 o, 108/19 o, 120/35 o/*, 138/0 *, 
149/62 o, 172 o, 176 a*, 184 *, 187 o, 188 *, 190/4 *, 200/4 *, 205/64 *, 247/5 *, 267/2 
*/o, 276/7 o, 315/0 o, 331/6 * hierna op top zer goed gevuld tevens de blokken vanaf 
1973 (ook veel CEPT") Port aardig compleet wb 39* en 58* Preo's op 4 na compleet' 
Catw 4130,00 nu 595,00 (FOTO'S WEBSITE) 
8784 
INDONESIË 3 DAVO crystal/luxe voordruk albums, blanco klemstroken, prima nw staat 
nw prijs ca 200,00 met een op een handje vol na GEHEEL COMPLETE TOPCOLLECTIE 
19481997 m het begin enkele zegels * maar verder alle postfris z plakker incl alle blok
ken (ook voetbal. Apen etc) verder nog aardig wat Port, Dienst, Riau, Automaatboekjes 
etc etc Catw ca 5800,00 (als jaargangen kost dit ca 1500,00 (zie pag 2) nu 395,00" i ' 
8821 
DDR ZKD (Kuriersdienst) nrs 115 postfris zonder plakker, is toch lastig spuM catw 40,00 
nu 16,00 (WEBSITE) 
8838 
BELGIË 2 DAVO crystal (oud type luxe) voordrukalbum, blanco klemstroken, prima staat 
nw prijs ca 180,00 met een zeer goed gevulde postfrisse collectie 19701993 catw ca 
1200,00 (postprijs 13000BEF) nu 280,00 
8846 
NEDERLAND Amphilex blokken (886/8) op grootformaat Ie dag envelop catw 150,00 
Nu 49,50 (FOTO WEB) 
8866 
IERLAND DAVO standaard voordrukalbum, prima staat met een mooie vnj ver gevor
derde collectie 1929 1991 tot en met 1986 (on)gebruikt en vanaf 1987 1991 alles **, 
aanwezig o a (Michel nrs) 1/6 o, 12/22 o, 25/34 */0, 40/49A o, 51A o, 52/54 o, 55/61 o, 
62 o fraai, 65 o, 66*, 67/70 o, 71/82 o, 84 o fraai, 86/7 *, 88 o, 89/95*, 96 o, 97*, 98/9 
o, 100/5*, 106/13 o, 114/5*, 118/9 o, 120/3 o, 124/5*, 128/33 o, 138/9 o, hierna geheel 
compleet vanaf 1966 ongebruikt Ie plakker, vanaf 1987 ** Port compleet 1*, 2/4 o, 
5/34*, 35/44** cw ca 1750,00 nu 245,00 
8878 
ZWITSERLAND DAVO standaard voordrukalbum, red/goede staat met een geheel 

GEBRUIKTE collectie 18541996 vanaf 1900 op echte top(pax) en blokken na zo goed als 
compleet catw 2972,00 nu 275,00 
8884 
MOTIEF MIJNBOUWIOUEINDUSTRIE 7 albums met een giga collectie o/*/** zeer 
hoge catw nu 595,00 
8889 
CHINA. TAIWAN. JAPAN stockboek 32 biz goed gevuld met o/*/** collectie/doublet
ten tot aan jaren 80, ook een aardig deel klassiek hoge catw' Heerlijke snuffelpartij met 
enkele lOOOen zegels nu 79,50 
8891 
NED ANTILLEN/ARUBA Importa voordrukalbum, blanco klemstroken, prima staat 
(bladen tm 2002) met een ca complete collectie ca 19501987 Aruba 19861990 ALLES 
POSTFRIS Z PL', catw 985,00 nu 110,00 
8895 
NEDERLAND no 49 (Kroningsgulden) gebruikt, fraai exemplaar (plekje, mist tand) 
mooie albumvuller, cataloguswaarde 150,00 nu 19,50 (FOTO'S WEBSITE) 
8902 
OVERZEESE GEB DAVO standaard voordrukalbum, red staat met een vnl gebruikte 
deels* collectie tot ca 1975, Ned Indie, NNG incl UNTEA, Curacao/Antillen en Suriname 
catw 2300,00 nu heel goedkoop 160,00 
8906 
WERELD/THEMA 3 nagelnicuwe stockboeken @ 8 bIz met diverse POSTFRISSE series/ 
blokken van vnl "apenlanden" SUPERGOEDKOOP 19,50 
8907 
THEMA 50 zelfde zakjes@50 zegels (dus totaal 2500 zegels') div "apenlanden" ideaal 
voor beurs, rondzending, internetverkoop (een euro per zakje is makkelijk haalbaar") nu 
minder dan 4̂ cent per zegel 17,50 
8911 
MAN DAVO standaard band met luxe voordrukbladen (blanco klemstroken) m perfecte 
nw staat nw prijs ca 80,00, daarin een zo goed als complete geheel postfrisse collectie 
19891997+ 2000 mcl tilokken, tevens nog veel (delen van) minisheets Postprijs zonder 
toeslag 191 GBP = ca 235 euro nu 225,00 
8916 
SOVJETUNIE stockboek 32 bIz goed gevuld met voorraad jaren 40/50/60/70/80 én 
ALLES POSTFRIS Z PL Prima voor www ebay ru want de russen zijn gek op postzegels" 
Fikse cataloguswaarde nu 120,00 
8918 
EUROPA VNL snuffelbox® verhuisdoos vol met albums, stockbeken, mapjes etc, dagen 
plezier voor 195,00 
8919 
WERELD Sgewattecrde luxe SCHAUBEK klembanden,blanco bladen, in perfecte staat 
nw prijs 640,00 met een vnl gebruikte WERELDCOLLECTIE alle landen AZ , heel veel 
materiaal en U betaalt alleen de albums 640,00"' 

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

È T A M P S 

GLOBAL STAM> OEALBIS* 

STAMPSDNS  GLOBAL STAMPDEALERS 
Directie: Dirk N Sluis 

Tinnegieter 13,1625 AN HOORN, The Netherlands  geen winkel. 
Tel over(dag 0555884387  vanaf 19.0023.00uur: 0229261611 

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

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

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


EEN GREEP UIT ONS ASSORTIMENT...! 
]fl(M3 Motief Schilders € 25000« 

Oi^cbruiki Gtbriïiil 
mu als yitgso^spunt 
k i ikttit ami-i |̂ („ht.el 

PH10O22 Partij Bmthknd 
hl 10 liburos °, 
|.tbruikr in ii \ 

€ 4 5 0 « 

^UNT 

1913 
Jubileumzegels 

€ 950' 

01 
w 

munten en bankbiljetten 

BFl (,rt 
OBP 21 * Koning l«oi»ld 118«5 ISéJi t l W^ «O 

OBl'37* Liggend« L«u» 1869 t , « 5 » 
OBP 4652 " KnhJng I wpoM 11884 18»1 € 795,00 
OBP iliSA'» Velletje v « 2S Cgepkuiid) «, 6S,«« 
OBprG7B*T«legr4iirLtO|»ldII1871 € 45«,(» 

■ast'" 

I * ■ |%J| 

18931896 Prinses 
Wilhelmina 
NVPH 45^48/* 
Cacw. 1800,00 
Certificaat Muis 

€ 1495.° 
numismatiek 

p u :> i ̂  c^l 11 

€ 895' 
18691871 
Het Rijks wapen | 

N u m i s m a t i e k & 
F i l a t e l i e 

Handelsstraat 34a 
6135 KL Sittard 
Telefoon+31(0)46 4201S50 
Telefax +3i(o]46 4201651 

www philamunt nl 
info@philamunt nl 

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

Kuim 50.000 ar t iKna . . r 

www.pHilamunt.nl 

n verkoo !, muftten nuniismotuK 

.>NV^e^^ 
^o^yj^c^-

m 
f 

uit vooiraadleverbaarl 

Groot assortiment 
kasten en kluizen www.sittardofflce.nl 

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

van ^ t y ^ ^ ^ ^ 

btw C^^^'JC^V 

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 v v laterale leaborden 

110 

mnw 
^ ^ ^ ^ i 

Alle afgebeelde kasten zijn uit voorraad Leverbaar in 
de kleuren antraciet (RAL 7016) zwart (RAL 9005) gnjs (RAL 7035) 

voor: 
exct btw 

839 

Handelsstraat 34a i 6 1 3 5 KL Sittard ! T +31(0 )46 458 13 96 1 F + 3 1 ( 0 ) 4 6 458 57 96 I E i n fogs i t t a rdo f f i ce .n l I I www.sit tardoffice.nl 

http://www.pHilamunt.nl
http://www.sittardofflce.nl
http://www.sittardoffice.nl


VAN LOKVEN FILATELIE BV 

Elk voor en najaar organiseren wij 
een veiling met een kwallteitsaanbod 
betere zegels en series, goede^r^ameiingen 
en complete nala 

Voor demVBmnpnapnanpiborlopend goeri 
materiaal! Ook contante aankoop. 
Als beëdigd makelaartaxa' 
expertises voor ver7e,k«/j| 

^orgen wrj 

Uip'jr • j / jr i i i j , ' i i i ' j / j i i i l ! ) .= 'Jii y j j i ' j l ru lü 'JU 2'JJ 

v i iu MIJ' 'I ■iii'.i yii'i i!"')cyt. 'II fijlt ■)iii\i))<i)ii>S! ' ; j 'c|.; . j i j j 

A\'^ 
VAM LOKVEN FILATELIE BV 

Bakkerstraat 22 
6041 JR Roermond 

Tel.. ■►31(0)475  663 500 

WWW.VANLOKVEN.NL 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 
Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
ftlatelistische benodigdheden. 

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

W99mmw9 

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

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

(en ook voor de wederverkoper). 

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

Betaling altijd na ontvangst en goedkeuring uwerzijds. 

^ag ik u eens mijn lijst zenden?] 
W.M. Hoekstra, Blijtiamsterstraat 27D3, 9671 AT Winschoten, 

tel. 0597430755  fax 0597431428  email wmhoekstra@home nl 

Pzh. 

■ Sped! 

N. DE NEEF ^ ^ ^ ^ B ^ 
■Ie aanbiedingen / partijtjes ' 

Aanbiedingen zolang de voorraad strekt 

■ Alle genoemde aanbiedingen bestaan uitsluitend uit prima kwaliteit FDC 8 
l o f complete postfrlsse uitgaven zonder doubletten. Da met een * gemerkte 
Itwsteinummers worden geleverd met een nieuw stockboek (16 biz. gri) 

•F02. 

•F03. 

F04b. 

F04d. 
F04h. 

•F06. 

*F07. 

F08. 

*F09a 

*F09c. 

*F12b 

F l 3. 
Fl 4. 

•F22. 

F22a. 
F22b. 
F22C. 
F22d. 
F22e. 

*F31. 

•F32. 

F33. 

Nederland alle posHnsse combinaties uit boekjes 1/28 
compleet vigs NVPH (270 stuks, mim € 800 cat wrd) 
Alle combinaties uit de 14 rode kruis en zomerboekjes 
compleet postfns ( 98 stuks, ruim € 322 cat wrd ) 
Nederland ruim 300 versctiillende onbeschreven FDC's 
in goede kwaliteit, cat waarde tenminste 1000,

idem ca 200 verschillende en zeker 500, cat waarde 
Nederland onbeschreven FDC's, 30 jaargangen 
compleet (1968/1997) mol anummers vanaf 1977 
Oud Sunname 1961/1975 compleet postfns 
(NVPH 354/653 en Luchtpost 33/59) voor slechts 
Rep Sunname, complete postfnsse verzameling 
1975 t/m 1991 cat wrd ca, 1500, beperkt leverbaar 
Rep Sunname verschillende onbeschreven FDC's 
in goede kwaliteit, cat waarde tenminste 500,

Ned Antillen, compleet postfns 1953/1981 
(NVPH 244/702), cat waarde ca 473,

Ned Antillen, compleet postfns 1982/1991 
(NVPH 703/995), cat waarde ca. 564,

Nederland postfns compleet de jaren 1960/1969 
NVPHnrs 736/938 zonder de blokken 39, of mcl 
Nederland Dienst 30 postfns en gestempeld in paar 
De 12 provincievelletjes In de originele mapjes 

110,

48,

79,

25,

89,

27,

155,

29,

6 5 

105

59,

6 9 

4 4 

Pracht restantverzamelingen, postfns, complete uitgiften. 
geen doubletten, alle ruim 500, cat wrd (NVPH, Zbl of Ivlichel) 
en ook met het gratis nieuwe stockboek meegeleverd 
Nederland 59, FlKif. Bund 
Cur /Antillen 45, F22g. DDR 
Indonesië 37, F22h. OudSunname 
Rep Sunname 39, en Aruba 
Berlijn + Bund 29,

Berlijn verzameling luxe postfns compleet de jaren 
19621990 ( volgens hoofdnrs Michel, cw ca 940,), 
Ver Naties New York postfnsse jaargangen 1951 t/m 
1980 compleet excl Blok 1 volgens Michel 
Ver Naties NYoostfris restant na 1980 c w Ml 100.

32,

39, 

89,

69,

30,

15,

■ Bestellingen b v k sctirlfteli;k (of fax 0523610702) Tel 0523614978 ( 
■ Franco boven 50, Bij voomitbetaling op giro 4335822 franco 
B Nederland (incl plaatfouten), Ned.Antillen Aruba, Sunname, 
^ ^ ^ H 

H H ^^^^^^^^^^^^Hi ^^^^^H 
^HHIH^HIKLFosTBUiiHI i l 

en 4% k( 
Rep Sur 

WÊÊ 
^m, 

Complete postfrlsse jaargange 
Ned.Antillen 

1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

" 2003 
" 2004 

2005 
" 2006 

2007 

19,00 
14,00 
25,00 
18,00 
31,00 
41,00 
49,00 
47,00 
50,00 
57,00 
76,00 
69,00 
72,00 
75,00 
91,00 
83,00 

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

c a 
o a 
o a 
o.a 
o a 

17,00 
18,00 

" excl pers postzegels 
Rep. Surlnaine 
27/31 A 
32/34 A 

Ned.lndlö 

239/240 
304/308 
309/316 
317/321 
322/325 
333/336 
337/344 
347/350 
362/370 
Port 40 
Suriname 
130/6 29,50 
137/0 39,00 
150 11,50 
157/6 6,50 
179/2 14,50 

mjdag, zaterdag 
jrting Gratis pnjs 
name Indonesië 

7700 AC DEOE 

49,00 
35,00 

los/serie 
2,25 
0,90 
2,50 
0,30 
0,70 
0,50 
1,00 
0,40 
1,50 
1,00 

postfris 

poatfris 
4biok 

9,00 
3,25 
9,00 
0,90 
2,00 
1,25 
3,00 
1,00 
5,00 
3,50 

poatfris 
183/6 
187/9 
190/3 
197/9 
249/73 

7,00 
5,00 
4,50 

19,00 
13,00 

en maandag van 
ijsten op aanvraa 
Berlijn 

M8VA* 

BRD en ' 

, ~;™ .. ^ 

^ ^ ^ ^ 
n (op tiootdnrs) 

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

118,00 
110,00 
98,00 

105,00 

35,00 
31,00 
30,00 
32,00 
59,00 
18,00 
49,00 
29,00 
40,00 
39,00 
38,00 

o a 
o a 

29,00 
35,00 
30,00 

overige op aanvraag 
Ned. Antiiien 

101/102 
121/125 
138/140 
141/149 
150/152 
153/157 
164/177 
185/195 
200/205 
234/238 
239/243 
244/247 
248/252 
1264/73a 
1458/59V 
1534/5(8) 
1689/90V 

LP 4/17 
LP 41/44 
LP 45/68 

13 0022 30 uur) 
g 
liv buitenland. 

■■^■jjHHj 
^HHHI 

poatfris 
6,00 
1,00 
2,00 

33,00 
36,00 
13,00 

6,60 
49,00 

6,00 
25,00 
19,50 
7,50 
7,00 
9,00 

15,00 
15,00 
15,00 
29,00 
18,00 
19,00 

Ned.Ant., A 
postlria t 
ook in ab 

pTE D E R L A N D 
Indonesië postfris 
Complete Jaargangen 
1970/1974 89,00 

1975 15,00 
1976 25,00 
1977 39,00 
1978 13,00 
1979 12,50 
1980 39,00 
1981 38,00 
1982 139,00 
1983 52,00 
1984 53,00 
1985 11,00 
1986 9,00 
1987 15,00 
1988 119,00 

Indonesië posttrla 
2568/71 V 5,00 
2574/77 V1 5,00 
2574/77 V2 24,00 
2581 V 22,00 
2590/93 V 10,00 
2598/99 V 4,50 
2600/12 V 5,50 
2614/15 V 7,50 
2619/22 V 10,00 
2626/29 V 6,00 
2630 VI /4 14,00 
2630 V (6) 2,00 
2635/36 V 2,00 
W/arner Bros vellen 

V12630 1,75 
V1/5 9,00 

port 73/80 2,50 
port 73/80A 3,50 

overige op aanvraag 
* F15. 
Verzameling Nederlano 
toeslagsenes tot 1960, 

Juba, Rep Sur., indonesié 
n Nederland (FDC's) 

& O.G. 
Nederland 

postfris 
203/207 39,00 
265/266 33,50 
332/345 9,00 
356a/d 45,00 
374/378 6,50 
404/469 6,75 
474/489 55,00 
518/33 125,00 
671/735 84,00 
886/8vel 33,00 
1098/2a 0,76 
(9+4) 3 , 0 0 B 

mooi gebruikt 1 
212/219 16,00 1 
244/247 19,00 1 
257/260 10,00 i 
261/264 6,50 ■ 
RT 82/85 10,00 
RT 94/97 16,50 
RT 98/01 15,50 
LP 6/8 3,00 
Dienst m 

9/15 17,50 1 
16/19 15,00 1 
20/43 7,00 
44/60 6,50 

Ned. Antillen 
met nette plakker 

211/229 13,00« 
230/233 9 9 , 0 0 1 

LP 26/40 5 5 , 0 0 1 
Port 31/33 120,00 

mooi gebruikt 
74b 35,00 B 
LP 18/25 99.00 ■ 

1 luxe gebmikt, a l l e e n ! 
cw 400, 7 9 , 0 0 l 

VN New Vork poatfris 
Blok 1 75,00 
Blok 1 op fdc 

voor 25,00 _ 

http://www.vanlokven.nl


i 
Hi 

■MONDIAL STAMPS 
fationale Postzegelgroothandel  Partijenhandel 

New York Brussel Londen Köln Holland 
Inkoop van postzegels en munten 
Verkoop  steeds grote wisselende voorraad postzegels 

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

MONDIAL STAMPS 
Scholtensweg 37  8124AGWesepe 

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

(bezoek groothandel uitsluitend op afspraak) 

^J^eutMiuHi 

ACTIE NOV. 0 8  FEB. 0 9 

Postzegelalbum 
van z>vart karton 

^ WINTERTIJD 

# 
en doorzichtige stroken 

Gewatteerde, leren omslag 
Formaat A4, 64 bladen 9 doorzichtige 
stroken per blad Kleuren rood, blauw, 
groen en zwart Met beschermkassette 

Steelloep met lens 
van glas ^ ^ 

9,50 

FDC album # 

Voor verzamelaars van dagstempelbneven 
(FirstDayCover), kaarten en andere com

plete Items, met 50 dubbelzi|dige, doorzichtige 
bladen zonder weekmaker, 
100 brieven 
Prijs per album ■^ 

Handige LED 
vergroot glas 
Lensdiameter 35 mm 
Vergroting 7 x 

* 

9,50 

Uitschuifbare LED 
vergrootglas ^ 
Lensdiameter 21 mm 
Vergroting 20 x €0,95 

^ '^ '> '^ ' Deze en nog meer leuke geschenk ideeën zijn verkrijgbaar bij onze vakhandeloren of direct bij LEUCHTTURM: 
LEUCHTTURM ALkè̂ NVERLAG GMftH & CO. KG • Posrfach 1340 ■ D2M95 Geesthacht • Tel. +49(0)41 52/«01O  Fax +49(0)41 52/1012 22 . info^leuchtturm.de • 

http://rm.de


'ë^WSA E 
MICHEL-KWARTET OP 
DREEF IN WENEN 

WIPA 2008 ligt al weer 
even achter ons, maar we 
ruimen toch graag een 
plekje in voor deze foto, 
die Philipp Kaufmann, 
Dittmar Heß, Sebastian Witt
stock en Hans W Hohenester 
toont. Allen werken bij 

Sihwaneberger Verlag in 
Duitsland (uitgever van de 
bekende Michel-catalogi) 
en samen vormen ze een 
jazzkwartet dat in Wenen 
de sterren van de hemel 
speelde. Wie wil horen 
hoe dat klonk, kan bij Mi
chel een gratis compact 
disc opvragen (e-mail: 
vertrieb(a)miche!.de)! 

AHTISAARI NU OOK 
FIUTELISTISCH GEËERD 

Als u dit leest heeft de 
voormalige president van 
Finland, Martti Ahtisaari, 
net de Nobelprijs voor de 
Vrede in ontvangst geno
men. Een hoge eer, maar 
er kan altijd nog iets bij 
en dat is een mooie zegel 
die aan de eervolle onder
scheiding nog meer glans 
verleent. Die zegel (een 
Finse, uiteraard) kwam 
op 10 december uit, pre
cies ook de dag waarop 
Ahtisaari de Nobelprijs in 
ontvangst nam. 

fi.:: i 
SUOMI ^ 
FINLAND \ 
0,80 € ^ 
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LEUKE BOEKJES VAN 
JARIGE 'POSTAUMAAT' 

Misschien bent u nog 
net op tijd om ze op de 
site van de CollectClub 
(adres: luiüUJ.collectclub.nl) 
aan te schaffen: de twee 
jubileumboekjes die op i 
december jl. ter gelegen
heid van het 35-jarig 
bestaan van de vereni
ging Postaumaat werden 
uitgegeven. De oplage is 
gering - 2.500 exempla
ren van elk - dus u zult er 
snel bij moeten zijn. De 
boekjes bevatten elk acht 
zegels van 44 cent en ze 
worden - sympathiek! -
tegen nominaal verkocht, 
voor 3.52 euro per boekje 
dus. Meer informatie over 
de boekjes vindt u in onze 
vaste rubriek 'Postze
gelboekjes', elders in dit 
nummer van Filatelie. 

2 ABONNEMENTSPRIJZEN 
° FIUTEUE AANGEPAST 

^ Met ingang van i 
a januari a.s. worden de 
" abonnementsprijzen 
o voor Filatelie aangepast, 
u; Een individueel abonne-
S ment in Nederland kost 
2 voortaan 27 euro (incl. 
s: btw). Abonnees in België 

. . . betalen voortaan 28 euro. 
8 4 2 ^°° ' ' ^^'^ abonnement in 

het buitenland (standaard 
verzending) wordt in het 
vervolg 44.20 euro bere
kend (bij verzending per 
priority mail: 66.50 euro). 

MEERLINGEN WEER 
DIGITAAL PRESENT 

Het ging eventjes niet zo 
goed met de Joint Stamp 
Issues Society, zeg maar 
de internationale club 
van verzamelaars van 
meerlingemissies. De 
filatelisten die in deze 
vereniging achtief zijn 
verzamelen postzegel
emissies van verschil
lende landen, maar met 
een gemeenschappelijk 
ontwerp. Waarom het niet 
zo goed ging met de JSIS 
weten we niet precies, 

CUMULATIEVE INDEX 
FILATELIE: EXIT 

De redactie van Filatelie 
maakt jaarlijks een over
zichtvan alle bijdragen 
die in een jaargang zijn 
verschenen: de cumulatieve 
index. Nu er jaargangen 
op cd-rom zijn, gebruikt 
de redactie die indexen 
niet langer: een artikel, 
rubriek of advertentie kan 
veel sneller op de cd-roms 
worden gevonden. 
Dat er toch nog steeds 
een cumulatieve index 
werd samengesteld, hield 
verband met het feit dat er 
lezers van Filatelie zijn die 

maar duidelijk is wel dat 
er onenigheid was, want 
op een gegeven moment 
werden de activiteiten van 
de club op een laag pitje 
gezet. De website werd 
zelfs tijdelijk afgeslo
ten. Maar er is nu goed 
nieuws: de club is weer 
terug en wat nog mooier 
is: de website is voort
aan opengesteld voor 
iedereen en niet langer 
uitsluitend voor clubleden 
en geregistreerden. Grijp 
uw kans en breng de site 
een bezoekje; het adres is 
u)u)u;.jointstampissucs.net 

het blad laten inbinden, 
samen met de door ons 
verstrekte cumulatieve 
index. Die gratis verstrek
king (alleen de verzend
kosten werden berekend) 
beëindigen we nu. De 
afgelopen vijf jaar was er 
zó weinig belangsteUing 
voor de cumulatieve index 
(tussen de drie en acht 
aanvragen per jaar) dat 
het de productiekosten 
niet langer rechtvaardigt. 
We stoppen met tegenzin 
en het is jammer voor het 
handjevol trouwe 'fans' 
van de index, maar het is 
helaas niet anders. 

Redactie Filatelie 

OVERZICHT MUTATIES 
VERENIGINGSADRESSEN 

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

Deventer 
Nieuwe secretaris: 
J.D. Portier, De Pas 46, 
8121 GR Olst, telefoon 
0570-562646, e-mail
adres j-portier(ä)home.nl. 

Monnickendam 
Nieuwe secretaris: 
J.B. van Duist, Hoogkamp
laan 25,115 6 AK Marken. 

Winsum 
Nieuwe secretaris: 

R.Munniks, Geert 
Teislaan^, 9951 NL 
Winsum. 

Mutaties op het overzicht 
van verenigingsadres
sen kunt u uitsluitend 
zenden aan het hieronder 
vermelde adres: 

Mevrouw E. Braakensiek 
Willem-Alexanderlaan 41 
3273 AS Westmaas 

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

DREWESVEENSTRAMET 
PUBLICATIE GEËERD 

Meer dan twintig jaar lang 
verzorgde de vorig jaar 
overleden Friese verza
melaar Drewes Veenstra 
voor Filatelie de rubriek 
'Thematisch panorama'. 
Wie de bewuste rubriek 
een beetje volgde, weet 
dat Drewes een zwak had 
voor frankeerstempels, 
vroeger lang niet ieders 
cup of tea. Mede dankzij 
Drewes' propagandawerk 
steeg de status van de 
frankeerstempels echter 
gestaag en er is tegen
woordig vrijwel geen 
thematische tentoonstel

lingscollectie meer die 
geen 'roodstempel' bevat. 
In de Nieuujsbriefvan de 
Ruimtevaart Filatelie 
Club (RFC) wordt het 
pionierswerk van Drewes 
postuum geëerd: met 
de plaatsing van een van 
de vele titels die Drewes 
tijdens zijn overlijden 
nog in portefeuille had. 
Het betreft Ruimteuaart in 
Nederlandse Jrankeerstem-
pels, een productie die 
door André Scheer voor 
publicatie gereed werd 
gemaakt. Gezien zijn 
omvang werd Ruimtevaart 
in NederlandseJrankeerstem-
pels in twee delen in de 
Nieuujsbfief geplaatst. 



PHILAKOOPDAG 2 0 0 8 
TROK VEEL PUBLIEK 

Al om half 10 stonden 
de eerste liefhebbers te 
wachten en toen om tien
uur de deur van PhilaMunt 
open ging, was ineens de 
gehele zaak gevuld! De 
vele postzegelverzame
laars die op I november 
naar de Philakoopdag in 
Sittard kwamen, konden 
hun hart ophalen tussen 
de duizenden brieven, 
ansichdcaarten, fdc's, 
tweedehands boeken, 
partijen en insteekal-

bums. Opvallend was dat 
er veel verzamelaars van 
munten en papiergeld 
een bezoek aan de winkel 
brachten! 
PhilaMunt kon op de 
tweede Philakoopdag 
in zijn geschiedenis (de 
derde staat alweer op 
stapel, voor het eerste 
weekeinde in november 
2009) niet alleen veel 
oude bekenden, maar ook 
veel nieuwe gezichten 
begroeten. Koffie en vlaai 
stonden gereed en dat 
verklaart wellicht een deel 
van het succes. 

PERSOONLIJKE 
DOORLOPERS 

Persoonlijke postzegels, 
daar kijken we niet meer 
van op. Heel veel landen 
bieden deze 'postzegelop-
leukservice' immers? 
Maar de manier waarop 
de Taiwanese post deze 
dienstverlening uitvoert 
is toch wel de moeite van 
het vermelden waard. 
Want de afnemers van de 
persoonlijke zegels van 
Taiwan kunnen veel cre
atiever te werk gaan dan 
wij. Niet alleen zijn de te 
bedrukken persoonlijke 
gedeelten veel groter, het 
is ook mogelijk om beeld

doorlopers te maken. 1 bijgaand plaatje ongetwij-
Hoe dat precies zit, maakt I feld duidelijk. 

PETER STRUYCKEN 
KREEG EREMEDAILLE 

Koningin Beatrix heeft 24 
oktober de Eremedaille 
voor Kunst en Weten
schap uitgereikt aan Peter 
Struycken. De medaille 
is bedoeld voor diegenen 
die op het terrein van 
kunst of wetenschap 
uitzonderlijke verdiensten 

hebben gedemonstreerd. 
Struycken is een veelzijdig 
beeldend kunstenaar. Zijn 
oeuvre bestaat uit visuele 
kunstwerken en vorm
geving van binnen- en 
buitenruimten. Bij filate
listen is hij bekend van de 
Beatrixzegels, die nu al 
meer dan 27 jaar voor de 
frankering van post kun
nen worden gebruikt. 

EEN KAARTJE STUREN 
BLIJFT POPULAIR 

Ruim 71% van alle Neder
landers heeft het afge
lopen jaar één of meer 
wenskaarten verstuurd, 
zo meldt TNTPost: als 
verjaardagsgroet, kerst
wens, vakantiegroet of als 
bericht bij min of meer of
ficiële gelegenheden zoals 
het betuigen van mede
leven, het feliciteren met 
een huwelijk of geboorte 
en de aankondiging van 
een huwelijk of begrafe
nis. Ondanks de opkomst 
van sms en e-mail blijft 
het kaartje een geliefd 
communicatiemiddel. 
Vooral vrouwen tussen 23 
en 34 jaar schrijven gere
geld een kaartje, blijkt uit 
een onderzoek van bureau 
Motivaction. 

ONTERECHT BEPORT, 
MAAR KLAGEN HIELP 

Met de afschaffing van de 
halve cent in 1948 verloor 
de oranje Van-Krimpen-
zegel van 2/4 cent zijn 
functie. Het zegeltje was 
vanaf I oktober 1950 niet 
meer te koop op het post
kantoor, maar officieel 
buiten gebruik gesteld 
werd de zegel niet. De 
einde van de geldigheid 
kwam pas op 31 decem
ber 1985, tegelijk met de 
buiten gebruikstelling 
van de andere zegels in 
het type-van Krimpen. 
Kortom, na i oktober 
1950 was de zegel niet 
meer verkrijgbaar, maar 
nog wel gewoon geldig. 
Je moest dan natuurlijk 
wel twee exemplaren 
plakken om tot een mooi 
rond bedrag te komen. 
De schrijver van de hier 
afgebeelde kaart heeft 
keurig 6 cent geplakt, het 
op 26 mei 1952 geldende 

é< /ieu t- /^Mfit, 

tarief De postbode in 
Den Haag dacht daar 
duidelijk anders over: 
hij had immers al jaren 
geen halve centen meer 
op zak, dus: ongeldig! De 
kaart werd beport met 10 
cent, een bedrag dat werd 
geheven in Oudemirdum 
(Fr.). Kennelijk dacht ook 
de postbode daar dat de 
zegels ongeldig waren. 
De ontvangende familie 
dacht er duidelijk anders 

wmmmmmmmmmmmmmm 

over: ze diende een klacht 
in. De directeur van het 
postkantoor Sneek dook 
de boeken eens in en 
jawel hoor: ook hij las 
- waarschijnlijk tot zijn 
verbazing - dat de zegels 
wel degelijk nog geldig 
waren! Een keurige ex
cuusbrief volgde, alsmede 
de vergoeding (in natura) 
van het te veel betaalde. 
Klagen helpt! 

RENE HILLESUM 

DOES STEINER (89) 
OVERLEDEN 

Voor velen kwam het 
bericht van het overlijden 
van meurouu) T.B. ('Does') 
Stemer-Spork volkomen on
verwacht. Ze had slechts 
een beperkt aantal intimi 
van de slopende ziekte die 
haar getroffen had, op de 
hoogte gesteld. 
In Does Steiner was een 
groot aantal kwaliteiten 
verenigd. Ze was een 
ervaren filatelist: ze gold 
onder meer als een speci
alist op het gebied van de 
Nederlandse portzegels. 
Ze was ook een bekwaam 
bestuurder, een kwaliteit 
die ze wellicht het duide
lijkst demonstreerde in de 
tijd dat ze de veeleisende 
functie van secretaris van 
de Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen 
(nu: KNBF) vervulde. Ze 
was ook een bijzonder 
gerespecteerd auteur 
van een groot aantal 
filatelistische bijdragen: 
ze leverde interessante 
en gedegen artikelen 
af, bijdragen die hun 
weg naar tal van publi
caties wisten te vinden, 
waaronder uiteraard ook 
het maandblad Filatelie. 
Voor Filatelie stelde ze 
gedurende een reeks 

van jaren de rubriek 'Wij 
lazen voor u' samen, een 
taak die ze heel plichtsbe-
wust vervulde. Ze lette er 
met name op dat bij het 
bespreken van de bladen 
in deze rubriek de kritiek 
en de complimenten zo 
goed mogelijk in balans 
waren. Hoewel ze uiterst 
energiek was en vrijwel 
nooit over lichamelijke 
ongemakken klaagde, 
moest ze in de loop 
van de tijd door haar 
gevorderde leeftijd - ze 
was 89 - toch steeds meer 
taken die ze met heel veel 
plezier deed, afstoten. 
Maar niet alle taken: tot 
aan het eind was ze bereid 
om de maandelijkse pa-
ginaproeven van Filatelie 
te corrigeren. Dat deed ze 
vakbekwaam en met een 
scherp oog voor feitelijke 
onjuistheden en andere 
onvolkomenheden. 
De redactie van Filatelie, 
maar ook tal van andere 
personen en organisaties 
binnen de Nederlandse 
filatelistische wereld, zijn 
Does Steiner schatplich
tig. Wij zullen de nage
dachtenis aan de trouwe, 
betrokken medewerkster 
die ze was dan ook steeds 
in ere houden. 

Aad Knikman 
hoofdredacteur Filatelie 

Does Steiner (tujeedc van links) op een archiefoto, samen met een aantal 
collega's van Filatelie- u I n r Atic uan der Haar (vroegere rubriekredac-
teur 'Nieume uitgiften'), Henk uan der Vlist ('Verualsingen herkennen') 
en Emily Braakensick ('Verenigingsadressen') FOTO NOORTJE KRIKHAAR WEESP 
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2 JANUARI: SEMi
PERMANENTE ZEGELS 

Op 2 januari a.s. komen 
nieuwe basiszegels uit. 
Ze zijn nodig omdat een 
deel van de tarieven is ge
wijzigd. Helemaal nieuw 
zijn de zegels overigens 
niet: het gaat om dezelfde 
ontwerpen die op 2 ja
nuari 2008 voor het eerst 
werden toegepast. 
De volgende zegels ko
men op 2 januari a.s. uit: 
 'Tien voor Nederland': 
een velletje met tien 
verschillende postzegels 
van 44 cent (zelfklevend) 
en een mailer met 50 
postzegels van 44 cent 
(zelfklevend); 
 'Vijf voor Europa' (prio
rity): een velletje met vijf 
postzegels van 77 cent* 
(zelfklevend) en mailer 
met 50 postzegels van 77 
cent (zelfklevend); 
 'Vijf Buiten Europa' (pri
ority): een velletje met vijf 
postzegels van 95 cent* 
(zelfklevend); 
 Beatrix Standaard 
Europa: velletje met vijf 
postzegels van 74 cent* 
(zelfklevend). 

*: nieuwe waarde, maar 
oud ontwerp. 

EMISSIEKALENDER 
FEBRUARI 2009 

24 februari: 
Persoonlijke Postzegels 
2009 (I); Golf: velletje met 
10 postzegels van 44 cent 
(zelfklevend); 
Persoonlijke Postzegels 
2009 (II): 125 jaar NVPV: 
velletje met tien postze
gels van 44 cent (zelfkle
vend). 

10 JANUARI 2009 : 
'LEES MEE' 

Tweehonderd jaar gele
den werd Louis Braille 

(18091852), de naamge
ver en uitvinder van het 
brailleschrift, geboren. 
Het brailleschrift was een 
revolutionaire vinding 

voor blinde en slecht
ziende mensen: ook zij 
konden nu leren lezen 
en schrijven. Het jaar 
2009 is het Louis Brail
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lejaar en dat inspireerde 
TNTPost tot de uitgifte, 
op IG januari a.s., van het 
braillepostzegelvel 'Lees 
mee' (ontwerp: René 
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Voorzijde van het velletje Achterzijde van het velletje Het velletje in doorzicht 

Put). Het velletje'Lees 
mee' verbindt als het ware 
de wereld van de zienden 
met die van de blinden. 
De zegels in het vel zijn 
het gewone letterschrift 
en het brailleschrift ge
combineerd tot een soort 
puzzel, die kan worden 
opgelost door met je 
vingers het brailleschrift 
voelen. 
In dit braillepostzegelvel 
zijn veel verschillende 
druktechnieken verwerkt. 
Zo is het reliëf voor brail
leschrift in het papier 
'geprikt'. Voor de achter
zijde van de postzegels is 
diepdruk gebruikt, een 
methode van plaatdruk 
waarbij de figuur verdiept 
is aangebracht op een 
gladde plaat. Voor deze 
diepdruk is nontoxische 
inkt is gebruikt. 
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De volgende Geïllustreerd Verzamelen supplementen zijn beschikbaar: 

Gv Nederland 
Gv Velletjes 
GV Mooi Nederland 
GV Grenzeloos Nederland 

Vanaf 
12 december 
verkrijgbaar 

Of kiest u voor de traditionele Nederland 
zwart-wit supplementbladen: 

1) Nederland Basis 
2) Extra 
D Velletjes 
4) Velletjes Extra 
6) Blauwdrukken 
7) Persoonlijke zegels 
8) Mooi Nederland 

s UW album vol? 
Er is een Luxe band Nederland VI inclusief het supplement 2008 beschikbaar. 
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DAVO SUPPLEMENTEN 
VERKRIJGBAAR BIJ DE VAKHANDEL-FILATELIE 
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SAMENSTELLING: REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
e-mail: dziew0n@xs4all.nl 
website: wv\w.xs4alI.nl/~dziewon/fila/druktech.htm 

EERSTE LUMINESCENTIE 
IN NEDERUND 

Op de vraag wanneer de 
eerste Nederlandse zegels 
op luminescerend papier 
zijn verschenen, zal het 
antwoord in honderd 
procent van de gevallen 
zijn: 'Inigöz, met de 
uitgifte van drie zegels 
in Gouda.' De bedoelde 
zegels werden gedrukt 
op papier uit Duitsland, 
dat onder ultraviolet 
licht geel oplicht en na 
het uitschakelen van de 
lamp niet meer reageert. 
FIuorKcentie dus en geen 
fosforescentie (want daarbij 
gloeit het papier nog even 
na). Maar bovenstaand 
antwoord is niet juist! En 
dan bedoelen we niet dat 
er ook nog allerlei proef
nemingen voorafgingen 
aan de verstrekking van 
de Gouda-zegels. 
Een bijzonder actieve 
groep verzamelaars - niet 
alleen hier, maar overal 
ter wereld - heeft ons 

^ opgedrongen dat we 
= luminescentie als begrip 
^ in de filatelie uitsluitend 
^ in samenhang met post-
s mechanisatie behoren 
Z te bezien. Sinds het eind 
Q van de jaren '50 van de 
™ vorige eeuw steunde 
^ de postmechanisatie 
2 inderdaad overwegend op 
= het gebruik van bepaalde 

toevoegingen aan de post
zegels die het mogelijk 
maakte dat de zegels 
op een envelop door de 
apparatuur herkend kon 
worden. Er is oneindig 
veel geëxperimenteerd, 

met name in het Verenigd 
Koninkrijk, waar de 
verzamelaars ook nu nog 
struikelen over de vele 
gehanteerde afkortingen 
en benamingen. Er is 
baanbrekend werk ver
richt door studiegroepen 
zoals Ultraviolet in Ne
derland, maar al geruime 
tijd is, als de postmecha
nisatie in het geding is, de 
aandacht verschoven naar 
zaken 'buiten de zegels': 
naar adresherkenning 
e.d. Met als resultaat dat 
er tegenwoordig niet of 
nauwelijks meer naar de 
zegels-zelf wordt geke
ken. De Nederlandse stu
diegroep is opgegaan in 
de vereniging Po&Po en is 
nu de werkgroep Postme
chanisatie geworden. 
Het is goed om er op dit 
punt bij stil te staan dat 
luminescentie niets meer 
is dan een natuurkundig 
verschijnsel dat ook in de 
natuur spontaan optreedt 
en dat dan ook eigenlijk 
los staat van postzegels 
en postmechanisatie. 
Wie vroeger in danszalen 
kwam waar ultraviolet 
licht was geïnstalleerd, 
zag z'n witte overhemd 
blauwwit oplichten. Dat 
effect werd veroorzaakt 
door chemische stoffen 
die we witmakers noemen 
en die in de kleding 
terechtkwam (o.a. door 
wasmiddelen die een 
'witter dan wit' resultaat 
beloofden). Maar niet al
leen witte kleding moest 
witter dan wit, ook al
lerlei andere witte dingen, 
zoals papier. Ondanks 

alle milieubeschermende 
acties zijn we nog steeds 
niet erg blij met gerecy
cled papier als dat niet 
mooi wit er uit ziet. 
Witmakers - in de Angel
saksische wereld Optica! 
Briflhtenitifl Agents of OBA 
genoemd - deden in de 
tweede helft van de jaren 
'50 van de twintigste eeuw 1 

hun intrede in papier en 
dus ook in postzegelpa
pier. Aanvankelijk paste 
men het niet bewust toe, 
maar was het meer het ge
volg van het gebruik van 
onzuivere grondstoffen 
voor papier, zoals textiel 
dat witmakers bevatte. 
Postzegels werden echter 
omstreeks i960 steeds 
kleuriger en daarom 
koos men steeds vaker 
gecoat papier; om de 
kleuren beter uit te laten 
komen moest ook het 
papier witter worden. En 
zo werd heel bewust in 
de papierindustrie het 
gebruik van witmakers 
geïntroduceerd, stoffen 
die aan de papierbrij of 
aan de coating van het pa

pier werden toegevoegd. 
Dit zien we in Nederland, 

i maar ook in de landen om 
ons heen. 
In 1961 verschenen de 
eerste zegels op Gelders 
Machine Coated papier, dat 
ook wel met de merk
naam Violino werd aange
duid. De Kinderzegels van 
13 november 1961 waren 

I de eerste zegels op wit 
fluorescerend papier, ge
volgd door de zegels voor 
het 25-jarig regerings
jubileum van koningin 
Juliana op 6 januari 1962. 
Overzee werd dit papier 
voor het eerst bij de Soci
ale Zorg-zegels van Ne
derlands Nieuw-Guinea 
(1962) toegepast. Onder 
de ultraviolette lamp is 
zowel aan de voorkant 
- want in de coating zaten 
witmakers - als aan de 
gomzijde - want in de pa
pierbrij waren witmakers 
aanwezig - overduidelijk 
te zien dat de zegels wit 
oplichten. De allereerste 
Nederlandse luminesce-
rende zegels werden dus 

t al in 1961 uitgegeven! 

I (wordt vervolgd) 

LOW-BUDGETZELS: 
VERSCHIL IN KADERS 

Van de op 2 januari jl. 
ingevoerde louJ-budget 
postzegels zijn tot dus
verre twee hoofdtypen 
verschenen: een meteen 
oranje tekst en met een 
zwarte tekst. 
Beide typen zijn dit jaar 
al vele malen gebruikt 
voor postzegels uit het of
ficiële jaarprogramma van 
TNTPost, maar ook voor 
zegels die later de facto 
aan dat programma zijn 
toegevoegd. Een mooi 
voorbeeld zijn de zegels 
die ter gelegenheid van 
het tienjarig bestaan van 
Postex zijn uitgebracht en 
kort daarvoor door TNT
Post op het uitgiftepro
gramma werden gezet. 
Verder is er natuurlijk 
ook het gebruik door 
particulieren, bedrijven en 
organisaties, die met een 
eigen invulling hun eigen 
postzegels lieten maken. 
Sinds ongeveer mei 2008 
is van de zwarte tekst
versie een nieuw kader 
in gebruik. Het gaat om 
hetzelfde kader, maar 
met een gedraaide hoek 

van het zwarte raster. De 
nieuwe versie werd onder 
andere aangetroffen bij 
de eerder in deze rubriek 
gemelde postzegels ('Sen-
soor' en 'Het lavet' uit de 
jeugdsentimentreeks). 

' Verder werd het kader 
gedurende een week(?) 
gebruikt bij de productie 
van postzegels met een 
eigen invulling die via het 

I internet besteld konden 
i worden. 

mailto:dziew0n@xs4all.nl


N i E U m BEDRUFS
POSTZEGELS 

Voor interne correspon
dentie hebben dit jaar 
enkele bedrijven postze
gels laten drukken bij Joh. 
Enschede Security Print in 
Haarlem. Een vorige keer 
noemden we al een aantal 
geperforeerde en 'ouder
wets' gegomde zegels. Er 
zijn ook twee zelfklevende 

zegels geweest; een zegel 
van 44 cent met een paars 
kader en het silhouet van 
majoor (c.q. luitenantko
lonel) Bosshardt die door 
het Leger des Heils voor 
interne correspondentie 
werd gebruikt en een 
zegel van 44 cent met tab 
die door uitzendbureau 
Luba werd besteld ter 
gelegenheid van zijn 40
jarig bestaan. 
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NIEUWE DRUK VAN 
{ DE 75 CENT 'FIETS' 
t 

Op 2 januari 2008 ver
schenen priorityzegels 
van 75 cent in hangblok

' jes van 5 en hangboekjes 
van 50 zegels. In het 
najaar wanneer precies 
is niet bekend, want het 
feit werd pas eind oktober 
opgemerkt  verscheen 
een nieuwe drukvan het 
hangblokje, waarbij alle 
drukcilinders die hiervoor 
nodig waren omgekeerd 
in de Chesnut drukpers 

zijn gezet. De drukrich
ting  dat is de richting 
waarin de drukinkt over 
het papier uitvloeit  is 
daardoor nu anders dan 
voorheen, namelijk naar 
boven toe. 
Ook bij deze oplage is de 
streepjeslijn bij één van 
de achttien hangblokjes 
op de drukcilinder nog 
aanwezig. Hoe die streep
jeslijn ontstaan is, is niet 
duidelijk. Het is zeker 
geen 'beschadiging' van 
de zwarte drukcilinder 
(vooraf noch naderhand) 

en we mogen hier dan 
ook niet zonder meer van 
een 'plaatfout' spreken. 
Het is tot dusver een vaste 
variant  twee op elke go 
zegels hebben die streep
jeslijn  die een eigen 
plaats verdient in elke 
zichzelf serieus nemende 
catalogus. En ook de twee 
drukken  de ene met 
naar onder uitlopende 
drukinkt en de druk 
van dit najaar met met 
naar boven uiüopende 
drukinkt  verdienen hun 
a. en b.subnummers! 

■ ^ ^ ■ ■ ■ l ^ ^ F H i H SAMBNST SAMENSTELLING: JAN BORLUUT 

NIEUWE POSnARIEVEN 
PER 1 JANUARI 2 0 0 9 

Met ingang van i januari 
2oog wordt een aantal 
Belgische posttarieven 
verhoogd. Het binnen
landse tarief gaat van 
0.54 naar 0.5g euro; de 
briefin Europa van 0.80 
naar o.go euro; een brief 
voor buiten Europa van 
o.go naar 1.05 euro en het 
aantekenrecht van 4.40 
naar 4.60 euro. 
Net als al het geval was 
bij de tarieven voor het 
binnenland, wordt nu 
ook voor het buitenland 
gebruik gemaakt van een 
nummering: 
 een ' i ' tegen de achter
grond van de Europese 
vlag (een ring met ster
ren) is Europa (momen
teel o.go euro); 
 een gele ' i ' tegen de 
achtergrond van een we

reldbol is buiten Europa 
(momenteel 1.05 euro). 

Een '3 ' houdt dan in dat 
er sprake is van het drie
voud van het basistarief. 
Vreemd genoeg ' i ' voor 
stukken met een gewicht 
tot 50 gram, maar '3 ' voor 
de gewichtsklasse 50 tot 
lOOgram! Terwijl je eigen
lijk een '2' zou verwach
ten; een enigszins slinkse 
manoeuvre dus.... 
Dit nieuwe systeem wordt 
voor internationale zen
dingen nu voor het eerst 
gebruikt bij de op 2 janu
ari 20og te verschijnen 
koning Albert Ilzegels. 
Voor post naar het buiten
land verschijnen een ' i ' 
en een '3'zegel met een 
blauwe vermelding A prior 
aan de linkerzijde, naast 
het portret van de koning. 
Het geldt voor binnen 
Europa zowel als buiten 

Europa. Het ontwerp van 
de zegels staat op naam 
van het collectief MVTM 
(Myriam Voz en Thierry 
Martin). 
Ook op 2 januari 200g 
verschijnt, als zelf
klevende zegel, een 
zegel met 'i'aanduidng 
(binnen Europa) in een 
hangboekje van tien stuks 
met een afbeelding van 
Tulipa Bakeri/Lilac Wonder 
(ontwerp André Buzin). 
Voor het verzenden van 
aangetekende stukken 
verschijnt op 2 januari 
2oog een vogelzegel naar 

ontwerp van André Buzin; 
met een waarde van 4.60 
euro (zeearend). 

, Il BiT îgui 'BJLGIË 

Al deze zegels zijn ge
drukt in rasterdiepdruk in 
Mechelen, op een van de 
Goebelpersen (druk aan 
de rol) en met een drukci
linderindeling in blokken 
van tien zegels. 

BELGISCHE POSTZEGELS 
IN OFFSET GEDRUKT 

Zoals eerder werd gemeld 
worden steeds vaker post
zegels gedrukt door de 
Postdrukkerij in Brussel, 



geadresseerde niet thuis 
is wordt het formuher 
achtergelaten, nadat eerst 
een rechthoekig stroolcje 
op de zending is geplakt. 
Het doet wat denken aan 
de in Nederland gehan
teerde methodiek van de 
gekleurde Geen äehoor
stickers. In België gaat 
de bezorger echter weer 
terug naar zijn of haar 
basis, terwijl in Neder
land de bestelbus diverse 
kantoren onder zich heeft 
en de kleur dient om de 
zending weer op het juiste 

kantoor terug te krijgen. 

DE HANGBOEKJES KERST 
EN NIEUWJAAR 2 0 0 8 

Op 12 november jl. 
verschenen twee hang
blokjes met zelfldevende 
zegels ('Kerst en Nieuw
jaar'). Het eerste blokje 
bevat zegels van het bin
nenlands tarief ('i' ofwel 
0.54 euro), het tweede 
zegels voor zendingen 
naar het buitenland met 
de aanduiding Internatio
nal (0.80 euro). 

in offset en niet met een 
traditioneel, maar met 
een stochastisch raster 
(zie hierboven). De afwer
king, m.n. het perforeren 
gebeurt nog steeds in de 
Zegelwerkplaats, met de 
daar aanwezige perforeer
machines. 
Er zijn meer recente ze
gels bekend die in Brussel 
zijn gedrukt, in plaats van 
in Mechelen. Opvallend 
is dat 'De Schutter Neroc' 
in beide gevallen  dus 
bij druk in Brussel en bij 
druk in Mechelen  als 
producent van de cilin
ders en drukplaten wordt 
vermeld. Het gaat nu om 
de drie blokken zegels, 
gewijd aan diverse musea; 
ze werden uitgegeven op 
20 oktober 2008. 

NIEUWE STROKEN 
VOOR AANGETEKEND 

In de zomer van 2008 
stapte De Post over op een 
nieuw model aanteken
strookje met bijbehorend 
verzendbewijs. Waar er 
tot dusver versies beston
den (voor elk van de drie 
taalgebieden, respectie
velijk Brussel) met als 
Startcode na de landscode 
'211', '212', ' 2 1 3 ' e n ' 2 1 4 ' , 
is er nu één formulier in 
de drie landstalen en één 
type aantekenstrook. 
Bijzonder is ook dat bij 
elke zending waarvoor 
bij ontvangst getekend 
moet worden, een apart 
formulier met barcode
strookjes wordt vervaar
digd  geheel op maat, 
inclusief de naam van de 
bezorger en de geadres
seerde (rechts). Als de 

NATIONALE AANCETEKENDE ZENDING 
Hetmu Of »***T ovt* . 
ENVOI RECOMMANDË NATIONAL 
NATIONALE EINSCHREIBESENDUNG 
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P.W.Meinhardt 
P i e t Heins traa t 3 6 • 2 5 1 8 CH » e n H a a g 

: dinsdag t/in vrijdag 10.0017.00 ■ zaterdag 10.0014.00 
Telefoon 070 365 22 27 Fax 070 365 18 85 
Email info@collectura.com 
Postgiro 125.34.14 FortisBank 80.70.90.077 
Orders + € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling. Bij facturering werke
lijke verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

Nieuwe Michelcatalogi 
Overzee deel 2 Caribische Eilanden 2009 
Catalogus Duitsland Junior 2009, In kleur 
Speciale catalogus Brieven Duitsland 2008/2009, in kleur 
Catalogus Europa CEPT 2009, in kleur 
Speciale catalogus UNO 2009 
Speciale catalogus USA 2009 

Catalogus Duitsland 2007/2008, in kleur 
Catalogus Postwaardestukken Duitsland 2005 
Catalogus Bneven Duitsland 2005/2006 
Europa deel 2 t/m 7 2007/2008, in kleur per deel 
Catalogus Overzee deel 1 NoordAmerika 2004 
Catalogus Overzee deel 2 Canbsche Eilanden 2004/2005 
Catalogus Overzee deel 4 Noord & OostAfrika 2002 
Catalogus Overzee deel 5 WestAfrika 2002 
Catalogus Overzee deel 6 Zuidelijk & CentraalAfrika 2002 
Catalogus Overzee deel 8 Zuid & ZuidoostAzië 2003 
Catalogus Overzee deel 10 Midden Oosten 2004 
Wereldcatalogus Automaatzegels 2004, in kleur 
Speciale catalogus GrootBrittannië 2004 

DBZ Jaarabonnement 
Het toonaangevende Duitse filatelistisch tijdschrift 
Jaarabonnement 26 nummers (2wekelijks) 80,00 

catalogi aan 
'̂  

79,00^ 
9,90 

69,00 
42,00 
42,00 
69,00 

m 
. 1 

( 

16,90 
19,95 
23,90 
29,90 
32,00 
32,00 
25,00 
25,00 
25,00 
25,00 
25,00 
23,90 
24 90 

Philex landencataiogi 2009 
Met MICHELnummenng: 
Duitsland deel 1 tot 1945 & DDR, in kleur 7,50 
Duitsland deel 2 na 1945 BRD & Berlijn, in kleur 9,90 
Frankrijk, in kleur 19,50 
GrootBrittannië, Kanaaleilanden & Isle of Man, in kleur 19,50 
Israël, in kleur 12,50 
Oostenrijk, in kleur 14,50 
Zwitseriand & Liechtenstein, in kleur 14,50 
Vaticaan, in kleur 12,50 
Verenigde Naties  UNO, in kleur 14,50 

.België, Nederiand, Luxemburg & Europa CEPT verschijnen niet 

En ontvang 2x per jaar onze mailing met de nieuwste catalogi en 
fiiatelistibche lilerdtuur .̂ "i adngen 

Geuzendam's Postwaardestukken Nederland 
45,00 8e editie 2008, 360 bIz. 

^IVPH Nederland speciaal 2009 
met Overzeese Rijksdeten Dit jaar met gratis blauwdruk no 6 24,90 

Gibbons Collect British Stamps 2009 

^v#t Vtfe$tiEüröpa kornö!6et#iZ 
Catalogus WestEuropa deel 1 Landen AE 2006, in kleur 
Catalogus WestEuropa deel 2 Landen EL 2008, in kleur 
Catalogus WestEuropa deel 3 Landen MY 2009, in kleur 

16,90 

38,00 
44,00 
44,00 

Dallay & Ceres wordt Maury 
De Franse uitgevers Dallay & Ceres fuseren, de catalogi verschijnen als: 
Maury Speciale catalogus Frankrijk 2009 2 delen, 1400 bIz. in kleur 24,90 
Maury Speciale cat. DOMTOM (huidige kolonieën) 2009, in kleur 42,90 
Maury Speciale cat. Franse Gebieden in Europa & Azië 2009, kleur 42,90 
Franc K Postzegelboekles Frankriik sinds 1960 ed 2009 in KIC u 23 90 

Maury/Philatélix CDROM Frankrijk speciaal 2009 32,90 

Thematische catalogi 
Gibbons wereldcatalogus Vogels op zegels, editie 2003 
Michel catalogus Vogels op zegels Europa, editie 2007, in kleur 
Michel wereldcatalogus Treinen op zegels, editie 2008, in kleur 
Domfil wereldcatalogus Honden op zegels, editie 2001, in kleur 
Domfil wereldcatalogus Schaken op zegels, editie 2004, in kleur 
Vaccari VoetbalWereldkampioenen op zegels 19302006, in kleur 19,50 
Lollini wereldcatalogus Ruimtevaart op zegels, 21e ed. 2008, kleur 49,00 
Groth wereldcatalogus WWF op zegels incl suppi t/m 2008 kleur 44, 

Loep: steellöep 50 mm lens., 8x vergrotend 3,95 

Duitse Rijk, Duitse Staten, DDR, BRD, Berlijn etc, met MICHELnrs. 
Ti ' . , .«. . «iÉ|«>iiii)i«iïiaMiAi!i(iil*t«i««iil»j *»«lMl.w. l l i i l 

Leuchtturm Euro*Mühzkatalog 2009 7,50 

^mstroken aanbieding ■^Glasheldere Hoezen 
500 gram glashelder 
27,5 148 mm normaal 35,90 
Nu 32,50 
3 X 500 gram 89,00 

500 gram zwart 
27,5 148 mm normaal 35,90 
Nu 32,50 

.3 X 500 gram 89,00 

Polypropyleenfolie, 
weekmaker en zuurvrij 
voor brieven: 
125x178 mm, 100 stuks 4,90 
1000 stuks 39,00 
voor Nederlandse FDCs; 
110x200 mm, 100 stuks 4,90 
1000 stuks 39,00 

Catalogi Aanbiedingen 
NVPH spec. cat. Nederiand & Gebieden 2006, met blauwdruk no. 2 
NVPH catalogus Junior Nederiand 2003, in kleur 
Philatelia Hungarica speciale catalogus Hongarije 2004, in kleur 
Yvert catalogus WestEuropa deel 2 Landen HP 2004, in kleur 
Yvert catalogus WestEuropa deel 3 Landen PY 2004, in kleur 
Gibbons speciale catalogus leriand 2e editie 20094, in kleur 
Philex catalogus Duitsland compleet 2007, in kleur 

Aanbieding: Insteekboeken Leuchtturm LSP 4/32 
Luxe, gewatteerde band, 64 zwarte bladen met glasheldere stroken 17,90 

Leverbaar in zwart, groen, blauw, rood of bruin 3 S t u k s 45,Oi 

www.collectura.com iioilectiura.Goin^ 
By P.W. Meinhardt International Booksellers 
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EDAM IN DEN VREEMDE 

850 

Je kent vast wel het 
plaatsje Volendam aan 
het IJsselmeer. Maar heb 
je wel eens van Edam 
gehoord dat er vlak naast 
ligt? Toeristen 
overstromen r . 
het paling r ^ 
dorp Vo
lendam, 
maar 
gaan 
niet 
naar het 
mooie 
Edam. 
Vreemd, 
hè? Edam 
is bekend van 
de ronde kazen, 
maar heeft nog veel meer 
te bieden, zoals gracht
jes en schattige oude 
huisjes. Aan het begin 
van de 20e eeuw trokken 
veel Nederlanders naar 
Amerika. Onder hen wa
ren ook Edammers. Een 
aantal kwam in Canada 
terecht. Daar stichtten 
zij het dorpje Edam in de 
provincie Saskatchewan, 
je snapt wel waarom ze 

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

het die naam gaven. Er 
wonen daar nu zo'n 400 
mensen. In 1980 bouw
den ze er een echte wind
molen als herinnering 

aan de voorouders 

v\c> \ land. Edam 
 '■ eft een 

speciaal 
post
stempel 

aarin 
die 

molen 
:unt zien. 
e tekst in 
stempel 
c. Het IS 

de officiële slogan 
van het Canadese Edam: 
"A Little Bit of Holland 
in Saskatchewan" (= Een 
stukje Holland in Saskat
chewan 

VLIEGEN OP EEN CANS 

De Zweedse schrijfster 
Selma Lagerlöf schreef 
het boek "Nils Holgers
sons wonderbaarlijke 
reizen". Het gaat over 
een jongetje dat niet zo 
aardig is tegen de dieren 
bij hem op de boerderij. 
Op een dag vangt hij een 
kabouter. Die betovert 
Nils en zorgt dat hij zo 
klein als een duim wordt. 
Het heeft ook een voor
deel. Hij kan de dieren 

verstaan. Hij hoort dat 
ze, nu hij klein is, hem te
rug willen pesten. Op een 
dag komt er een zwerm 
wilde ganzen overvlie
gen. Zij willen dat de 
boerderijdieren met hen 
meekomen. Daar hebben 
zij geen zin in, behalve 
de gans Maarten. Hij 
heeft een probleem: hij 
kan niet zo goed vliegen. 
Toch lukt het hem om op 
te stijgen. Maar door zijn 

gestuntel botst hij overal 
tegenaan. De emmer, 
waaronder Nils zich had 
verstopt, valt om. De 
dieren proberen hem te 
pakken. Hij kan vluchten 
door zich vast te pakken 
aan Maarten. Samen 
vliegen ze met de wilde 
ganzen mee. Ze beleven 
allerlei avonturen en rei
zen heel Zweden af Een 
boek dat we van harte 
kunnen aanbevelen! 

EEN WILDE SP< 
Vinden jullie het ook zo 
leuk om naar ijshockey 
te kijken? Het is een 
snelle sport voor echte 
stoere mensen, want het 
gaat er soms hard aan 

)è. Jêmoet een goede 
conditie hebben om aan 
deze sport te doen. En je 
moet tegen een stootje 
kunnen. De spelers 
hebben wel een helm op 
en kniebeschermers en 
handschoenen aan. Die 
bieden bescherming bij 
vallen en klappen. IJshoc
key wordt gespeeld met 
2 teams van 5 personen 
plus elk een "goalie" in 
het doel. Vreemd genoeg 
is het een balsport, 
maar de "bal" is een 
platte schijf van rubber. 
Eerder dit jaar was er een 
wereldkampioenschap 
in Canada. De finale 
ging tussen Canada en 
Rusland. De laatste heeft 
gewonnen. 



ZET JE nOBIEL UIT-. UE GAAN COnnUNICEREN! 
Dat gaat lastigi zeg jsi 

want telefoneren is communi
ceren- Klopt- Blijf dan maar 
hangeni want het thema van 

de Dag van de Jeugdfilatelie 
is: communicatie-

De eerste telefoon 

—Mexanclei»®räham BetriSlTl 

' Telephone Centennial USA 

Het woord telefoon 
komt uit het Grieks: 
tele=ver, phone =ge-
luid. In een telefoon 
worden geiuidstril-
lingen opgevangen 
door een microfoon. 
In de microfoon wordt 
de trilling omgezet in 
elektrische stroom. 
Dat signaal wordt door 
kabels naar een tele
fooncentrale gestuurd. 
Daar wordt verbin
ding gemaakt met de 
telefoonkabel van de 
gebeide persoon. De 
bel gaat over en je 
hebt contact. 

Wie was A.C. Bell? 
Hij was een Schotse 
uitvinder. Hij ont
dekte de telefonie, 
maar hij was niet de 
enige. Hij was wel de 
eerste die patent kreeg 

op zijn uitvinding. 
Dat betekent, dat je 
uitvinding beschreven 
staat bij een bureau. 
Dan kan nooit meer 
iemand anders zeggen 
dat hij dat ook heeft 
uitgevonden. Een 
paar uur nadat Bell 
zijn uitvinding bij het 
bureau bracht, kwam 
er iemand anders met 

dezelfde uitvinding 
aan. Dat was ook wat! 
Bell maakte zijn eerste 
telefoon in 1876, dat is 
nog niet zo heel lang 
geleden. Hij stierfin 
Canada in 1922. 

Hoe ging telefoneren 
vroeger? 
je had, zoals je ziet, 
een kastje aan de 
muur. De microfoon 
om in te spreken zat 

op het kastje. De 
hoorn deed je tegen 
je oor om de ander te 
horen spreken. En er 
zat een bel op voor je 
ringtones. De elektri
sche draad ging van 
de hoorn naar de kabel 
in de grond. Die kabel 
ging naar de telefoon
centrale, zoals op dit 
zegel. 

Kan jij leven zonder 
telefoon? 

Je kreeg eerst de tele
foniste aan de lijn. Wie 
wil je bellen? vroeg ze. 
je gaf antwoord en dan 
stopte ze jouw kabel 
in de verbinding van 
degene die je wilde 
spreken. Contact! Zo 
wist de telefoniste 
vaak het eerst alle rod
dels van het dorp. 

Een telefoon zonder 
draadje 

Met een mobiel gaat 
het anders. Wel eens 
omhoog gekeken? 
Naar het dak van een 
hoog gebouw? Daar 
staan antennes op. 
Voor jouw mobieltje. 
Die antennes vormen 
een netwerk. Via de 
antennes is je mobiele 
telefoon verbonden 
met een uitzendmast. 
De uitzendmast 
is verbonden met 
een centrale. Bij de 
centrale wordt jouw 
gesprek verbonden 
met het mobieltje van 
de ander. 

De telefoon is onze 
manier van commu
niceren. We redden er 
levens mee, we leggen 
er contact mee, we 
helpen er mee. Als je 
later thuiskomt, bel je 
even op. Dan zijn je 
ouders niet ongerust. 

Heel veel kinderen 
hebben een mobiel 
zonder beltegoed. Ze 
kunnen niet bellen, 
maar wel gebeld wor
den. Slim! 

E Cantenaryol(hsfïstt«)ayionec^ 
W byAlexandsrOFBhamBa 

[l^T 
E 'êSÊSBM 
t ^"""^w^y^ 

t-^ ^ 

AM 

^1 
A 

/f 
M H ^ 

f * ^ É^ r 

Wx ü 

«Vff l 

i \ 
i \ 

Telefoneren door 
de lucht 
De eerste telefoontjes 
overzee gingen door 
een koperdraad kabel 

QjvcfiM/^ 

die op de bodem van 
de zee lag. Daarna 
ging het door de lucht. 
Als je twintig jaar 
geleden met Amerika 
belde, dan ging dat 
via een satelliet. Het 
was heel erg duur, 
soms wel € 5,00 per 
minuut. Het duurde 
ook erg lang voordat 
je antwoord had en 

de verbinding kon ook 
zomaar weer worden 
verbroken. Er zat ook 
een soort echo in je 
gesprek, je hoorde je
zelf praten. En nu? We 
telefoneren weer door 
zee, maar nu gaat ons 
telefoontje door een 
glasvezelkabel die op 
de zeebodem ligt. 

Een albumblad 
maken 

Nu ga jij aan de gang 
voor de Dag van de 
Jeugdfllatelie. Het gaat 
over communicatie, en 
telefoneren is daar een 
onderdeel van. Kijk in 
je verzameling of jij 
zegels hebt die passen 
bij je onderwerp. Maak 
tenminste één blad, 
dan doe je al mee. Ik 
ben benieuwd of het 
lukt. 

Succes er mee! 

U(V>V 
UViM«. J5 
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ULURU, BESCHERMD EN VEREERD 
Bij het lezen van de titel zullen vele van 

jullie denken Ulu wat? Maar als ik zeg 

kennen jullie die grote roodbruine berg 

in het midden van Australië, begint er 

dan een lampje te branden? Uluru is de 

naam die de Aboriginals aan deze berg 

hebben gegeven. Maar sommigen ken

nen het als Ayers Rock. 

S $1.80 > H 
60 O S $1.80: 

m^^^mnnifi i^^-I 

World Heritage (; , T' .,^;ri:^.; 
.Uluru-Katg Tjdta National Park, 

g .^rtd-Heritage ; - ; v>-
' "rian's Walt, England 

Voor de Anangu stam is 
deze berg een belangrijke 
religieuze plaats Uluru 
speelt een belangrijke rol 
m de mythologie van de 
Droomtijd Oftewel de 
Tjukurpa in de taal van 
de Aboriginals Door de 
strijd van twee mytholo
gische wezens zijn er m 
de Droomtijd bepaalde 
scheuren ontstaan m de 
berg Daarnaast geloven 
de Aboriginals dat som 
mige holen die Uluru 
bezit, gegraven zijn door 
mythologische mollen In 
sommige grotten wonen 
volgens de Aboriginals 
de geesten van vroeger 

Scheiding 
Bepaalde gebieden van 
Uluru geldt een strikte 
scheiding tussen man 
nen en vrouwen Dit 
wordt streng gehand
haafd Bepaalde delen 
zijn alleen toegankelijk 
voor mannen of vrou 
wen Dit zijn plekken die 
gaan over mannen zaken 
of vrouwen zaken Het is 
ook verboden voor man 
nen en vrouwen plekken 
te bezoeken die alleen 
voor de andere partij zijn 
Tegenwoordig spreken de 
Aboriginals niet uitge 

breid over de rituelen en 
historische geschiedenis 
van de Droomtijd 

Levensgevaarlijk 
De eerste kolonisten die 
naar Australië kwamen 
zagen het land als me 
mandsland Aan het eind 
van de 20 ' " eeuw werd 
deze gedachtegang iets 
anders gezien In 1985 
kregen de Aboriginals het 
beheer en eigendom van 
de berg terug Uluru is te 
beklimmen Een speciale 
wet van de Australische 

LA POSTE ̂  

regering voor de terug 
gave van Uluru heeft 
ervoor gezorgd dat er 
geen verbod kan komen 

PA«C NAtONAL ULURU AUSTkAltt 

op het beklimmen van 
bergen De Aboriginals 
hebben bij de paden wel 
verzoek en waarschu 
wingsborden geplaatst 
Op de verzoekborden 
vragen zij hun religie te 
respecteren en met de 
heilige berg te beklim 
men De waarschuwings 
borden waarschuwen de 
beklimmer dat beklim 
men dodelijke gevolgen 
kan hebben Het is 
namelijk een klim van 1,6 
kilometer Onder zware 
en moeilijke omstan 
digheden duurt die klim 
ongeveer 2 uur leder jaar 
sterven toeristen die de 
berg beklimmen door te 
vallen of een hartaanval 
Op het moment dat 
het warmer wordt dan 
36 graden wordt het 
pad afgesloten Vanaf 
deze temperatuur is 
het levensgevaarlijk om 
de berg te beklimmen 
Ondanks het groeiende 
aantal toeristen dat de 
berg bezoekt daalt het 
aantal toeristen dat de 

berg beklimt De een 
doet het uit respect, de 
ander omdat het levens 
gevaarlijk is 

Lijst 
In 1977 werd Uluru op 
de lijst van Unesco 
gezet Unesco is een 
wereldorganisatie die 
belangrijke natuurlijke 
en culturele gebieden op 
een beschermlijst zet 
Door Uluru op deze lijst 
te zetten is de beroemde 
berg beschermd Het is 
met alleen de berg zelf 
die op de lijst staat maar 
ook het gebied erom 
heen Het beschermde 
gebied is 132 550 hectare 
groot Als je ooit nog in 
de buurt bent van deze 
berg IS het aan te raden 
deze te bezoeken Het is 
een hele belevenis Met 
zonsopgang en zonson 
dergang verkleurt de berg 
in diverse kleuren doordat 
het licht reflecteert op de 
verschillende mineralen 

Alex Nuijten 
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IMPRIMERIE DES TIMBRES POSTE 

Een speciaal velletje van de drukker die werd gegeven aan belangrijke politieke personen in Frankrijk ter gelegenheid van een nieuwe 
postzegelemissie Op de Imker zegel zie je het Wereldeifgoed gebied Uluru 
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WIST]E DAT... 
...de kolibrie de enige 
vogel IS die achteruit kan 
vliegen? Je kent hem wel 
van de plaatjes, dat hele 
kleine vogeltje dat met 
een lange snavel nectar 
zuigt uit de bloemen. Hi) 
hangt dan stil voor de 
bloem, terwijl zijn vleu

geltjes driftig klapperen. Die vleu

gelslag gebeurt zo tussen de l o en 80 keer per 
seconde, afhankelijk van de soort. Als hij dan 
voor een bloem hangt en de nectar is weer op, 
vliegt hij achteruit en gaat naar de volgende 
bloem. Net zoiets als bijen doen. Je snapt wel 
dat het vogeltje veel energie moet hebben om 
zo vaak met zijn vleugeltjes te kunnen slaan. 
Daarom is hij ook het grootste deel van de dag 
bezig om nectar te zuigen. 
De kolibries komen voornamelijk voor in 
Noord en ZuidAmerika. Er zijn ruim 300 
verschillende soorten. Ze wegen meestal maar 
tussen de 2 en 3 gram, maar hun snavel kan 
wel 10 centimeter lang worden. 
Toon Oomens 

>% Meer dan 1200 jongens 

en meisjes gingen je voor! 

De postzegelclub 

van JFN op internet: 

de StampKids Club. 

Surf naar www.stampkids.ol^ 

ZEGELS VOOR/DOUK 
KINDEREN 

Misschien heb jij 
hier wel van ge

hoord: de kinder

postzegels. Deze 
zegels zijn heel 
bijzonder. 
In 1912 werden 
in Zwitserland de 
eerste kinderzegels 
uitgegeven. Ook 
in 1924 werden de 
eerste in Neder

land uitgegeven 
met de bedoeling 
arme kinderen te 
helpen. Je betaalt 

de prijs voor de 
mooie postzegels, maar ook een klein bedrag 
dat erbij staat (toeslag). Als je het geld van 
die toeslag bij elkaar doet, kun je heel wat 
arme kinderen helpen. De zegels worden aan 
de deuren door kinderen zelf verkocht die 
willen helpen (groep 7 en 8). Als jij zegels hebt 
aangeschaft, heb je geholpen: dan krijg je een 
sticker op je deur!!! 
Bas de Coninck 

KOOP GEEN NIEUW IVOOR 
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Ivoor, een hard en wit 
materiaal, is afkomstig 
van de slagtanden van 
olifanten. Het werd 
vroeger gebruikt voor 

pianotoetsen en biljart

ballen. Er werden ook 
allerlei kunstproducten 
van gemaakt. Nu is het 
gebruik van ivoor verbo

PUZZEL DECEMBER 200S 

De vragen van deze maand zijn: 
1. Welke vogel kan achteruit vliegen? 
2. In welke landen vind je de plaats Edam? 
3. Noem het land dat het wereldkampioenschap 

ijshockey won in 2008. 
4. Wie schreef het boek Nils Holgerssons wonder

baarlijke reizen? 
5. Hoe wordt Ayers Rock ook wel genoemd? 
6. In welk jaar verschenen er voor het eerst kinder

postzegels in Nederland? 
Stuur je antwoorden fïlateiistisch gefrankeerd voor 
15 januari naar de redactie van De Posthoorn, De 
Goedemeent i , 1447 PT Purmerend. Vergeet niet je 
naam en adres te vermelden. 

den. Olifanten worden 
beschermd. Het land 
Ivoorkust dankt haar 
naam aan de olifanten en 
hun ivoren slagtanden. 
In een oud stempel zie je 
zo'n Afrikaanse olifant. 
De tekst roept op om 
producten uit Ivoorkust 
te kopen. 

Prima, zolang het maar 
geen nieuwe voorwerpen 
van ivoor zijn! 

TOESTEMMING 
Het overnemen van 
artikelen uit De Post

hoorn is toegestaan, 
maaralleen met 
bronvermelding. 

853 

http://www.stampkids.ol%5e


m 

^ ■ ■ ■ ^ M V ^ H ^ ^ P( 

EU 
NIEUWE POSTZEGELBOEKJES BIJ 
HET JUBILEUM VAN POSTAUNIAAT 

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

Postaumaat is een wat 

Hafjsar i;lc3 cwitvanp u uw posaege's Uv» eerste leidirg o^tvoif i. e ' < 
A'leen volledig tngevutrfe bonnen worden vtrwïrki. 

post 

Elke winter en zomcf worden uw p<Mti:cgcls grati* itmiilwiorgfi 
Uw e^ntc rending a € 23,87 ooivanp u binnen 2 weken 
Alleen voSeAg ingeviiirfe bonnen worden vcrwwit 
Aaic tï Rcld»?, toï 3 f december 2007 d>®Sl® post 

Geheel boven de tekst in boekje 85b, doaronder die in boekje 85c, 

NEDERUND 

Boekje 83c! 
Boekje 83 is het zoge
naamde rookworstboekje. 
De inhoud bestaat uit tien 
postzegels van 44 cent 
met afbeeldingen van 
Nederlandse producten. 
De uitgiftedatum was 
II december 2006. Dat 
betrof dan boekje 83a met 
op de achterzijde reclame 
voor de fotoservice van 
TNTPost. Schreef ik in het 
oktobernummer dat de 
NVPH in haar nieuwe ca
talogus het Nederlandse 
boekje 83 b was 'verge
ten', nu moet ik bekennen 
dat er ook sprake is van 
boekje 83c. Lezer Frank 
Seelen maakte er mij op 
attent. Zowel 83 b als 83 c 
hebben op de achterzijde 
de tekst 'Altijd postzegels 
in huis?'. Het verschil zit 
in de oranje tekst op de 
binnenkaft. Deze telt bij 
83b drie regels (Halgaar
lijks ontvangt u,..) en bij 
83c vier (Elke winter en 
zomer...). 
Wel begrijpelijk overigens 
dat er een nieuwe versie 
kwam. Toen boekje 83b 
verscheen, was het in de 
oranje tekst vermelde 
tijdstip (eind juni 2007) al 
zowat voorbij. Verbazing
wekkend is wel dat deze 
herdruk ruim één jaar 
later pas opgemerkt werd. 

Postaumaatboekjes 
In 1973 richtte de samen
steller van deze rubriek 
(samen met wijlen John 
Hali) de Kontaictgroep voor 
Verzamelaars van Automaat
boekjes en Rolzegels op. Deze 
veel te lange en al snel 
ook onjuiste naam werd 
in 1986 g;ewijzigd in Post
zegelvereniging Postaumaat. 
Op 13 december, vanaf 
10 uur, wordt tijdens 
een feestelijke bijeen
komst in een zaal van De 
Rustburcht te Rotterdam 
(Strevelsweg, nabij Zuid

plein) het 35jarig bestaan 
gevierd. Overweegt u een 
lidmaatschap, dan bent u 
ook van harte welkom. 

eigenwijze vereniging 
met zo'n 350 leden die in 
het verleden aardig wat 
interessante initiatieven 
heeft ontplooid. Een 
mooi vervolg daarop zijn 
de twee speciale postze
gelboekjes die vanwege 
het 35jarig bestaan op i 
december verschenen! De 
inhoud van beide boekjes 
is gelijk: acht postau
maatzegels van 44 cent. 
Ze zijn verkrijgbaar voor 
de meer dan sympathieke 
prijs van 3.52 euro. Dus 
voor nominaal! Boekje i 

te Groningen. De oplage 
is overigens erg beperkt: 
van elk boekje zijn slechts 
2.500 exemplaren ver
vaardigd. 

Postzegelboekje 'Joseph' 
Naar verluidt hebben 
heel wat Nederlanders 
genoten van het televi
sieprogramma Op zoek 
naar Joseph. Tegelijk 
met de première van de 
musical (12 december) 
verschijnt een persoon
lijk postzegelboel<je met 
achtergrondinformatie, 
veel beelden en natuurlijk 
postzegels. 
De eerste tryout vond 
plaats op 22 november. 
In minder dan drie weken 
tijd is vervolgens het 
boekje vervaardigd! Prijs 
zoals steeds g.95 euro. 

(braille) en vervolgens op 
28 april: 'Drie generaties 
koninginnen'. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Aland 
Tentoonstellin ŝboekjes 
Aland geeft bij belang
rijke tentoonstellingen 
speciale persoonlijke 
zegels uit. Ze zijn steeds 
verkrijgbaar in boekjes 

Het boelgc van Aland dat tijdens Stam; 

IA Aft POïtlVUMAAT 

35 JAABPOStAl iMAA : 3S iAAK POS»Ak^MAftI 

Omslag en binnenujerk van de 
nieuwe Postoumaatboekjcs. 

heeft een blauwe en 
boekje 2 een rode kaft. 
De eerste Nederlandse 
automaatboekjes hadden 
immers ook een blauwe 
en rode kaft. De boekjes 
zijn verkrijgbaar bij de 
CollectCIub van TNT Post 

Nederland Schaatsland 
Het schaatsseizoen is 
weer begonnen. Zo wordt 
op 9,10 en II januari het 
Europees Kampioenschap 
gehouden, in ijsstadion 
Thialf Nederlandse EK
winnaars uit heden en 
verleden hebben vanaf 7 
januari een eigen post
zegel in een bijzonder 
postzegelboekje Neder
land Schaatsland. Prijs 
eveneens g.95 euro. 

Prestigeboekjes 2009 
In het 'reguliere' pro
gramma van TNT Post 
zijn voor het eerste half
jaar van 2009 twee presti
geboelqes aangekondigd: 
op 10 januari 'Lees mee' 

van acht stuks, die in 
oplagen van enkele dui
zenden worden gedrukt. 
Het was oorspronke
lijk de bedoeling dat ze 
uitsluitend bij de stand 
van Aland Post tijdens de 
tentoonstelling te koop 
zouden zijn. Geluk
kig zag de post bijtijds 
in dat dit niet bepaald 
klantvriendelijk was en 
ze kondigde daarom aan 
dat eind 2008 alle twaalf 
boekjes in één pakket 
aangeboden zouden 
worden. Geen goedkope 
grap overigens, want het 
hele pakket is sinds 9 
november verkrijgbaar 
voor de nominale waarde 
van 67.20 euro. 



Argentinië 
Rmgbandboêkje 
De Argentijnse post 
vergeet de jeugd niet: 
speciaal voor kinderen 
verscheen een heel boek
werk met striptekenin-
gen, sprookjes, liedjes en 
uitdrukbare speelkaartjes, 
alles in relatie met de 
zegels. En die zitten 
uiteraard ook in het ring-
bandje: vier velletjes met 

Passion te Den Bosch uerbijgbaar wai 

in totaal 24 zegels van $1 
en acht van $3. Uitgifte
datum was 26 juh. 

België 
Kerst en nieuwjaar 
Kerst- en nieuwjaarswen
sen kunnen dit jaar weer 
met toepasselijke zegels 
gefrankeerd worden. Op 
12 november verschenen 
twee boekjes met zegels 
waarop fragmenten te 
zien zijn van de glas-in-
loodramen in de Geboor
tekerk te Bedehem. Deze 
ramen zijn in 1926 door 
België geschonken. 
Het ene boekje bevat tien 
zegels van waarde ' i ' (ta
riefbinnenland, 54 cent) 
en het andere tien van 80 
cent (tarief buitenland). 

Tulipn Baken 'Lilac Wonder' 
Al aardig wat tulpensoor
ten vonden een plaats op 
een Belgische postzegel. 
Op 2 januari wordt er een 
roze tulpje met een geel 
hart aan toegevoegd. De 
zegel heeft als waarde
aanduiding het cijfer 
' i ' met een sterrencir
kel (post voor Europa, 
waarde nu nog 80c). 

De euro wordt 10 
Op I januari iggg legden 
alle deelnemende landen 
de waarde van hun eigen 
munt vast ten opzichte 
van de euro. Zo bezien 
viert de euro binnenkort 
dus zijn loe verjaardag. 
Op 19 januari vieren de 
Belgen dat met de uitgifte 
van een speciale postze
gel. Deze is verkrijgbaar 
in een boekje van tien 
stuks: tienmaal waarde ' i ' 
(nu nog 54 cent). 

Finland 
Multicultureel Finland 
De Finse post komt op 22 

januari met een boekje 
waarin vijf eerste-klas-
zegels (8oc) zitten met 
afbeeldingen van Finse 
kinderen. Vier van de vijf 
hebben een allochtone 
achtergrond. Met de kle
ding wordt aangegeven 
wat ze als hun gewenste 
latere beroep zien: poli
tieman, dokter, brand
weerman, skiër en 'iets' 
in de bouw. 

Nofl meer boekjes 
Komend jaar zullen 
er ook nog vijf andere 
boekjes verschijnen: 
op 18 maart een boekje 
metwenszegels. Op 6 
mei twee: het ene met 
Moomins stripfiguren en 
het andere met als thema 
de Finse sauna. Tenslotte 
komt er op 9 september 
nog een boekje uit met 
afbeeldingen van Finse 
kunst (bloemen op schil
derijen). 

Frankrijlc 
Rechten var\ de mens 
Op 18 oktober verscheen 
een nieuwe uitvoering van 
het boekje met de twaalf 
Marianne-zegels zonder 
waarde-aanduiding (55 c, 
tarief voor een binnen
landse brief tot 20 gram). 
De tekst op het kaftje 
refereert aan de zestigste 
verjaardag van de rechten 
van de mens. 

Zestig jaar Uniuerscle Verklaring 
var\ de Rechten van de Mens. 

Rode Kruis 
De Franse Rode-Kruisze-
gels - gewoontegetrouw 
in een boekje onderge
bracht- kwamen dit jaar 
op 10 november uit. Het 
boekje bevat tien zegels 
zonder waardeaandui
ding (55 c). Het boekje 
kost niettemin 7.30 
euro, zodat elke koper 
1.80 euro aan het Rode 
Kruis doneert. De twee 
verschillende zegels zijn 
door kinderen getekend 
in kleuren zoals zij deze 
planeet zien. 

Prettitje/eestdagen 
Al enkele jaren komt 
Frankrijk ook met post
zegels voor de kerst- en 
nieuwjaarspost. In een 
boekje, dat eveneens 
op 10 november in de 
verkoop kwam, zitten 
veertien zegels zonder 
waardeaanduiding (55 c). 
De zegels zijn met jeug-

De mensen morden kracht bijgezet door dejrankenng 

dige creativiteit getekend 
door studenten van de 
kunstacademie te Epinal. 
Acht zegels hebben het 
normale formaat van bij
zondere zegels en zes het 
kleine Marianne-formaat. 

Letland 
Roze populierboleet 
Dit jaar gaf de post van 
Ledand slechts twee 
keer een tentoonstel
lingsboekje uit: het eerste 
op 14 juni tijdens Planète 
Timbre 2008 (Parijs), het 
tweede op 18 september 
t.g.v. WIPA '08 in Wenen. 
Het boekje bevat een 
blokje met viermaal 58 s 
uit de op 6 september ver
schenen serie 'Rijkdom 
van de Letlandse bossen'. 
Op de zegel staat de roze 
popuherboleet. 

Het imposante stadhuis uan 
Wenen op het WIPA-boekje 

Noorwegen 
Opera Nordjjord 
Van tijd tot tijd verschij
nen er in Noorwegen 
locale boekjes. Ze werden 
met medewerking van 
de post uitgegeven bij 
bijzondere gelegenheden. 
Het logo van de Noorse 
post staat op dit soort 
boelqes, hetgeen voor 
mij reden is ze hier te 
melden. Al eerder schreef 
ik over de boekjes ter 
gelegenheid van de grote 
tentoonstelling Nordia in 
Stavanger, gehouden in 
oktober en voorafgegaan 
door maar liefst zeven 
locale boekjes. 
Onlangs gaf de post van 
Nordfjordeid twee boek
jes uit om de aandacht 
te vestigen op Opera Notd-
Jord. De prijs van dit soort 
boekjes ligt gewoonlijk 
aanzienlijk hoger dan de 
nominale waarde. Een 
deel van de opbrengst 

viel ten deel aan de 
operastichting. De oplage 
bedroeg i.ooo stuks. 

Kerstboekje 
De Noorse post gaf dit 
jaar, op 17 november, 
één kerstboekje uit. 
Het bevat vijfmaal twee 
postzegels van 7 kronen. 
Afgebeeld zijn gnomen 
oftewel aardkabouters. 
Deze kleine wezens leven 
vooral in de buurt van 
boerderijen. Men moet ze 
te vriend houden, vooral 
in de kersttijd. 
Vrijwel alle zegels en 
boekjes in Noorwegen 
komen bij Joh. Enschedé 
vandaan. Ook dit boekje. 

Rusland 
igoJaarGoznak 
De Russische staatsdruk
kerij voor bankbiljetten, 
postzegels en andere 
waardepapieren be
staat dit jaar 190 jaar. 
De oprichting van het 
departement van Nati
onale Muntproductie in 
1818 wordt als het begin 
gezien. 
Postaal werd deze ver
jaardag op I september 
gevierd met de uitgifte 
van een prestigeboelqe. 
Het bevat een velletje met 
een zegel van Augustine 
de Betancourt (architect 
van de Goznak-gebou-
wen) en een souvenirvel
letje vormgegeven als een 
bankbiljet met daarin een 
ronde zegel, waarop in 
goudkleurige folie het 
embleem van Goznak 
staat afgedrukt. Er zijn 
10.000 boekjes vervaar
digd. 
Zoals vaker het geval is 
bij dergelijke Russische 
boekjes, is het boekje 
moeilijk te bemachtigen 
en staat de prijs niet in 
verhouding tot de nomi
nale waarde van de zegels 
(9+20R). 

De toelichtende tekst in het boekje 
IS helaas geheel in het Russisch 

Zweden 
Winterspelletjes en kransen 
De Zweedse post gaf op 
13 november twee boekjes 
met kerstpostzegels. De 
zegels met het thema 
'winterspelletjes' vertel
len een verhaaltje in drie 
scènes over het plezier dat 
kinderen hebben wanneer 
er weer sneeuw valt: er 
wordt druk gesleed en 
er worden sneeuwman-
netjes en lantaarns van 
sneeuwballen gemaakt. 
Tweemaal drie zegels zijn 
verkrijgbaar in boekjes. 
De frankeerwaarde der 
zegels is 11 kronen (voor 
briefpost buitenland). 

Spelletjes in de sneeuw, 

In het tweede boekje 
staan zegels met voor
beelden van deurdeco
raties in de vorm van 
bloemenkransen. Het 
opbinden van bloemen 
en bladeren tot fraaie 
vormen en boeiende kleu
rencombinaties is een 
kunst. De tien zegels in 
het boekje (vier motieven) 
hebben de vermelding 
Julpost (5 kronen, voor 
binnenlandse kerstgroe
ten). 

Zwitserland 
Projuuentute 
Het is nu het derde 
achtereenvolgende jaar 
dat schoolkinderen de 
Zwitserse Pro-Juventute-
zegels mochten tekenen. 
Het thema 'vriendschap' 
inspireerde de 11- en 
i2-jarigen tot een grote 
verscheidenheid aan 
beelden. Twee van de 
vier zegels zijn ook weer 
in een postzegelboekje 
verkrijgbaar. Het zijn de 
zegels met een elkaar de 
hand schuddende zon en 
maan (85+40) en twee 
vriendinnen met een 
gelukbrengend klavertje 
vier (100+50). Het boelqe, 
evenals de serie versche
nen op 21 november, 
bevat zes van beide zegels 
en heeft een verkoopprijs 
van 17 f 

Het Zwitserse Pro-Juucntuteboekje 
uan 2008. 
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MULTILATERAAL OVERLEG 
IN WENEN TIJDENS WIPA 

De medaille van de Multiloterale tentoonstelling in Wenen. 

De jaarlijkse vergadering 
van de iVlultilaterale Gemein
schaft (MG) werd dit jaar 
op 19 september in het 
AustriaCenter in Wenen 
gehouden, tijdens de 
multilaterale tentoonstel
ling en WIPA 2008 (18 tot 
21 september jl.). Aan het 
overleg namen vertegen
woordigers van de bonds
besturen uit Zwitserland, 
Liechtenstein, Duitsland, 
Oostenrijk en Nederland 
deel. Namens de KNBF 
waren Ties Koek (voorzit
ter) en Paul Daverschot 
(oudBondssecretaris) 
aanwezig. De vergadering 
van de MG werd geleid 
door de voorzitter van 
de Oostenrijkse Bond, 
Anton Tettinek, opvolger 
van Erich Bober, die eind 
2007 aftrad. In totaal na
men twaalf personen deel 
aan de vergadering. 
In verband met de tijds
druk bij de bestuursleden 
van de Oostenrijkse Bond 
door WIPA 2008 konden 
alleen de dringendste 
zaken worden behandeld. 

Het ging voornamelijk 
om enkele zaken die op 
het op zondag 21 septem
ber (eveneens in Wenen) 
te houden FEPAcongres 
aan de orde zouden 
komen. Verder werd het 
secretariaat van de MG 
overgedragen aan Zwit
serland. Het gaat in 2011 
naar Duitsland en daarna, 
in 2014, naar Nederland. 
Liechtenstein doet, gezien 
de geringe omvang van 
bestuur aldaar, niet mee 
in de roulatie. Tenslotte 
werd besloten om de vol
gende vergadering van de 
MG te houden in Bern, in 
maart 2009, waar de nog 
openstaande zaken zullen 
worden geagendeerd. 
Buiten de vergadering 
bemanden alle aanwezige 
bondsbestuursleden bij 
toerbeurt de stand van de 
multilaterale tentoonstel
ling in de tentoonstel
lingshal. Veel bezoekers 
vroegen er informatie, 
kochten er filatelistische 
literatuur of namen gratis 
folders en tijdschrif

' 4 
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De 'Multilaterale' uond onderdak m het Austria Center m Wenen 

gretig aftrek bij de bezoe
kers. Veel Nederlandse 
verzamelaars waren hun 
inzendingen naar Wenen 
gevolgd; in de stand 
maakten velen van hen 
een praatje met de heren 
Koek en Daverschot over 
de tentoonstellingen 
en andere filatelistische 
onderwerpen. 
De volgende multilaterale 
tentoonstelling wordt in 
2011 in Zwitserland ge
houden. Datum en plaats 
worden nog vastgesteld. 

envelop uit de serie 
jubileumenveloppen; het 
couvert is voorzien van de 
postzegel van de NBFV, 
nu KNBF. De envelop 
kunt u bestellen door 2.50 
euro over te maken op 
Postbankrekening 435916 
ten name van Filatelis
tenvereniging Veendam 
e.o. Phila Winschoten. 
Vergeet alstublieft niet 
bij de betaling uw naam 
en volledige postadres te 
vermelden. 

ten mee. De voorraad 
maandbladen Filatelie 
was binnen twee dagen 
uitgeput. De door de Oos
tenrijkse post gedrukte 
Personalisierte Marken ter 
gelegenheid van het twin
tigjarig bestaan van de 
MG (boven) vonden ook 

VEENDAMPHILA 5 
IN VEENDAM 

Bent u niet in de gele
genheid om op 12,13 of 
14 december 2008 naar 
Veendam te gaan? En wilt 
u toch in het bezit komen 
van de jubileumenvelop 
met een afbeelding van de 
vroegere Rijks Hoogere 
Burgerschool? Dan kunt 
u de envelop toch ook 
bestellen? 
Het gaat om de laatste 

DEELNAME AAN BUITENLANDSE 
POSTZEGELTENTOONSTELLINGEN 

Het leven wordt steeds 
duurder  dat merkt bijna 
iedereen. Niet alleen de 
dagelijkse boodschappen, 
maar ook de brandstof 
voor de auto, de reis en 
verblijfskosten, druk
werk, porto kosten steeds 
meer en dat voelen we 
in onze portemonnee. 
En de inkomsten? Die 
blijven meestal gelijk 
of gaan zelfs omlaag. 
Ook de KNBF heeft met 
het duurder worden van 
alledaagse en bijzondere 
zaken te maken. Maar de 
bond is er voor iedereen, 
niet alleen voor 'gewone' 
postzegelverzamelaars, 
maar ook voor verzame
laars die internationaal 

willen tentoonstellen. De 
stijgende kosten die de 
bond maakt om het zijn 
leden naar de zin te ma
ken zijn een grote zorg. 
Kan er ergens bezuinigd 
worden? Of moeten de ta
rieven worden bijgesteld? 
Om het mogelijk te 
maken dat het selecte 
gezelschap filatelisten 
dat aan internationale 
tentoonstellingen wil 
deelnemen de competitie 
aan te gaan met anderen, 
is de volgende maatregel 
genomen. De bond heeft 
een klein aantal lands
commissarissen, die tot 
taak hebben de inzen
dingen van aanmelding 
tot afhalen te begeleiden 

in het buitenland. De 
kosten van de landscom
missarissen worden op 
dit moment maar heel 
zeer beperkt gedekt 
door de bijdrage die van 
de deelnemers wordt 
gevraagd. Tot eind dit jaar 
bedragen de kosten voor 
internationale deelname, 
als tegemoetkoming in de 
kosten voor de landscom
missaris, tien euro per 
kader, naast de kaderhuur 
die door de organisa
tie in rekening wordt 
gebracht. Vanaf i januari 
2oog gaat deze bijdrage 
omhoog naar twintig 
euro per kader, ongeacht 
of het om kaders met 12 
of 16 bladen gaat. Een 
literatuurinzending geldt 
als één kader en kost dus 
20 euro, naast de bijdrage 

voor de organisatie. Deze 
wijziging is nodig om de 
gestegen kosten enigs
zins dekkend te krijgen. 
De KNBF heeft het aantal 
internationale tentoon
stellingen waarvoor 
landscommissarissen 
worden benoemd, be
perkt tot drie per jaar. Bij 
voldoende belangstelling 
zijn dat voor 2009 de ten
toonstellingen in Essen 
(inschrijving gesloten), 
Sofia en Rome. In 2010 
worden het Londen, Lis
sabon en Antwerpen. 
Als u aan genoemde 
tentoonstellingen (voor 
zover nog mogelijk) wilt 
deelnemen, kunt u het 
beste even contact opne
men met het Bondsbu
reau. U wordt daar graag 
verder geholpen. 



VERZEKER UW VERZAMELING, EEN KLEINE MOEITE 
MAAR EEN GERUSTSTELLENDE GEDACHTE 

Voor individuele leden 
heeft de KNBF een para
plupolis waarvan ieder lid 
van een Bondsvereniging 
gebruik kan maken om 
zijn collectie te verzeke
ren. Een minimumwaarde 
is niet vereist, wel nodig 
een taxatierapport van 
de te verzekeren ver
zameling, op te stellen 
door een bij de NVPH 
aangesloten handelaar. 
Voor collecties die minder 
dan 10.000 euro waard 
zijn is geen taxatierapport 
vereist. Bij diefstal moet u 
wel kunnen bewijzen dat 
de collectie in uw bezit 
was. Gedekt zijn postze
gelcollecties, poststukken 
en postwaardestukken 
in de ruimste zin van het 
woord, inclusief albums. 
Dekking in Nederland 
geldt alleen bij het lid 

thuis. Diefstal is slechts 
gedekt als na braak 
sporen aanwezig zijn in 
het huis. Een safe of iets 
dergelijks is niet vereist. 
U moet wel aangifte doen 
bij de politie en een be
wijs hiervan overleggen. 
Stukken die u in de loop 
van het verzekeringsjaar 
kocht zijn gedekt tot io% 
van het verzekerd bedrag; 
voor het volgende jaar 
moet de hogere waarde 
wel worden opgege
ven. Bij schade krijgt u 
de vooraf aangegeven 
waarde uitgekeerd. Dit 
is maximaal 70% van 
de waarde in de laatste 
NVPH-catalogus. Het ver
zekeringsjaar loopt van I 
januari t/m 31 december, 
de premie bedraagt 5.i°/oo 
van het te verzekeren 
bedrag (assurantiebelas

ting: 7.5% van de premie, 
administratiekosten 4 
euro). Als u in de loop 
van een jaar instapt, is 
een extra aanhangsel 
nodig (kosten: 10 euro). 
U ontvangt geen aparte 
polis. De dekking gaat in 
na betaling van de premie 
aan de Bond. Het beta
lingsbewijs geldt als uw 
polis. Aanmelden kan bij 
het Bondsbureau KNBF, 
Postbus 4034, 3502 HA 
Utrecht. 

BONDSBUREAU TIJDENS 
FEESTDAGEN GESLOTEN 

Het Bondsbureau in 
Utrecht is van maandag 22 
december 2008 t/m unjdag 
2 januori 2009 met kerst
reces. Het Bondsbestuur 
en zijn medewerksters 
wensen iedereen fijne 
feestdagen en een voor
spoedig en gezond 2009! 

BEKERTOERNOOI VERHUIST VAN 
ZONDAG NAAR ZATERDAG 

OOK BONDSKEURINGS
DIENST VIERT FEESTI 

In het jubileumjaar 2008 
, waarin de honderdjarige 
NBFV werd 'omgedoopt' 
in KNBF, deelt ook de 
BondsKeuringsDienst 
(BKD) als onderdeel van 
de Bond mee in de feest
vreugde. Om het jubileum 
te vieren heeft de BKD een 
prijsvraag georganiseerd 
die is opgenomen in de 
tentoonstellingskaders 
die dit jaar in heel Neder
land te zien zijn (geweest) 
op de jubileumtentoon
stellingen. Voor de laatste 
keer is de prijsvraag nog 
te zien in Veendam, van 
12 tot en met 14 decem
ber. U ziet daar bij het 
BKD-kader zes Wilhel-

mina-zegels van 5 gulden 
(NVPH-nummer 48, 
'hangend haar'), waarvan 
er vijf vals zijn. 

Het enige dat u moet 
doen is de echte zegel te 
herkennen en uw oplos
sing naar het vermelde 
BKD-adres te sturen. En 

als u het niet weet: u mag 
natuurlijk ook raden! U 
kunt verschillende geld
bedragen winnen, maar 
ook een gratis keuring 
door de BKD, dus het 
loont zeer de moeite om 
met potlood en papier 
naar de tentoonstelling 
te gaan. 
De BKD is ook nog dit 
jaar aanwezig in de 
Bondsbibhotheek in 
Baarn, namelijk op 10 
december aanstaande. 
U kunt dan langskomen 
met zegels aan de echt
heid waarvan u twijfelt; 
keurmeesters van de BKD 
zullen u hun mening 
geven, gratis! Wij zien 
u graag in Baarn of op 
de tentoonstelling in 
Veendam. 

Een van de grootste 
veranderingen die het 
bekertoernooi ondergaat 
is de verschuiving van de 
zondag naar de zaterdag. 
Veel belangstellenden 
hebben daar de afgelopen 
jaren om verzocht. Nu de 
organisatie is overge
gaan naar de afdeling 
Vierstroom van De Globe 
wordt daaraan graag 
gehoor gegeven. Mogelijk 
kan de organisatie van 
het toernooi zo nog meer 
deelnemers en bezoe
kers verwelkomen. Het 
bekertoernooi kan dan 
uitgroeien tot een schit
terend, jaarlijks te houden 
filatelistisch evenement. 
Velen zullen bij het woord 
'bekertoernooi' wellicht 
in de eerste plaats denken 
aan een sportief evene
ment; in verband hiermee 
overweegt de organisatie 
het toernooi van een meer 
filatelistische naam te 
voorzien. Wat het gaat 
worden, hoopt ze op de 
dag van het toernooi te 
kunnen mededelen. 
De organisatie is blij dat 
ze overeenstemming 
heeft bereikt met Hoge
school Van Hall Laren-
stein. De hogeschool ligt 
op een fraai landgoed 
in Velp, waar de accom
modatie niets te wensen 
over laat. De datum van 
het toernooi is vastgesteld 
op zaterdag 7 maart 2009 
van 10 uur tot 16 uur. U 
vindt Van Hall Larenstein 
aan de Larensteinselaan 
26a in Velp (gemeente 
Rheden). 

Een vriendelijk verzoek 
van de school: bel, als u 
inlichtingen wenst, niet 

het schooltelefoonnum-
mer, maar een van de 
telefoonnummers die u 
verderop aantreft. 
De nieuwe locatie heeft; 
vele mogelijkheden. Er 
is ruimte en de parkeer
gelegenheid is gratis. 
In het gebouw van de 
hogeschool zijn er volop 
mogelijkheden om de 
plannen te realiseren. Er 
is een grote aula met veel 
daglicht en verder zijn 
er verschillende ruimten 
waar lezingen en presen
taties gehouden kunnen 
worden. 
Er wordt hard gewerkt 
om het bekertoernooi te 
laten uitgroeien tot een 
postzegeltotaaldag; in 
een volgende aflevering 
van Filatelie hopen we 
daar meer over te kunnen 
vertellen. 
Wilt u (misschien) 
deelnemen en hebt u be
langstelling voor nadere 
informatie en een regle
ment? Neem dan in ieder 
geval vóór ijanuan 200g 
contact op met de heer 
C. Ursem (telefoon 026-
3613906, e-mail c.ursen@ 
chello.nl) of met de heer 
R.JV1. ten Hoedt (telefoon 
026-3230947, e-mail: 
r.tenhoedtoi(ächello,nl). 
Voor meer informatie 
kunt terecht op de web
site van de Bond (.www. 
knbf.nl), onder het kopje 
'Vademecum, Bekertoer
nooi' en verder ook op 
de website van De Globe 
(uJivw.dê Iobe-deuierstToom. 
nl). Op laatstgenoemde 
site kunt u ook doorlin
ken naar de website van 
hogeschool Van Hall 
Larenstein. 

NA SUCCES VAN 2 0 0 8 OOK IN 2 0 0 9 WEER EEN OPEN 
DAG OP HET BONDSBUREAU 

Dit jaar werd de Open 
Dag van de Bond in 
Utrecht druk bezocht. 

Enkele deelnemers zeiden 
na afloop: 'volgend 
jaar komen we terug!' 

Kan ik dit oude poststuk gebruiken m mijn inzending' 

De bedoehng van de 
komende Open Dag, die 
op 14 maart 2009 in het 
Bondsbureau in Utrecht 
zal worden gehouden, 
is om beginnende en 
gevorderde deelnemers 
aan wedstrijdtentoonstel
lingen de gelegenheid te 
geven allerlei vragen over 
hun deelname voor te leg
gen aan juryleden. 
De vragen kunnen gaan 
over het opzetten van een 
collectie, het maken van 
het plan of de inleiding 
van een inzending in de 
verschillende klassen. 
De regels en richüijnen 
voor het beoordelen van 
een inzending in de des
betreffende klasse kun
nen worden toegelicht. 
Ook komt de vraag aan 
de orde of en hoe bepaald 

materiaal gebruikt mag 
worden. 
U kunt inzendingen 
meebrengen om te 
zien waar verbetering 
mogelijk is. Deelname 
aan internationale FIP- en 
FEPA-tentoonstellingen 
kan worden toegelicht en 
de rol van de Landscom-
missaris wordt bespro
ken. U kunt informatie 
over de cursussen BBF en 
BBE krijgen en onderling 
gegevens, informatie en 
ervaringen uitgewisselen. 
Meer informatie wordt 
graag verstrekt door de 
heerF.S.J.G. Hermse, 
Odasingel 4, 6131 GV 
Sittard, telefoon 046-
4516125. Hij ontvang 
graag vo'ór 1 Jebruan 200g 
uw aanmelding en uw 
vragen voor de Open Dag. 

DEELNAME AAN 
PORTUGAL 2 0 1 0 

Het tweede bulletin en het 
aanmeldingsformulier 
voor Portugal 2010 zijn 
inmiddels beschikbaar. 
Als u aan deze FlP-we-
reldtentoonstelling (te 
houden van i tot en met 
10 oktober 2010) wenst 
deel te nemen, kunt u 
contact opnemen met de 
landscommissaris voor 
Portugal. 
Het adres is: Henk 
Buitenkamp, Van Bere-
steijnstraat 26a, 9641 AB 
Veendam, telefoon 059-
8636165 (e-mail: henkber-
tha@buitenkamp.com). De 
aanmeldingsformulieren 
moeten uiterlijk 5 mei 200g 
bij de landscommissaris 
binnen zijn. 

http://chello.nl
mailto:henkbertha@buitenkamp.com
mailto:henkbertha@buitenkamp.com


VOORLOPIG OVERZICHT POSTZEGEL
TENTOONSTELLINGEN IN 2009 

Omdat er nog maar 
weinig gegevens bekend 
zijn betreffende de in het 
I<omend jaar in Nederland 
te organiseren postzegel
tentoonstellingen, volgt 
hierna een voorlopig 
overzicht. 
Zodra er meer gegevens 
over de te houden expo
sities bekend zijn, zal op 
de Bondspagina's een 
definitief overzicht van 
exposities in het jaar 2009 
worden geplaatst. 

Achterhoek 2009, 
Zieuwent 
Postzegeltentoonstel
ling in de categorieën 2, 
3, jeugd, I en 2kader en 
propaganda. 
Deze wedstrijdtentoon
stelling wordt georgani
seerd door een combi
natie van postzegelver
enigingen, waaronder 
afdeling De Achterhoek 
van De Globe. 
De tentoonstelling wordt 
gehouden op 6, 7 en 8 fe
bruari 2009 in het Sourcy 
Center in Zieuwent (bij 
Lichtenvoorde). 
Meer informatie: Henk 
Grievink, telefoon 0544
375707 (na 18 uur) of per 
email (fienl<gnei;inl<(a) 
hotmail.com). U kunt 
ook schrijven aan 
G.Wissenburg, Deugen
weerd 18, 7271 XT Borcu
lo, telefoon 0545272543 
(email: wissenhmg.g@ 
hrtnet.nl). 
De tentoonstelling is 
geopend op vrijdag 

6 februari van 20 tot 
22.30 uur, op zaterdag 7 
februari van 1018 uur en 
op zondag 8 februari van 
1016 uur. Zie ook www. 
de5lobeachterhoek.nl. 

In de tweede helft van 
2009 wordt in de volgen
de plaatsen een tentoon
stelling georganiseerd: 

Capelle aan den IJssel 
In De Trefterp in Capelle 
aan den IJssel wordt van i 
tot en met 4 oktober 2009 
een propagandatentoon
stelling georganiseerd 
door filatelistenvereni
ging 'IJssel & Lekstreek'. 
Meer informatie: J. 
Alberts, Ottergracht 17, 
3064 LN Rotterdam, tele
foon 0104508474. 

Schijndel 
De Schijndelse Vereniging 
voor Postzegelverzame
laars organiseert op 3 
en 4 oktober 2009 een 
propagandatentoonstel
hng in sociaalcultureel 
centrum 'De Vink' in 
Schijndel. Meer informa
tie: F.J.J. Fierens, Hertog 
Hendrikstraat 11, 5492 BA 
St. Oedenrode, telefoon 
0413472746 (email: 
/ransenlia(a)annaburcht.nl). 

Apeldoorn 
De Stichting GSE orga
niseert Postex 2oog,een 
evenement dat voor de 
elfde maal in de Ameri
cahal in Apeldoorn wordt 
gehouden, op 16,17 en 

EEN UNIEK EINDE

JAARSCADEAUTJE 

Alle leden van postzegel
verenigingen die bij de 
KNBF zijn aangesloten, 
ontvangen deze maand 
een uniek filatelistisch col
lector's Item. Dit geschenk 
wordt door TNTPost en 
de KNBF aangeboden 
mede ter gelegenheid van 
het loojarig bestaan van 
de Bond. Het collector's item 

bestaat uit een postzegel
blokje met de twee ver
schiUende jubileumzegels 
van de Bond (ontwerp; 
Paul Walraven). Het gaat 
om de zegel die op 2 ja
nuari 2008 door TNTPost 
werd uitgegeven en om 
de persoonlijke postzegel 
met het kroontje. Het 
fraai vormgegeven blokje 
zal door de eigen vereni
ging aan de leden worden 
aangeboden. 
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1908 2008 
100 (aar georganiseerde Filatelie 

18 oktober 2009. In 2009 
is de Nederlandsche Ver
eeniging van Postzegel
verzamelaars (NVPV) 125 
jaar oud. Meer informatie: 
B. Mol, Drossaardslaan 
21, 4143 BD Leerdam, te
lefoon 04561302 (email: 
benmol@i2moi;e.nl). 

Op Postex 2009 wordt ook 
de Dag van de Jeugdfila
teliegehouden, meteen 
categorie i, 2, 3 en pro
pagandatentoonstelling. 
Informatie over de Dag 
van de Jeugdfilatelie: Ma
rianne RozendaalDoucet, 
telefoon: 0342451853 (e
mail: mananne.ro2endaal@ 
hotmail.com). 

Klimmen 
De 39ste editie van 
Limphilex wordt op 6, 7 en 
8 november 2009 door 
filatelistenvereniging 
't Fakteurke in Klim
men georganiseerd. Het 
betreft hier een wed
strijdtentoonstelling in 
categorie 3. De expositie 
zal in gemeenschapshuis 
'Op d'r Plats' in Khmmen 
worden gehouden. Meer 
informatie: J.H.L. van den 
Bosch, Termaer 19, 6343 
CL Klimmen, telefoon 
0434592037 (email: 
Ddbohand@pIanet.nl). 

IN MEMORIAM TRUDE BABEn (DOES) 
STEINERSPORK (19192008) 

Ons bereikte het droeve 
bericht dat meurouiü T.B. 
StemerSpork op zaterdag 
25 oktober is overleden. 
Zij werd 89 jaar oud. On
danks haar hoge leeftijd 
was zij nog altijd erg 
actiefin de wereld van de 
filatelie. Mevrouw Steiner 
liet ruim 25 jaar geleden 
iets van zich horen door 
drie jaar achter elkaar de 
bekerlezingen te winnen. 
Dat was in de jaren 1982, 
1983 en 1984. Maar bij 
de Nederlandse Vereni
ging van Poststukken en 
Poststempelverzamelaars 
(Po&Po) kende men haar 
al veel langer, omdat ze 
vanaf 1977 secretaris was 
van deze vereniging, tot 
1985. Mevrouw Steiner 
was ook bestuurslid van 
de NBPV (nu KNBF) en 
secretaris van 1984 tot 
1988. In 1984 rustte een 
zware taak op haar als 
voorzitter van het Filate
hstisch Comité van de in
ternationale tentoonstel
ling Filacento 1984 in Den 
Haag. Zij ging aan de slag 
met een groot project, 
het knipsel archief van 
Nederlandse tijdschriften, 
dat nu dankbaar geraad

pleegd kan worden in de 
Bondsbibliotheek. Voor 
haar verdiensten werd 
ze in 1988 benoemd tot 
erelid van de KNBF. 
Mevrouw Steiner was een 
productief schrijfster van 
filatelisüsche artikelen 
en boeken. Het waren 
diepgaande studies van 
vooral de portzegels van 
Nederland die haar grote 
interesse hadden. 
Met het heengaan van 
mevrouw Steiner verliest 
de Nederlandse filatelie 
een schat aan informatie 
en kennis, die zij gelukkig 
deels heeft neergelegd in 
haar publicaties. 

Zij moge rusten in vrede. 

HANDIG EN GOEDKOOP. 
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 zoek

functie in Adobe Reader kunt u gemakkelijk uw weg zoeken, 
simpelweg door de trefwoorden van uw keuze in te typen (werkt 
ook in de advertenties!). En dat voor een heel schappelijk prijsje: 

slechts tien euro. 
Bestel 'Filatelie Jaargang 2007' door een tientje over te maken op 
Postbankrekening 706968 ten name van de Penningmeester van 

de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie en vermeld 
daarbij duidelijk uw naam en adres bij de overschrijving (ook bij 

gebruikmaking van Girotel of Mijn Postbank)! 

http://hotmail.com
http://de5lobe-achterhoek.nl
http://hotmail.com
mailto:Ddbohand@pIanet.nl


DE TWAALF DAGEN VAN KERSTMIS 
Het lied The twelve days of 
Christmas is een bekende, zoge
noemde Christmas Carol uit de 
Engelstalige landen. Het is een 
kinderliedje, dat oorspronkelijk 
werd gepubliceerd in Londen, 
omstreeks 1780. Het wordt in 
een kring gezongen en er wordt 
tijdens het zingen steeds een re
gel toegevoegd. De vorige regels 
worden dan herhaald. Er zijn veel 
variaties op dit liedje, waarbij de 
laatste vier regels in een andere 
volgorde voorkomen. 
Bij het zoeken naar zegels die 
passen in mijn verzameling 'Tijd' 
(klokken en wat daar bij hoort, 
zoals dagen, datums, jaren, etc.) 
kwam ik een postzegel van de 
Verenigde Staten uit 1971 tegen 
[i] met de tekst: 

On the First day of Christmas 
My true love sent to me. 

fpvTTn^ 
4 

DOOR P. BLOK, ARNHEM 

Die zegel hoorde dus in mijn 
verzameling thuis. Later vond 
ik zegels van Croöt-Brittannië 
uit 1977 die de restvan het lied 
illustreren. Dit is de tekst van 
het liedje, volgens een door mij 
gevonden versie: 

On the twelfih day of Christmas 
My true love gave to me 
A partridge in a pear tree 
Two turtle doves 
Three French hens 
Four calling birds, 
Five golden rings 
Six geese-a-laying 
Seven swans-a-swimming 
Eight maids-a-milking 
Nine ladies dancing 
Ten lords-a-leaping 
Eleven pipers piping 
Twelve drummers drumming 

Met The twelve days worden de 
dagen bedoeld van Eerste Kerst
dag (25 december) tot 5 januari 
(de dag voor Driekoningen of 
Epiphanie). Er zijn wat verschillen 
in tradities, want er wordt ook 
wel geteld van 26 december tot 
en met 6 januari. 
Deze populaire Christmas 
Carol wordt door sommigen 
beschouwd als een simpel liedje 
zonder speciale inhoud of be
tekenis. Ér zijn ook mensen die 
suggereren dat het liedje is ont
staan in de 16de eeuw, tijdens de 
Engelse godsdienstoorlogen. De 
woorden verwijzen dan naar de 
basisbegrippen van het geloof en 
zouden dienen om jongeren te 
onderwijzen. 

^'V-'v-'V-.^w.-V' 

Er is in ieder geval een groot 
verschil van opvatting over de 
betekenis en de functie van het 
lied. Wie op internet zoekt, komt 
allerlei opvattingen en meningen 
tegen. Hoe dan ook: ik vond het 
leuk om de zegels in mijn verza
meling op te nemen. Ik wil aan 
de hand van de zegelafbeeldin
gen de versregels volgen, zoals 
die gebruikt zouden kunnen 
worden voor geloofsonderricht. 

De versregels 
Op de zegel van de Verenigde 
Staten staat: ...sent to me. Het 
Engelse liedje zegt: ...gave to 
me. Een subtiel verschil, maar 
True Love is hier het symbool 
voor God, die zijn goede gaven 
uitdeelt. De patrijs in de peren
boom is dan het symbool van 
Jezus [2]. 
De tweede versregel gaat over 
twee tortelduiven. Hier wijst de 
symboliek op het Oude en het 
Nieuwe Testament. Op dezelfde 
Engelse zegel [3] zijn de drie 
Franse hennen afgebeeld, die 
dan weer staan voor Geloof, 
Hoop en Liefde. 
De volgende versregel spreekt 
over vier zingende vogels [4]; 
daarmee worden de vier Evange
listen (Mattheüs,Marcus, Lucas 
en Johannes) bedoeld. Tussen 
de vogels zien we vijf gouden rin
gen; die zouden verwijzen naar 
de Pentateuch, de vijf boeken 
van Mozes: Genesis, Exodus, 
Leviticus, Numeri en Deutero-
nomium. 
Vervolgens komen we bij zes 

ganzen die een ei leggen - wat 
denkt u? Het is een verwijzing 
naar de zes scheppingsdagen. 
En dat alles op één zegel! 
De volgende zegel toont zeven 
zwemmende zwanen [5]. Ze 
verwijzen naar de gaven van de 
Heilige Geest: profetie, bijstand, 
onderwijs, troost, vrijgevigheid, 
leiderschap en barmhartigheid. 
Verder staan er op de zegel acht 
melkmeisjes; dit zou slaan op de 
acht zaligsprekingen die in Mat
theüs 5 voorkomen. 
Aangekomen bij de volgende ze
gel blijkt dat de zegelontwerper 
een andere versie van het liedje 
als uitgangspunt heeft genomen. 
In plaats van Nine ladies dancing 
en Ten Lords-a-leaping zien we 
daardoor negen drummers op 
een rij en daaronder tien fluitspe
lers [6]. OiWel: 

Nine drummers drumming 
Ten pipers piping. 

De negen drummers verbeel
den de negen 'vruchten van de 
Geest' uit Galaten 5:22: liefde, 
blijdschap, vrede, lankmoedig
heid, goedertierenheid, goed
heid, geloof, zachtmoedigheid en 
matigheid. En de tien fluitisten 
venwijzen naar de Tien Geboden 
(of Tien Woorden). 
We gaan verder met elf dan
sende dames en besluiten met 
twaalf springende heren [7]. 
Het is merkwaardig, maar de 
genoemde dames stellen dan 
de elftrouwe discipelen voor. 
De twaalf heren tenslotte wijzen 
op de twaalf artikelen van de 
geloofsbelijdenis. 

Geraadpleegde literatuur: 
Twaalf da^en Kerst door Mariken 
Jongman, Piet van Midden en 
Jeannette Verhoef; SGO-uitgeverij 
Hoevelaken, 2004. 
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De achtste editie van 
Geuzendam's catalogus 
van de postwaardestuk
ken van Nederland en 
Overzeese Gebiedsdelen 
bevat veel nieuws. Zo is er 
een rubriek opgenomen 
met als titel 'Particuliere 
en beperkt verkrijgbare 
postwaardestukken'. 
Daarin worden de 
particuliere briefkaarten 
en enveloppen gecata
logiseerd (postwaarde
stukken die door de PTT 
vervaardigd zijn voor 
specifieke bedrijven of 
particulieren), maar ook 
enkele compleet nieuwe 
categorieën. Ik noem er 
één: de 'Turcoenvelop
pen'. Dat zijn envelop
pen voorzien van een 
machinaal firankeerstem
pel zonder datumaandui

Xu Zhigang 
19» 1 6 Tangthao Str. 
Niinching, Jiangxi ProT. 
rhlna330039,P K ofCHINA 
3)wu< «niuwiiiiii 191 ■■ist »urn 

ding, geadresseerd aan 
de TurcoE^yptian Import 
Company in Den Haag. 
Deze enveloppen worden 
tot de postwaardestukken 
gerekend omdat er sprake 
is van voorfirankering, 

SAMENSTELLING: 
DRS. lACQUES SPIIKERMAN 
POSTBUS 1065, 6801 BB ARNHEM 

zoals ook blijkt uit de 
tekst 'Dit couvert is voor 
een gewicht tot 20 gram 
gefirankeerd door het 
Postkantoor te 'sGra
venhage', die prominent 
op de enveloppen is 
aangebracht. Er zijn drie 
verschillende typen van de 
'Turcoenvelop' bekend. 
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BELGIË 

Briefkaarten met strip
figuren 
Tijdens de tentoonstelling 
Luxphila (25 tot en met 
28 september jl.) waren 
ze voor het eerst te koop: 
drie nieuwe brieflcaar
ten met als onderwerp 
Belgische stripfiguren. De 
officiële uitgifl:edag  de 
dag waarop de kaarten 
aan op het postkantoor 
te koop waren  was 29 
september. De kaarten 
zijn voorzien van het 
zegelbeeld 'Koninklijke 
beeltenis Albert II' (type 
MVTM) zonder waarde

aanduiding; de verkoop
prijs is 54 cent per stuk. 
De afgebeelde stripfigu
ren zijn gekozen omdat 
ze dit jaar hun vijftigste 
verjaardag vierden: Spa
ghetti van tekenaar Dino 
Attanasio, Flip Flink van 
Eddy Paape en Pechvogel 
van Berck. Pechuô el (in 
het Frans: Strapontin) en 
Flip Flmk (Frans: Mare Da
uer) waren mij onbekend. 
Laatstgenoemde moet 
niet verward worden met 
Flippie Flink: dat is een 
Amerikaanse 'stripsol
daat', die in de oorspron
kelijke versie Beetle Bailey 
heet. 
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NIEUWE UITGIFTEN 

China (Volksrepubliek) 
Voor een filatelistische 
zending uit China aan een 
Nederlandse verzamelaar 
gebruikte de afzender een 
voorgefrankeerde envelop 
in C 5-formaat, gemaakt 
van extra stevig papier en 
met in het zegelbeeld (g 
yuan) klassieke Chinese 
afbeelding van een kind 
met een vis [i]. De en
velop werd aangetekend 
verzonden per luchtpost 
en is daarom voorzien 
van een luchtpostetiket 
en een Chinees aanteken-
strookje met barcode. In 
Nederland vtferd een bar-
codestrook aangebracht 
voor de binnenlandse 
track&trace. Omdat de 
geadresseerde niet thuis 
was, werd ook een Geen 
^ehoor-sticker geplakt. Op 
de achterzijde van de en
velop bleek nog een groot 
aantal Chinese postzegels 
geplakt te zijn ter aanvul
ling van het tarief 

Duitsland 
In een tijd dat de aande-

lenbeurzen in crisis ver
keren is '450 jaar Beurs 
van Hamburg' een actueel 
onderwerp voor een 
Plusbnef [2]. De envelop 
verscheen op 9 oktober 
en voor het zegelbeeld 
is gebruik gemaakt van 
de postzegel van 55 cent 
'50 jaar Bundesbank'. 
Links op de envelop ziet 
men een stenen leeuw, 
de Beurszaal en enkele 
beursmedewerkers uit 
vroeger tijd. 

Een heel ander soort 
beurs is de postzegel-
beurs in Berlijn, die dit 
jaar gehouden werd op 
10, II en 12 oktober. 
Zegelbeeld 55 cent '150e 
geboortedag van Heinrich 
Zille', illustratie links een 
portret en twee werken 
van tekenaar/graficus 
Zilie (1858-1929) [3]. 

Ik zag weer een mailing 
van Deutsche Post Philatelie 
met een nieuw zegel
beeld. Onder het gedrukte 
stempel 'Deutsche Post 
WEIDEN I.D. OPF. 
Philatelie 92637' met als 

datum'15.-9.08-18' is 
behalve het zegelbeeld 
90 cent 'Narcis' ook het 
zegelbeeld 55 cent '50 
jaar driemaster Gorch 
Fock' aangebracht [4]. 

Frankrijk 
Het compleet wil
len zijn met de vele 
Franse nieuwtjes heb ik 
enkele jaren geleden al 
opgegeven: daar is geen 
beginnen aan. De site 
van La Poste bevat onder 
het kopje 'Pret ä poster 
régionaux' bijvoorbeeld 
ruim honderd producten! 
En dat zijn dan nog alleen 
de officiële regionale 
postwaardestukken, die 
centraal worden uitge
geven en bij de filatelisti
sche dienst te koop zijn. 
In de betrokken streek of 
plaats zijn ze ook op het 
postkantoor verkrijgbaar. 
Als voorbeeld een serie 
van vijf enveloppen uit de 
eironde met zegelbeeld 
'Dune du Pilat', ontleend 
aan een postzegel uit 
2005 [5]. De enveloppen 
zijn te koop sinds 30 april 
2008 en kosten 5.40 euro 

per set. Op de afgebeelde 
envelop zijn cabanes tchan-
quees te zien, strandhuizen 
op palen. 

Niet-officiële regionale 
postwaardestukken vind 
je in Frankrijk in vrijwel 
elke plaats. Hierbij gaat 
het om normale voor
gefrankeerde envelop
pen, die lokaal van een 
bijdruk zijn voorzien. Als 
voorbeeld een standaard 
Marianne-envelop met 
een afbeelding van de 
Romaanse kerk van Melas 
in Le Teil (Ardèche) [6]. 

Polen 
Op de Poolse briefkaarten 
van afgelopen jaar wordt 
een veelheid aan thema's 
in beeld gebracht. We 
laten er weer enkele zien: 
- 90 jaar Nationaal Patent
bureau, met in het zegel
beeld de ingang van het 
gebouw en als illustratie 
enkele documenten (april 
2008) [7]; 
- postzegelontwerper 
Jerzy Desselberger, met in 
het zegelbeeld zijn portret 
en als illustratie een paar 

van zijn vogelpostzegels 
(september 2008) [8]; 
- herdenking van de Con
federatie van Bar (1668), 
waarbij Poolse edelen in 
opstand Icwamen tegen 
het Russische gezag. 
Zegelbeeld: aanvoerder 
Kazimierz Pulaski te 
paard, illustratie: onder 
meer een gedenkzuil met 
de Witte Adelaar (septem
ber 2008) [9]. 

Zwitserland 
De briefl<:aart ter gelegen
heid van de Dag van de 
Postzegel [10] werd uit
gegeven op 14 november 
2008. De beeldzijde van 
de kaart is een kopie van 
een oude ansichtkaart 
van Bellinzona, indertijd 
uitgegeven door de firma 
Schlumpf Het zegel
beeld 85 (rappen) 'Dag 
van de Postzegel' toont 
culinaire specialiteiten uit 
het kanton Ticino. Zoals 
tegenwoordig gebrui
kelijk is, staat rechts 
naast het zegelbeeld een 
matrixcode ten behoeve 
van de automatische 
postverwerking. 
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180,00 

1.950,00 

450,00 

2 100,00 

1 350,00 

225,00 

105.00 

75,00 

750,00 

40,00 

2 800,00 

695,00 

95,00 

prijsd Nederland postfris zonder plakker 
67 

70 
71 

72 

77-80 

79 

82-83 

84-86 

87-89 

90-101 

95 

96 
97 

98 
99 

100 

101 

102-103 

104-105 

107-109 

110-113 

114-120 

121-131 

€ 50,00 

€ 32.00 

e 40,00 

€ 70,00 

€ 2.400,00 

€ 585,00 

€ 18,00 

€ 520,00 

€ 27.00 

€ 2 395,00 

€ 27,00 

€ 30,00 

€ 60,00 

€ 150,00 

€ 280,00 

€ 435,00 

€ 1395,00 

€ 140,00 

€ 510,00 

€ 180,00 

€ 12,50 

e 55,00 

€ 760,00 

132-133 

134-135 

136-138 

139-140 

141-143 

149-162 

163-165 

166-168 

177-198 

199-202 

203-207 

208-211 

212-219 

220-223 

224 

225-228 

229-231 

232-235 

236-237 

238-239 

240-243 

244-247 

248-251 

€ 

€ 
€ 

€ 

€ 

€ 
€ 

€ 

€ 
€ 

€ 

€ 
€ 

€ 

€ 

€ 
€ 

€ 
€ 

€ 

€ 

e 
€ 

135,00 

60,00 

145,00 

15,00 

15,00 

975,00 

425,00 

9,00 

520,00 

18,00 

36.00 

18,00 

90,00 

25,00 

26,00 

36,00 

34,00 

34,00 

295,00 

49,00 

67,00 

120,00 

60,00 

252-255 

256 

257-260 

261-264 

265-266 

267-268 

269 
270-273 

274-277 

278 
279-282 

283-286 

287-288 

289-292 

293-295 

296-299 

300-304 

305-309 

310-312 

313-317 

318-322 

323-324 

325-326 

€ 

€ 
€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 
€ 

€ 

€ 
€ 

€ 

€ 
€ 

€ 
€ 

€ 

€ 
€ 

€ 

€ 
€ 

35 00 

16,00 

75,00 

55,00 

37.00 

40,00 

15,00 

55,00 

68,00 

34,00 

67,00 

39,00 

9,00 

29,00 

6,00 

25,00 

22,00 

20,00 

7,00 

23,00 

20,00 

7,00 

11,00 

327-331 

332-345 

346-349 

356-373 

374-378 

474486 

487489 

518-533 

534-537 

518-537 

Roltanding 

1-18 

19-31 

33-56 

57-70 

71-73 

74-77 

78-81 

82-85 

86-89 

90-93 

94-97 

98-101 

€ 

€ 

€ 

€ 
€ 

€ 

€ 

e 
€ 

€ 

€ 

€ 

€ 
€ 

€ 
€ 

€ 

€ 
€ 

€ 

€ 
€ 

20,00 

15,00 

285,00 

80,00 

7,00 

37,00 

21,00 

140,00 

520,00 

635,00 

895,00 

240,00 

315,00 

150,00 

195,00 

85,00 

50,00 

75,00 

50,00 

90,00 

80.00 

75,00 

Luchtpost 

1-3 
4-5 

6-8 
9 

10 
11 

12-13 

14 

Port 

3 
4 

10 
12 b 3 

27-28 

29-30 

3143 

44-60 

61-64 

67a+b/68a+b 

69-79 

80-106 

€ 
€ 

€ 
€ 

€ 

e 
€ 
€ 

€ 
€ 

€ 
€ 

€ 

€ 

€ 
€ 

€ 
€ 

€ 

€ 

145,00 

0,80 

45,00 

47,50 

0,80 

0,25 

325.00 

1,75 

30,00 

45,00 

60,00 

450,00 

550,00 

39,00 

795,00 

31500 

39,00 

575,00 

39,00 

19,50 

Dienst 

1-8 

16-19 

44-58 

Brandiiast 

1-7 

Internering 

1 

2 

£ 595.00 

E 48,00 

£ 9,50 

E 895,00 

E 245,00 

E 140,00 

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 € 34,50,-. 
Alle series zijn apart te bestellen vanaf 757 t/m 1063 è 25% cat.w. b.v. Amphilex blokken (1967) 886-888 € 31,25. 
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 hier alles apart te bestellen - b.v. provincievelletjes € 55,-. 

Mooi gebruikt Nederland 
147 a 30% C W 

48 € 275,00 

48-79 è 3 0 % C W 

61 b + c € 575,00 

80 € 425,00 

81-100 è30%C.W. 

101 € 450,00 

102-129 a30%C.W. 

130 € 125,00 

131 € 120,00 

132-373 ä 3 0 % C W . 

Roltanding 

1-18 € 155,00 

19-31 € 45,00 

33-56 

57-70 

71-73 

74-77 

78-81 

82-85 

86-89 

€ 
€ 

€ 

€ 

€ 
€ 

€ 

105,00 

35,00 

60,00 

22,00 

13,50 

13,00 

15,00 

90-93 

94-97 

98-101 

Luchtpost 

6-8 
12 

13 

€ 

€ 
€ 

€ 
€ 

€ 

22,50 

20,00 

18,00 

550,00 

45,00 

45,00 

12-13 

Port 

1 

2 

3-12 

13-26 

27-28 

€ 

€ 
€ 

€ 

€ 
€ 

85,00 

4,50 

6,00 

35,00 

18,00 

60,00 

29-30 € 

3143 e 

44-60 € 

67a+b/68a+b € 

Dienst 

1-8 € 

9-15 € 

4,00 

45,00 

7,50 

550,00 

110,00 

22,00 

16-17 

Postbewijs 

1-7 

Telegram 

1-12 

€ 17,50 

€ 160,00 

€ 1.300,00 

Originele PTT jaarcollecties, postfris, zeer voordelig 
1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

€ 
€ 

€ 

€ 
€ 

100,00 

35,00 

10,00 

8,00 

6,00 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

€ 
€ 

€ 

€ 
€ 

10,00 

9,00 

8,00 

8,00 

8,00 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

€ 

e 
€ 

€ 
€ 

10,00 

11,00 

11,50 

10,00 

7,75 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

€ 

e 
€ 

€ 

€ 

12,50 

10.00 

14,00 

14 00 

16,00 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

€ 

€ 
€ 
€ 

€ 

21,00 

24,00 

25,00 

26,00 

28,00 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

€ 
€ 

€ 
€ 

€ 

29,00 

44,00 

41,00 

40.00 

39,00 

2005 

2006 

2007 

€ 

€ 
€ 

39,00 

46,00 

47,50 

Nederlands Indië 
2 gebr € 65,00 287ongebr € 120,00 

58-69 pfr, € 

140 f pfr € 

142-148 pfr. € 

149-159 ongebr € 

160-166 pfr. € 

166 gebr € 

260 pfr € 

Ï60-265 ongebr € 

J74-281 ongebr € 

375,00 
295,00 

75,00 

95,00 
295,00 

55,00 
445,00 
225,00 

85,00 

289 gebr. 

Dienst 

26 f pfr. 

Brandicast 

1-7 ongebr 

60,00 

395,00 

140,00 

Curasao 
1-12 gebr 

7 H a / 

7 2 1 a gebr 

74 b gebr. 

75-81 ongebr 

104-120 ongebr. 

178-181 ongebr. 

Luchtpost 

18-25 gebr. 

82-88 ongebr. 

225,00 Port 

1-10 ongebr. 

16,00 11-20ongebr. 

35,00 3443 ongebr. 

110.00 

90,00 

95,00 

85,00 

145,00 

325,00 

45,00 

95,00 

Suriname 
59 a gebr. € 65,00 
59 b gebr € 55,00 
104-110 onget € 85,00 

Luchtpost 

8-14 z. gom € 

18 gebr € 

95.00 

150,00 

" Eagle Stamps, 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. 

A I A '' '̂ ^°''° Kwaliteitsgarantie. Betere nummers en series met certificaat van eciitlieid. 
O O A Bezichtiging altijd mogelijk na telefonische afspraak. 

mailto:estamps@Cive.nC
mailto:eaglestamps@live.nl
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Deze en 800 andere partijen zijn volledig 
gefotografeerd op onze website te bezichtigen 
en te bestellen: 24 uur per dag en zeven dagen 
in de weeic 

4576 AMERIKA - PRECANCELS 125 
(gebruikt) Een leuke partij van 625 stuks. 
In insteekboek. 
4514 ANDORRA SPAANS 125 
(Postfr/ongebr/gebr) Ongeveer 60 zegels. 
In map. 
3998 ARGENTINIË 170 
(Vnl. gebruikt) Eenrommelige partij met veel ouder 
materiaal. In insteekboek. 
4531 ASCENSION 300 
(gebruikt) 1937/1990. Een nette verzameling. 
In album. 
4436 BELASTINGZEGELS 110 
(Vnl. gebruikt) Een avontuurlijke partij. 
In map. 
4347 BRITS ANTARCTICA 125 
(Postfris) Collectie tot 1995. Cataloguswaarde 575,-
In insteekboek. 
3775 CHILI 125 
(Gebr/ongebr/postfr) Een interessant partijtje op 
bladen. In map. 
4128 CHINA 200 
(Gebr/ongebr.) Een uitzoekpartij in zakjes. 
In doosje. 
4465 DOMINICA 160 
(Postfris) Collectie vnl. moderne blokken met 
prachtig motief. In insteekboek. 
4569 DUITSE RIJK 100 
(Vnl. gebruikt) 1872/1940. Een aardige verzameling. 
In album. 
3755 ENGELSE GEBIEDEN 300 
(Postfris) Frankeer-series van ca. 1970. Een aardige 
vertzameling. In album 
4353 FALKLAND 300 
(gebruikt) 1937/1998. Een goed gevulde verzameling. 
In insteekboek. 
3894 FINLAND 250 
(Postfris) Een prachtige verzameling van blokken en 
postzegelboekjes tot 2007. 
in insteekboek. 
4118 FRANS ANTARCTICA 240 
(oude FDC's) 18 stuks. Cataloguswaarde zegels 
ff. 6.625,-. In map. 
4370 HONG KONG 125 
(Postfris) Leuke kleine collectie w.o. Frama's en 
o.a. blok 14. Catwaarde 500,- In map. 
4285 HONGARIJE 140 
(Postfris) 1949/1990. Catwaarde 1100,-
In insteekboek. 
3882 IRAK 100 
(Postfris) Waarbij ook Jemen en Jordanië. 
Een aardige moderne collectie. In insteekboek. 
3739 ISRAEL 300 
(Postfr/ongebr/gebr) 1948/1985. Een zeer goed 
gevulde verzameling, veel met tab. In 2 albums. 
4748 ITALIAANSE KOLONIEN 150 
((on)gebruikt) Verzameling op albumbladen. In map. 

Pietheinstraat 112, 2518CM Den Haag 
Tel: 070 362 52 63, Fax: 070 362 54 15 

4508 MOTIEF: DIEREN 125 
(Postfris) APEN. Collectie w.o. veel cpl. sets/bloes 
Overzee. In insteekboek. 
4466 MOTIEF: KERSTZEGELS 300 
(Postfris) Grote collectie Eng.Kol. en Zuid-Amerika 
met gig. veel materiaal. In insteekboek. 
3700 MOTIEF: PAUSREIZEN 135 
(Brieven en FDC's) Een aardige verzameling. 
In 4 albums. 
4468 MOTIEF: PREHISTORIE 300 
(Postfris) Prehistorische dieren en fossielen. 
Collectie met exotische uitgaven. In groot inst.boek. 
4721 NEDERLAND 225 
(Gebr/ongebr/postfr) Een rommelige partij. 
In insteekboek. 
4566 NEDERLANDSE KOLONIEN 175 
(Gebr/ongebr.) Een avontuurlijke partij van ouder 
materiaal. In insteekboek. 
3861 NOORWEGEN 250 
(Gebr/ongebr.) 1855/1943. Een goed gevulde 
verzameling. In album. 
4271 OOSTENRIJK 250 
(Brieven) Een mooie verzameling met betrekking 
UPU/UNO In 2 albums. 
3733 OOST-EUROPA 100 
(Vnl. Postfris) Tsjecho Slovakije en Polen. Blokken 
en velletjes. In insteekboek 
4758 PERZIE 300 
(Ongebr/gebr) 1875-1935. Verzameling incl. Dienst 
en Colis Posteaux, opgezet op albumbladen. In map. 
4402 PHILIPIJNEN 155 
(Postfris) Collectie w.i. vele moderne sets/blokken. 
Mooi! In insteekboek. 
4399 RHODESIE 280 
(Postfris) Tevens Zimbabwe en Namibië. Collectie 
w.o. betere sets. Iets ongebruikt. In insteekboek. 
4096 ROEMENIE 250 
(Gebr/ongebr.) Een klassieke partij op blanco bladen. 
In map. 
3734 TSJECHO-SLOWAKIJE 125 
(Vnl. Postfris) 1960/1978. Een aardige verzameling. 
In insteekboek. 
4651 VER. EUROPA MEELOPERS 160 
(Postfris) Een verzameling met veel beter Oost 
Europa. In album. 
4512 VIETNAM 265 
(Postfris) (Noord en Zuid). Collectie w.o. oudere 
sets + veel modern motief. Zeer hoge 

cataloguswaarde. In map. 
4059 ZUID-AMERIKA 300 
(Gebr/ongebr.) Waarbij veel Brazilië. Een 
avontuurlijke uitzoekpartij in zakjes, met voornamelijk 
ouder materiaal. In doosje. 
4182 ZWITSERLAND 250 
(Gebr/ongebr/postfr) +/-1870/1960. Een redelijk 
gevulde verzameling. In album. 

Openingstijden: 
maandag t / m zaterdag 9-17uur 
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POST-EXP02008 IN LONDEN d*®®® P... 

In het ExCel-tentoonstellings-
complex in Londen werd van 30 
september tot en met 2 oktober 
2008 Post-Expo2oo8 gehouden. 
Postadministraties en bedrij
ven konden er hun producten 
en diensten laten zien. Post-
Exp02oo8 was een Luilekkerland 
voor Nederlandse automaatstro-
kenverzamelaars. Wincor-Nix-
dorf presenteerde op zijn stand 
een Nederlandse ProPostal 2000-
TNT-automaat in TNT-oranje. De 
automaat leverde VOID-stroken 
met het ID-nummer TNTo 0056 
in de knopwaarden: 0.05, o.10, 
0.44, 0.75, 0.88 en 0.92 

V O I D ' 
€ 0.44 i 

VÖID''" 
€0,92 l 

De kwitantietekst luidde: TNT 
Post - Binkhorstiaan -12-54 AB Den 
Haag. 

* ® ® ® po" 

Binkhorstiaan 1234 AB Den Haas 
INTOOOSe 
30 09 08 
09 34 

01 fostzBsei 
01 Post«««! 
01 Postzeqsl 
01 l'08lZ896l 
01 Pos tze je l 
Totaal 
BTU OOOX 

I 
[ «a l/Hl do 9 00-18 30 

vrijdag 9 00-2100 
;atcrda9 10 00 1? 00 

Maestro E 15 00 
9999900000010001 ?2290001 
OfOBl? 

BEIECZEILE I 

BELEGZEILE 2 

BELEC2EILE 3 

BLLEGZEIIE 4 

BEIEKIIE b 

O « 
O (O 
O ?5 
osa 
0 92 
3 69 
0,00 

danH en t o t lern 

De barcodezegels hadden 
nummer 3SPPW5 6 (afbeelding 
volgende kolom) 

Op de stand stond ook een rode 
ProPostal 2000-automaat, be
stemd voor de Britse posterijen, 
waaruit na geldinworp (euro's!) 
Specimen-zegels werden verkre
gen. 

Binkhorstiaan 
1234 AB Dsn Haas 

TNTOOOSÜ 
30 09-08 

11 ü 

01 AntHOOrdnr Nederland > O 00 
3SPMÄ60O0O1 

Totaal f 0 00 
BTW O 00« t O 00 

>a t /B do 9 00 IB 30 
wl jdas 9 00 21 00 
?at»rda9 10 00 17 00 

Vervoer door INT Poet onder 
de Algeiene Voorwaarden 
voor opgedragen Postvervoer, 
laatste versie 

Meer Intorinatte 
Mww tntpost nl 
Verzendstatus 
Nuu tracktrace nl 

Bedankt en tot ziens 

WINCOR NIXDORF Sample 

W e r t : E U R O . 7 5 
Da tu« 09/30/08 09 30 24 

Het jonge Deense bedrijf aCON 
was een blikvanger op Post-
Expo20o8, met een Nederlandse 
postzegelautomaat TNTi 0006, 
van het type dat binnenkort in 
Nederland geplaatst zal worden. 
De automaat levert vlot de 
voorkeurswaarden: 0.44, 0.75, 
0.88 en 0.92 euro en verder elke 
waarde tot 99.9g, ook in aantal
len. 

VOID 
€0,44 

Als primeur stond er ook een 
aCon PostSelu-automaat van 
Faeroer opgesteld (de echte 
eerste dag was 9 oktober 2008 in 
Torshavn) met als extra faciliteit 
twee zelfbedieningspostbussen 
voor het afhalen van brieven en 
pakketten. 
De automaat had nummer 00010 
en leverde VOID-automaatstro-

ken van Faeróer in vier opeenvol
gende motieven met machine-
nummer 00A-1-. 

tL'®S)® 
PZA lOOOt 
PZA lOQOb 
PZA lOOOt 
BTWnj 0OÏ2SH77B0I 
Bonnr 31M 
AutomiKnrT>JT10006 

Product 
Potaot«' 
P0U2.|«I m f ^ ^ 1 1 
Po>a.,.l \ / f l l 
po,=.,.i y \ j 11 

Totaal betaald 
BTW I9S 

OptnlnitEtjdtn 
mandu cm dondei das 9 00 
vrlldai «00 
laurdlK 10 00 

Btdsnkt ttft cot ïl«nt' 

post 

1139 1 V s VHJgttttld 1 
BTW Badrw 

V c 

r^ * 1 * 
J ' € 
e 
1830 
2100 
17 00 

044 
0 75 
0 8S 
0«2 1 

2 99 
000 

00A1FM83301 

Het was ook mogelijk aangete
kende brieven te verzenden. 

R 
postfo 

«H2D0(W)?072FO 

Verder was er een Deense aCon 
PostSelu-automaat nummer 17 
geplaatst, waaruit VOID-stroken 
(kopstaand) met machinenum-
mer ooH-t- verkregen konden 
worden: eerst met landschapze
gels, later (na 13 uur) met sche-
pen/bruggen-zegels. Opvallend 
is dat een nieuw cijfertype werd 
gebruikt. 

P o « Oanmirh A/S 
Po« EiQKi 2008 
SMm) 1535 

CVft ni 26083903 

Ou «r bl«^ 

3Qwp«l 

Total 
indttholdl 

DKK 13,25 
nomi 2S% af belBb matrhel m«d - 0 00 

iwwpoïtiton 

^ 
m « . * 

, ^ ̂ ^^^^^^Mm^-^ 

i 'MMè 
üi 

03H1FMGDR01 

Ook waren er drie aCon-zegel-
printers geplaatst, die in rap 
tempo aan een loket of bij een 
filatelistische dienst automaat-

^^£89 

< 
z <-
Q 

1 ^l^ 

mhnohkA 

ooDEWODtrra 

stroken kunnen produceren. 
De nummers van de (normale) 
VOID-stroken waren ooD, ooE en 
ooF. Het verloop van de num
mering op de stroken is goed te 
volgen: 4-ga - +9Z, A1-A9, AA-AZ, 
Aa-Az, enzovoort 

Baumann Automaten Technik 
had op zijn stand een Nagler 
N 714-automaat opgesteld, 
waaruit op millimeterpapier 
automaatstroken van 00 Ct of (na 
muntinworp) bijvoorbeeld 10 Ct 
verkregen konden worden. 

Ook de Franse firma IER was 
aanwezig en presenteerde zijn 
LISA-2 automaat met een AN-
NULÉ-strook. 

MICHEL AUTOMATENMARKEN 
SPEZIAL KATALOG 

Er is weer een nieuwe Michel-
ATJVl-Katolofl verschenen, bij
gewerkt tot augustus 2008: de 
Deense aCon-automaatstroken 
van 27 augustus jl. zijn er nog 
in vermeld . De verschillende 
fabricaten automaten worden 
afgebeeld en besproken, met 
uitzondering van aCon. De be
langstelling voor het verzamelen 
van automaatstroken is vooral in 
Taiwan erg groot, wat resulteert 
in veel uitgiften met diverse 
kleurlinten. De Nederlandse 
automaatstroken komen er be
kaaid van af: de vermelde series 
S1-S4 zijn geen tariefseries, maar 
blijken (zonder toelichting) de 
volgende typen te omvatten: 
Si: Wincor Nixdorf PK-serie 
(ie dag 6-11-2006 - Heemstede); 
S2: Wincor Nixdorf TNT-serie 
(ie dag 10-11-2006 - Nijmegen); 
S3: Gunnebo Lmders WL-serie 
(ie dag 20-02-2008 - Arnhem); 
S4: aCon SuperdeBoer TNT-serie 
(ie dag ig-02-2008- Roosendaal). 
De catalogus heeft een omvang 
van 352 pagina's en toont ca. 
i.ooo afbeeldingen in kleur. 
Er zijn automaatstroken uit 61 
landen opgenomen, waarbij 
de normale uitgiften (een losse 
zegel, een serie knopwaarden 
en vele bijzonderheden) van een 
catalogusprijs zijn voorzien. De 
catalogus kost 54.80 euro. 
Enkele toppers in de catalogus 
kan ik u laten zien: 

45 •''"«̂ X 
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FrankrijkMontijeron 1969, eersteauto-
maatstrook, notennfl 8000 euro 



L J O i 

I J . : . Flirr,,!,, 
sOO.25: 
11 -a 3- »1 

i j ; # 4 j^":^ ■*■ 1,31. ■? nuCE: 

VErenyde Staten 1989, UPUautomaat
strook, notering 850 euro 
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Vcrenyde Arabische Emiraten, oplage 143 
stuks, notering 1800 euro 

NliUWE UITGIFTEN 

België 
Tijdens Luxphila 2008 (25, 26 en 
27 september jl., MarcheenFa
menne) stonden twee Amielau
tomaten opgesteld. De auto
maten verstrekten stroken met 
Smurf en Wapenschildmotiefin 
de waarden ' i ' (tarief binnenland 
onder 50 gram, momenteel 0.54 
euro), '2' (tarief binnenland tot 
IOC gram, momenteel 1.08 euro), 
0.80 euro (tarief brief Europa) en 
o.go euro (tarief brief rest van de 
wereld). 

BELGIQUE BELGIË BELGIEN 
UiXmiLA 2008 

De oplage van de Smurfstroken 
was 2.g8o stuks, die van de Wa
penschildstroken 2.559 stuks. 

Cyprus 
Op 9 juni 2008 verschenen op 
Cyprus automaatstroken in euro
waarden op het bekende papier: 
klaprozen en amandelbloesem. 
De serie bestaat uit de waarden 
0.24, 0.36, 0.45, 0.53, 0.70 en 
1.71 euro. De automaten hebben 

003 ^^ %■-: 
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de volgende standplaatsen: 003 
(Nicosia), 004 (Ayia Napa), 005 
(Limassol), 006 (Kato Paphos) en 
007 (Larnaca). 

Denemarken 
Tijdens hetFrimaerkeforum in Fre
dericia van 79 november 2008 
verscheen een speciale automaat
strook. 

Duitsland 
Op 24 oktober 2008 verschenen 
de nieuwe Duitse automaat
stroken ter vervanging van de 
'brievenbus'automaatstroken; 
in verband met grote voorraden 
van dit papier is de invoering 
van het nieuwe papier een half 
jaar uitgestel (ook in Duitsland 
is men 'zunig'). De nieuwe auto
maatstroken tonen de Posttoren 
in Bonn en de Brandenburger 
Tor in Berlijn. De knopwaarden 
zijn 0.45, 0.55, 0.90,1.45, 2.20 
en 3.90 (zonder euroteken!). 
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toor in Torshavn. Zo'n Post 'n Go 
is een klein postkantoor waar je 
de meeste post'boodschappen' 
kunt doen, zoals het frankeren 
en verzenden van brieven en 
pakjes en waar je enveloppen, 
briefkaarten en dozen kunt 
kopen. In de toekomst kun je ook 
pakjes ophalen bij een Post n Go, 
uit zelfbedieningspostbussen. De 
klant kan zelfde waarde van de 
postzegel uit de aConautomaat 
bepalen, tussen DKK 0.25 en 
DKK 100.00. Ieder jaar wordt een 
nieuw ontwerp voor de voordruk 
vervaardigd; het ontwerp van de 
uitgifte voor 2008 is gemaakt 
door de Faeroerse ontwerper 
Edward Fuglo. 

Groot Brittannië 
De komende tijd worden 700 
Wincor Nixdorf ProPostal 2000
automaten geplaatst in Groot
Brittannie. De eerste automaat 
werd in gebruik genomen in 
Bristol. Er zijn vijf knopwaarden 
(fast stamps): Inland letten, Inlatid 
letter 2, Europa up to 205, Woridmide 
up to 105 en Woridu;idc up to 203 

Ierland 
Alleen de filatehstische dienst 
levert Ierse automaatstroken uit. 
De postkantoorautomaten zijn 
nog niet in bedrijf 

€0.55 

In een automaat in Bottrop was 
van I tot en met 6 oktober 2008 
per abuis al het nieuwe papier 
geplaatst. Er werden in deze 
periode 2.400 automaatstroken 
getrokken door attente stroken
verzamelaars. Interessant is dat 
deze Bottropautomaatstroken 
op het nieuwe papier een euro
teken voor de waarde hebben 
en hoger gedrukt zijn, dus zoals 
bij de 'brievenbus'stroken het 
geval was (afbeelding volgende 
kolom). 

Faeröer 
Op 9 oktober 2008 werd de eerste 
Post 'n Gozelfbedieningsauto
maat van aCon in gebruik geno
men, buiten het hoofdpostkan

€0.55 

€0.55 

€0.55 

o ",1100 i 

MacaoChina 
Sinds 31 juli 2008 zijn de twee ty
pen Nagler automaten N104 en 

N714 voorzien van 'Werelderf
goed'papier. De automaat N104 
levert een knopwaardenserie van 
0.5, i.o, 1.5, 2.0, 3.0, 3.5, 4.5, 8.0 
en 12.0, bij de N714 automaat is 
dat i.o, 1.5, 2.0, 3.0, 3.5, 4.5, 5.0, 
8.0 en 12.0. 
De Klussendorfautomaten zijn 
nog steeds voorzien van 'Ener
gie' en 'Lotusbloem'papier. 
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Nederland 
Op 9 oktober 2008 zijn de aCon
automaten bij Super de Boer in 
Roosendaal, Breda en Ridder
kerk verwijderd. Mogelijk wordt 
de proefneming in 2009 elders 
hervat. De aConpostzegelauto
maat, zoals die werd gepresen
teerd op PostExpo20o8, wordt 
in het voorjaar 2009 in gebruik 
genomen. 

Tsjechië 
Tijdens de postzegeltentoonstel
ling Praha 2008 werd het nieuwe 
voordrukpapier met afbeelding 
van kasteel Pruhonice voor het 
eerst gebruikt. 
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FIPCOMMISSIE 
VOORMAXINUFILIE 

Op de FlPwereldten
toonstelling in juni jl. in 
Boekarest vergaderden 
2g gedelegeerden van 58 
bonden over de ontwik
kelingen binnen de maxi
mafilie. Over de hele linie 
was een positieve trend 
waarneembaar; toch vond 
men een verdere mentali
teitsverbetering nodig om 
de soms nog discrimi
nerende, traditionele 
houding ten opzichte van 
maximafilie voorgoed te 
beëindigen. Dat kan door 
vergroting van de bekend
heid en internationale uit
wisselingen, uitmondend 
in een Wereldtentoonstel
ling Maximafilie. 
In Boekarest werd de 
beste maximumkaart 
van 2007 gekozen: Italië 
won (14 punten), tweede 
Roemenië (11) en derde 
Brazilië en Luxemburg 
(elk 10). De winnende 
kaart [i]. toont een beeld 
van de Italiaanse beeld
houwer Canova (1757
1822) dat het moment uit 
de Griekse mythologie 
weergeeft waarop Cupido 
Psyche wakker kust uit 
haar diepe slaap. De 
moderne Roemeense 
kaart die tweede werd 
had 100 jaar scouting als 
onderwerp [2]. Traditi
oneler is de Braziliaanse 
kaart met de roos [3] en 
dezelfde bloem in het 
picturale stempel, die de 
derde plaats deelde met 
[4], een Luxemburgse 
kaart van een Romeins 
mozaïek met Calliope en 
Homerus, daterend uit 
ca. 240 en aangetroffen in 
Vichten, als het centrale 
deel van een vloermozaïek 
van de negen muzen. 
De FlPcommissie 
voor maximafilie werd 
opnieuw gekozen; Nicos 
Rangos (Cyprus) en 
Anny Boyard (Frankrijk) 
prolongeerden hun plaats 
als voorzitter, respectie
velijk secretaris. Onze 
landgenoot Frans Hermse 
 o.a. vaste auteur voor 
moderne filatelie van dit 
blad  werd als gewoon lid 
herbenoemd. Hoe inter
nationaal maximafilie is 
blijkt uit de verkiezing van 
Tan Chee Hui (Maleisië); 
George Constantourakis 
(Canada); Klerman Wan
derley Lopes (Brazilië) en 
Vasile Doros (Roemenië). 

Doros is al eens in deze 
rubriek opgevoerd; op [5] 
praat ik met hem, staand 
voor zijn schitterende the
matische, maximafiliecol
lectie over de Roemeense 
componist George Enes
cu. Vasile Doros legde zijn 
uitgebreide collectie in 
2005 vast in een kleurrijk 
en verzorgd boek van 300 
pagina's, dat uitsluitend 
geïllustreerd is met 
maximumkaarten. Op [6] 
ziet u de omslag van het 
boek: George Enescu dans la 
constitution de la musique 
uniuersellc. (in het Frans, 

ISBN 9735768100). 
Ideaal voor liefhebbers 
van het thema muziek, 
dankzij de meer dan 500 
in kleur afgebeelde klas
sieke en moderne maxi
mumkaarten, waarop 
de gehele internationale 
muziekwereld de revue 

passeert. Centraal staat 
uiteraard George Enescu 
(18811955), die al vroeg 
als wonderkind [7] ont
dekt werd. Hij studeerde 
in Wenen, waar Brahms 
[8] veel bewondering voor 
hem had. Vervolgens stu
deerde hij in Parijs, waar 

hij lang werkte, overleed 
en begraven werd op de 
bekende begraafplaats 
PèreLachaise. Hij was er 
dirigent en gaf vioolles 
aan groten, onder wie Ye
hudi Menuhin. Het boek 
bevat veel afbeeldingen 
van oude maximumkaar
ten van beroemde com
ponisten, zoals Mozart 
[9] en Tsjaikovski [lo] en 
modernere van uitvoeren
den zoals Tocanini [11] en 
Maria Callas [12]. 
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DE DINGAANSVLUCHT: DEZE 
MAAND ZEVENTIG JAAR GELEDEN 

D O O R H A N K A I J S E R , V L I S S I N G E N 

Zeventig jaar geleden, in decem
ber! 938, vloog de Koninklijke 
Luchtvaart Maatschappij voor 
het eerst naar de Unie van Zuid-
Afrika. Daar vond in december 
1938 een belangrijke herden
king plaats: Dingaansdagvjerd 
gevierd. Honderd jaareerder, op 
16 december 1838, was Zuluko-
ning Dingaan definitief versla
gen door Europese kolonisten, 
die zich blijvend vestigden in 
Zuid-Afrika en de geuzennaam 
Boeren droegen. Nederland 
onderhield hartelijke betrekkin
gen met Zuid-Afrika. Die goede 
verstandhouding dateerde al 
van april 1652, toen een aantal 
Hollanders onder leiding van 
Jan van Riebeeck zich aan Kaap 
de Goede Hoop vestigde. Dat 
was het begin van de Europese 
kolonisatie van Zuid-Afrika. 

Nederland kon een steunpunt 
in Zuid-Afrika goed gebruiken. 
Een aanlegplaats haTvenwege de 
reis naar en van Nederlands-
Indië was van levensbelang. 
Opgelopen scheepsschade kon 
er hersteld worden en de voor
raden water en proviandvoorraad 
konden aangevuld worden. Maar 
bijna driehonderd jaar later, 
in de twintigste eeuw, waren 
landingsrechten voorde KLM in 
Zuid-Afrika niet gemakkelijk te 
verkrijgen. De Engelse regering 
beschermde de eigen lucntvaart. 
Eindelijk lukte het dan toch. In 
decemben938, bij het eeuwfeest 
van de nederlaag van koning 
Dingaan, vloog de KLM met 
de DC-3 PH-ALR Reiger {afbeel
ding 1) naar Johannesburg. De 
Re/ge/-vertegenwoordigde als het 
ware het Nederlandse volk bij de 
feestelijkheden op Dingaansdag. 

Postmonopolie doorbroken 
De piloten Schölte en Viruly, 

Deze maand is het precies zeventig jaar geleden dat de 

KLM voor het eerst naar de Unie van Zuid-Afrika vloog. 

Die gebeurtenis werd ook filatelistisch vastgelegd, dankzij 

de bijzondere envelop die de PTT in samenwerking met de 

KLM uitgaf. Han Kaijser blikt terug. 

37* 
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1938 
eerste vlucht per KIM. 

naar Zuid-Afrika 
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boordwerktuigkundige Dunk, 
radiotelegrafist Pestman en hof
meester Eggenhuizen vertrokken 
op 6 december! 938 vanaf het 
vliegveld Schiphol. Ze volgden 
eerst de winterroute van de KLM-
Indiëlijn via Marseille, Napels, 
Athene tot Cairo en vlogen 
daarna via de oostkust van Afrika 
(ajbeeiding 2) naar Johannes
burg. Daar arriveerde de Reiger 
op 11 december 1938. Behalve 
elf passagiers werden ook zo'n 
23.000 poststukken meegeno
men. Het was de eerste keer dat 
een Nederlands vliegtuig post 
en passagiers vervoerde naar 
Zuid-Afrika. Daarmee werd het 
postmonopolie van de Britse 
luchtvaartmaatschappij imperial 
Airways doorbroken. 

De post 
Familie- en zakenpost van de 
Dingaansvluchtzijn begerens-

Boven- 2 KLM-folder D'mgoonsvluchi en de her-
mnenngser)vehp Dmgaansvlucht ter gelegen

heid van de Dag van de Aeroßlatelie iggS 

waardige stukken geworden 
voor de verzamelaar. Ook de 
luchtvaartfans en filatelisten van 
destijds verzonden brieven met 
de gedenkwaardige vlucht van de 
Reiger. De KLM gaf in samen-
werKing met de PTT een bijzon
dere envelop uit [ajbeeiding^). 
Ongeveer 20.000 enveloppen, 
waarvan de meeste voorzien wa
ren van een voorgedrukt adres, 
werden verstuurd. Als men zelf 
de frankering niet kon verzorgen, 
verleende de PTT medewerking 
door de vereiste postzegels te 
plakken. Natuurlijk wel tegen 
betaling van het juiste tarief voor 
brieven tot 20 gram i2>i cent 
briefport en een luchtrecht van 
TOO cent per tien gram. Voor een 
aangetekende zending moest 
15 cent extra betaald worden. 
Het verschuldigde bedrag kon 
contant aan de postkantoren, 
per postwissel of per giro op 
rekening 44 betaald worden. Het 
retourport van Zuid-Afrika naar 
alle landen ter wereld was voor 
scheepspost 3 d (i2>2 cent) en 
voor luchtpost 1 sh em2 d (50 
cent) Voor een aangetekende 
retourzending moest 4 d (15 
cent) betaald worden. Voor het 
voldoen van deze bedragen kon 
een internationale antwoordcou
pon ingesloten worden. 

Gebruikte postzegels 
Alle post moest voorzien zijn 
van minstens één zegel voor bij
zondere vluchten van i2/4 cent. 
Daarvoor ontwierp Aart van Dob-
benburgh een nieuwe zegel, met 
een afbeelding van een vliegende 
kraai. De eerste oplage had 
oplageletter A en etsingnummer 
613. De 'kraaizegel' was op de 
postkantoren verkrijgbaar van 22 

Postkontoor 

V o o r t r e k k e r m o n u m e n » 

PRETORIA 

»II«6AA.VSDAeVI'liCBT »» i« K Kl H 

7 De DC-3 PH-ALR 'Reiger' 
5 De KLM gaf'm samenwerking met de PTT een speciale envelop uit I-let grootste deel was voorzien 

van het voorgedrukte adres 'Postkantoor Voortrekkennonument Pretoria' 



4 De postzegel voor bijzonder vluchten 
'Vliegende kram' was bij de Dmgaansvlucbt 
voor de eerste maal verknjgbaar en moest 
verplicht bij de frankering worden gebruikt 

november tot 5 december 1938 
[ajheeldmg4). Bij de Dingaans
vlucht w/as de 'kraaizegeP voor 
de eerste maal frankeergeldig en 
hij moest verplicht worden ge
plakt; de verdere frankering werd 
aan de afzender overgelaten. 
In de regel bestond de door de 
PTT gebruikte frankering uit een 
'kraaizegel' van 12% cent, een 
driehoekzegel voor bijzonder 
vluchten van 30 cent, drie zegels 
uitgegeven ter gelegenheid 
van het regeringsjubileum van 
koningin Wilhefmina, respec
tievelijk i>2, 5 en 12)4 cent, een 
zegel van het type 'vliegende 
duif van 1 cent en een zegel 
van het type Veth van 50 cent. 
De totale frankeerwaarde kwam 
daarmee op ni2/4 cent; het 
aantekenrecht bedroeg 15 cent 
(afieelding^y De brieven kregen 
een gelegenneidsstempel waarin 
een ossenwagen is afgebeeld, 
met daarboven de tekst Neder
landZuidAfrika / Amsterdam 6 
dec 38 en daaronder Eeuwfeest 
Dingaansdag. 

Voorzover bekend zijn er voor de 
Dingaansvlucht twee verschil
lende stempels gebruikt. 
De kenmerken van het ene 
stempel zijn: 

 scherpe linkerbovenhoek; 
 streepje in de linkerbovenhoek 
van de tweede lijn; 
 doorlopende lijn boven de as 

van het achterwiel van de os

senwagen; 
 afmeting 53.0 bij 33.5 mm 
(afbeelding 6). 

Kenmerken van het tweede 
stempel zijn: 

 stompe linkerbovenhoek; 
 onderbroken lijn boven de as 
van het achterwiel; 
 afmeting 53,5 bij 34 mm [afbeel
ding 6). 

De onderbroken lijn bij het 
tweede stempel is waarschijnlijk 
ontstaan als gevolg van slijtage 
door veelvuldig gebruik. De 
gelegenheidsstempels komen 
voor in de kleuren violet, rood 
en  slechts een enkele maal  in 
zwart. Het gelegenheidsstempel 
werd volgens de voorschriften 
niet als vernietigingsstempel 
voor de zegels gebruikt. De 
zegels werden op het sorteer
centrum voor de luchtpost, het 
postkantoor Amsterdam CS, ge
stempeld met het kortebalkstem
pel Amsterdam Centraal Station 
5 XII20 igß, met stempelnum
men3 of 14. 
Als aankomststempel werd een 
dubbelringstempel gebruikt met 
de tekst Voortrekkermonument 
Pretoria en de data 72,13,14 of 15 
Xl\ ]8, met soms voor de jaar
aanduiding een letter A of^B. 

Coderingen voor de verzending 
Om het sorteren gemakkelijk te 
maken, maakten de postadmi
nistraties van Nederland en de 
Unie van ZuidAfrika afspraken 
om de post van de Dingaans
vlucht te coderen. De door 
de PTT gefrankeerde stukken 
kregen aan de achterzijde, boven 
het adres, een getypt cijfer (van I 
tot en met 5). Doordat die code
ring gehaast aangebracht werd, 
waren de cijfers soms nauwelijks 
leesbaar en soms ontbraken ze 
helemaal. In die gevallen waarin 
de afzender het poststuk zelf 
adresseerde en frankeerde, werd 
de codering met rood potlood in 
Romeinse cijfers (I tot en met VI) 
op de adreszijde aangebracht, 
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6 Het gelegenheidsstempel zoals dat gebruikt 
werd bij de Dingaansvlucht type I met een 

afmeting van ̂ ^ o hij^^ 5 mm en type 2 met 
een afmeting van 53 5 bij 34 o mm 

geprobeerd wordt om de retour
post met de avondbestelling 
voor Nieuwjaar te bezorgen. De 
meeste post komt echter pas op 
3 januari 1939 in de brievenbus; 
 code V: voor post die zowel op 
de heen als de terugvlucht met 
de Reiger vervoerd wordt, maar 
voorzien is van een herden
kingszegels met toeslag 616 d, 
aangevuld met de gewone her
denkingszegels van 3 X1 d en 2 X 
Vz d. De herdenkingszegels met 
toeslag hebben een waarde van 
Vz+Vz d, ni d, 1)411/4 d en 313 d. 
In totaal moest 187)4 cent (112)4 
cent + 75 cent) betaald worden. 
Met de opbrengst van de toeslag 
zou hetvoortreKkermonument 
gefinancierd worden; 

7 Retour gezonden envelop met eenfrankenng van u d (luchtposttarief), het couvert ging met de 
'Reiger' terug naar Amsterdam, aankomst 31 december igj8 

5 De meeste Dmgaansenveloppen zijn uniform gefrankeerd door de PTT 

eventueel aangevuld met a ofagt 
bij een aangetekend stuk. Ook 
hiervan zijn afwijkingen bekend. 
De codering gaf de bestemming 
aan: 
 code I: voor post met een 
bestemming in de Unie van 
ZuidAfrika zelf; 
 code li.voor post met een 
bestemming buiten ZuidAfrika 
en buiten Nederland en vanuit 
ZuidAfrika door of terugge
zonden per surface mail, niet 
per luchtpost [afbeelding y). Als 
frankering worden o.a. herden
kingszegels met een waarde van 
2 x i / 4 d gebruikt; 
 code ///:voor post die per schip 
teruggezonden moet worden 
naar Nederland. De frankering 
bestaat uit 2 x i)4 d; 
 code IV: voor post die zowel 
op de heen als de terugreis 
gevlogen wordt met de Reiger. 
Voor de heen en terugvlucht 
moet 162)4 cent (Ii2)4 cent 1
50 cent) betaald worden. Na de 
terugvlucht wordt het aankomst
stempel Amsterdam CS. 31XII ^8 
aangebracht. Uit de veelheid van 
aankomststempels (bekend zijn 
de stempelnummers 4,10, i i , 
12, 56, 57 en 58 met uurkarakter 
18 en de stempelnummers 15 en 
16 met uurkarakter 19) blijkt dat 
op het sorteercentrum Amster
dam C. S. met man en macht 

 code VI: voor post op de heen
en de terugvlucht met de Reiger 
vervoerd , maar met twee series 
herdenkingszegels met toeslag. 
De heen en terugvlucht kost 
dan 112)4 centI24 d = 212/4 
cent Voor aantekenen komt daar 
eventueel nog tweemaal 15 cent 
bij. 

Vergissingen en rariteiten 
Een studie over de brieven van 
de Dingaansvlucht wordt interes
santer naarmate meer op details 
gelet wordt. Het blijkt dan dat 
eenvoudige filatelistische post 
bijzonder kan zijn. Door de grote 
hoeveelheid te behandelen stuk
ken, ruim 23.000, werden bij het „ 
verwerken vergissingen gemaakt. = 
Ook waren rariteiten onvermijde ■̂  
lijk. Hiervan geef ik tot slot nog ^ 
enige voorbeelden: => 

 een door de PTT verzorgde ;;;:; 
brief, foutief gecodeerd met VII, = 
later gecorrigeerd in VI. De re 3 
tourfrankering aan de achterzijde " 
van 12 d (gewone herdenkings z; 
zegels] wijst echter op code IV "" 
[apeelding 8, volgende pagina), A f A 
 brief retour gezonden naar p P l 
Batavia met op de achterzijde 
in plaats van op de voorzijde 
een dubbele codering, // in rood 
potlood en 2 in blauw potlood 
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8. Een door de PTT verzorgde brief waarop de met bestaande codering VII gecorrigeerd 
werd in Vt Het moet echter volgens defrankenng code IV zijn 
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9 Een naar Batavia per scheepspost geretourneerde brief met op de achterzijde zowel een 
codenng II (rood potlood) als een codenng 2 (blauw potlood) 

Links 10 Het gelegenheidsstempel van de Dingaansvlucht in zwarte kleur is zeldzaam Alhoewel 
deze brief aangetekend ( R staat voor registered) retour gezonden werd ontbrak de vereiste franke 

rmghiervoor Uit het vertrekstempel Voortrekkermonument Pretoria i^ XII ^8 en het aankomst 
stempel Amsterdam CS 31XII3S blijkt echter dat de brief per luchtpost met de Reiger" is terug 

gegaan Op jjanuan 7939 werd de bnefin Soest als aangetekend stuk behandeld 

Onder n Op deze Liechtensteinse post voorde Dingaansvlucht ontbreekt de verplichte zegel voor 
bijzondere vluchten Vliegende kraai Door de onjuiste frankenng moest de brief volgens de voor 

schriften geretourneerd worden Toch ging de brief met de Reiger" naar Pretoria nij werd daarna per 
surface mail naar de afzender gezonden doorgangsstempel van Lausanne op yjanuan 7939 

fl.xKSohrel'b'^"' Via Aai^terdaa 
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 een door de afzender gefran
keerd aangetekend poststuk 
met zwart gelegenheidsstempel, 
zonder codenng en op de achter
zijde voorzien van een Rstempel 
[registered) en Voortrekkermonu

ment 15X1138, maar zonder 
retourfrankenng Het aankomst
stempel Amsterdam CS 37 XII 
38 (stempelnr 10) wijst op de 

B.' 

870 'l^M 

retourvlucht met de Reiger Het 
stempel op de voorzijde, Soest 
3 1 6N 1QJC), geeft aan dat de 
brief wel op het juiste adres werd 
terugbezorgd [ajbeeldmg ^o) 

 een door de afzender ver
zorgde brief vanuit Liechtenstein 
verzonden De voorgeschreven 
'kraaizegel' ontbreeß: Onjuist 
gefrankeerde stukken moesten 
volgens voorschrift meteen naar 

^2 Deze Dingaansbnef i^erzonden in Djember op i6 novembeng^S kwam op 6 december igj& in Amsterdam aan De 
Reiger' was toen at vertrokken De brief werd nagezonden per Ibis (GGyste Indievïucht) en vanaf Cairo alsnog met de Rei 

ger meegegeven naar Pretoria Deteru^lucbtgmgmetde Reiger naar Amsterdam en vandaar per de Gjgste Indievïucht 
met de Pelikaan naar Nederlands Indie (aankomst Djemben^januanig^g) 

de afzender worden terugge
zonden Toch ging deze bnef via 
de normale route met de Reiger 
mee, waarna ze van ZuidAfrika 
per scheepspost naar de afeen
der werd teruggezonden, aan
komststempel Lausanne 71 Tg^g 
op de achterzijde [ajbeeldmg n) 

bnef verzonden op i6 novem
ben938 vanuit Djember in 
Nederlands Indie Toen de brief 

in Amsterdam 
op 6 december 
1938 aankwam, 
was de Reiger 
al vertrokken 
Met de 667ste 
Indievïucht per 
DC3 PHALI Ibis 
werd de brief 
nagezonden 
naar Cairo, waar 
de Reiger een 
tussenlanding 
maakte en op 12 
decemben938 
weer vertrok 
De terugvlucht 

I 

ging ook met de Reiger, getuige 
de frankenng volgens code IV 
en het aankomststempel van 31 
decemben938 (sorteercentrum 
Amsterdam C S) Met de 679st 
Indievïucht per DC3 PHALP 
Pelikaan werd de reis daarna 
vervolgd naar Nederlands Indie, 
aankomst Djember 13 januan 
1939 [ajbeeldmg 12) 

Met dank aan Jan Hintzen 

Geraadpleegde bronnen: 
Grandel, L M A Luchtpostuer
bindm^en vanuit Nederland naar de 
Unie van ZuidAfnka/Republiek Zuid
AJrika, deel I KLM Din^aansulucht, 
Heemskerk, 1990 
Hintzen, Jan Luchtpost  een boei
ende ̂ esciiiedenis Roden, 2007 
KLMfolder Dingaansvlucht, Am
sterdam, 1938 
Maandblad Filatelie, jaargang 
1938 
Nederlandse Vereniging van 
AeroPhilatelisten De Vliegende 
Hollander Luchtpostcataloflus van 
Nederland en Overzee, Roden, 2005 



Na de kerst: 
Allemaal naar PostBeeld 

15^/o korting 
op alle zegels en artikelen, alleen in onze winkel 

kortingsdagen en openingstijden: 
zaterdag 27 december 9-17u zondag 28 december 13-17u 
maandag 29 december 10-18u dinsdag 30 december 10-18u 
woensdag 31 december 10-17u 

Ool< 15% korting op internetbesteiiingen welke gedurende deze 
dagen in onze winkel worden opgehaald! 

adres winkel: Cronjéstraat 68, Haarlem. 
parkeergarage Cronjé met 700 plaatsen op 80m afstand. 

'VERZAMELEND NEDERLAND' 

GROTE INTERNATIONALE 
VERZAMELMARKT 

10-11 januari 2009 
VAN 9.30-17.00 UUR 

;)(«'»• • H M " 

o:ï«enden 
bezoe' iVcets GROTE VEEMARKTHAL 

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

680 kramen vol verzamelitems! ENTREE: € 4,50 
Inlichtingen bij de organisator: Frits Spee, (0317) 61 47 60, of (06) 12 91 88 86 

www.verzamelendnederland.nl 
Alles over verzamelen bijeen te Utrecht 
f e/7 evenement dat u niet mag missen! 

SCHRIFTELIJKE VEILING "POVEIA" 
Onze 4-maandeliikse veilingen bevatten steeds een uitgebreid en gevarieerd 
aanbod kavels tegen aantrekkelijke inzetten. 
Naast vele losse nummers en series binnen- en buitenlaniJ 
hebben wij eike l<eer een groot aantal poststul<ken, telefoon
kaarten en andere 'platte zaken'. Overtuig u van dit schitteren
de aanbod!! 
Uw voordelen Veilingschema Voor inlichtingen en 

GRATIS catalogus: 

"POVEIA" 
Neckarstraat 8 
9406 Vl\l ASSEN 
tel.: 0592-350486 
fax; 0592-355861 
email: i.zinkstok@poveia.nl 
\\\lp:ll^v*i poveia.nl 

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

aantrekkelijke kavels januari 
aantrekkelijke inzetten mei 
100% garantie september 
optimale service 
gratis fotokopieenservice 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

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

PostzegelhancJel 
LocJewijk 

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

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

SRPE Testapparatuur 

Signoscope Tl en T2 
de eerste optische electrische watermerk
zoeker + testapparatuur 
Bekijk uw postzegel eens onder de oppervlakte. Met 
de Signoscope, het eerste optische electrische water
merkzoeker en onderzoeksapparaat. 
Naast watermerken, kunt u papier-
onregelmatigheden, reparaties, 
dunne plekken en dergelijke 
ontdekken. 

Signoscope 
adapter 
Signoscope 
adapter 

T1 
T1 
T2 
T2 

9886 
9887 
9875 
9876 

€ 172,50 
€ 15,-
€ 77,50 
€ 12,50 

SBFE PERFOtron/c 
het eerste precisie apparaat voor het meten 
van postzegeltanding 
De PERFOTRONIC geeft secondensnel via optisch 
electronische weg een absoluut zeker meetresultaat. 
Voor de postzegels zonder één enkel gevaar, daar 
de zegel door het apparaat slechts optisch wordt 
bekeken. 

PEBFO tronie 

SAFE Nederland/Fa. M. v. Mastrigt 
Botersloot 62&64,3011 HJ ROTTERDAIVI. 
tel. 010-4143077 fax 010-4149499 

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

http://www.verzamelendnederland.nl
mailto:i.zinkstok@poveia.nl
http://poveia.nl


Opgaven voor deze rubriek 
in het februarinummer 2009 
(verschijnt begin februari 2009) 
moeten uiterlijlc op i januari 
2009 in het bezit zijn van de re
dactie van 'Filatelie', Achter
gracht 71,1381BL Weesp of per 
e-mail (philatclie@)tip.nl). 

Voor opnamen onder het kopje 
'Ruildagen' moet u de volgende 
gegevens vermelden: datum, 
plaats, locatie, adres locatie, 
openingstijden en een telefoon
nummer voor nadere informatie. 
Er wordt slechts één telefoon
nummer vermeld. Emailadressen 
of adressen van websites worden 
niet opgenomen. Onvolledige 
opgaven van evenementen kun
nen helaas niet verwerkt worden. 
Veilingen worden slechts ver
meld als ze ten overstaan van een 
deurwaarder of notaris worden 
gehouden. 

Hoewel deze agenda met veel 
zorg wordt samengesteld, kan de 
redactie niet garanderen dat de 
genoemde evenementen ook op 
de aan haar opgegeven data en 
tijdstippen doorgang vinden. De 
redactie aanvaardt geen aanspra
kelijkheid voor eventuele fouten 
in de evenementsgegevens. 
Niet alle evenementen zijn 
gratis toegankelijk. Verder is het 
mogelijk dat postzegels slechts 
een onderdeel vormen van het 
materiaal dat op de hieronder 
vermelde beurzen wordt aange
boden. Wij adviseren u daarom 
met klem om - en dat geldt dan 
vooral bij het bezoeken van ver 
van uw woonplaats verwijderde 
evenementen - eerst even met de 
organisatoren te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

12,13 en 14 december: 
Veendam. Vcendamphila 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. Eindejaarsbeurs. 
Veluwehal, Nieuwe Markt 
6. Openingstijden: op beide 
dagen van 10-17 uur. Entree 

~ 3.50 per persoon per dag. 
ö Jeugd tot en met 16 jaar 
~ gratis toegang. Informatie: 
^ telefoon 055-3558600 (na 18 
S uur) of op de internetsite 
= u;u)U).eindejaarsbeurs.nl 

- 2009 

:;: 18 januari: 
" Leiden. Postzegehotaaldag met 
2 tentoonstelling i.v.m. de ves-
^ tiging van de Pügnm Fathers 

in Leiden, 400 jaar geleden. 
Ö M K&G, J.C. de Rjjpstraat 
Of m 29. Handel en jeugdboek 

aanwezig. Speciale zegel (zie 
afbeelding volgende kolom). 
Openingstijden: 10.30 tot 16 
uur. Informatie: W. Hogen-
doorn, telefoon 06-29510342 

l=iiNIII!DiilltlL/Ä\NID: 
, /609 

(e-mail: u)inem.hogendoorn{5) 
hccnet.nl). 
6,7 en 8 februari: 
Lichtenvoorde-Zieuwent 
(gemeente Oost Gelre). 
AchterKoek 200g, tentoonstel
ling ter gelegenheid van 
het 25-jarig bestaan van de 
Tentoonstellingscommis
sie 'Achterhoek'. Sourcy 
Center, Zegendijk 3a. Ca. 450 
kaders. Inzendingen in de 
klassen 2 en 3 en verder in de 
klassen jeugd, propaganda, 
eenkader en tweekader. 
Jeugdactiviteiten, ruilbeurs. 
Openingstijden onbekend. 
Informatie: W. Wassink, 
telefoon 0315-241540, email 
j.u)Ossinla@cfiello.nl. 
21 februari: 
Roden. Noord 200g, interna
tionaal postzegelevenement 
georganiseerd in samen
werking met de Filatelis
tenvereniging Roden-Leek 
e.o. Sportcentrum De 
Hullen, Ceintuurbaan Zuid 
6. Geopend van 10 tot 17 uur. 
Entree (vanaf 16 jaar) 4 euro. 
Informatie: W. Beerekamp, 
telefoon 050-5034353 ('s 
avonds) of per e-mail (injocó) 
lübeuenementen.eu). 
5, 6 en 7 maart: 
München (Duitsland). 
AIpen-Adria-Aussteliung 
München 200g. MOC Center, 
Lilienthalallee 40. Nadere 
gegevens ontbreken. In
formatie: Wolfgang Rüder, 
Wintersteinstraße 7, 80933 
München (Duitsland) of per 
e-mail (ausstellungsleiter@ 
alpen-adna-ausstellun^ .eu). 
18, ig en 20 september: 
Soest. Rhein Ruhr Posta 'og. 
Stadthalle, Dasselwall i. 
Nadere gegevens ontbreken. 
Informatie: Franz-Josef 
Lindauer, Thomästraße 59, 
Soest (Duitsland). 
21 tot en met 25 oktober: 
Rome (Italië). International 
Fcstiual oJPhilatelij, filatelie-
festival georganiseerd door 
Poste Italiane i.s.m. drie 
grote landelijke filatelistische 
organisaties. Palazzo dei 
Congress!. Informatie: Poste 
Italiane Filatelia, Piazza Dan-
te 25, 00185 Rome (Itahë). 
Zie ook U)U)Ui.ita!ia2 oog .It. 
6,7 en 8 november: 
Klimmen/Voerendaal. 
39ste Limphilex, 'Limburg 
Bijzonder'; tentoonstelling 
(categorie 3), georganiseerd 
ter gelegenheid van het 35-
jarig bestaan van Philatelis
ten Vereniging 't Fakteurke. 
Gemeenschapshuis 'Op d'r 
Plats', Houtstraat 25. Flan-
del, jeugdhonk, ruilbeurs, 
veiling en lezingen. Thema's 
o.a. ijsvogel en schutterij 
(500 jaar). Speciale envelop 
met ijsvogelzegel en/of 
schutterijzegel en met of

ficieel gelegenheidsstempel 
verkrijgbaar. Entree gratis, 
catalogus 5 euro. Aanmel
dingen voor Erehofen 
concurrentieklasse zijn nog 
welkom in alle klassen (tot i 
augustus 2009). Openingstij
den: op vrijdag 6 en zaterdag 
7 november van 10 tot 17 uur 
(officiële opening: vrijdag 16 
uur), op zondag 8 november 
van 10 tot 16 uur. Informatie: 
J. van den Bosch, telefoon 
043-4592037 (e-mailadres: 
udbohand@)planet.nl). 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

12 december 
Rotterdam Prins Alexander. 
Prinsenland, Maria Wes-
selingstraat 8, tijd onbekend. 
Telefoon 010-2668777. 
13 december: 
Bergambacht. De Vogel-
vrienden, Dijklaan 57,13-16. 
Telefoon 0172-216239. 
Boskoop. De Stek, Puttelaan 
148,13-17. Telefoon 0182-
615136. 
Dromen. Open Hof, Co-
pernicuslaan (ingang t.o. 
busstation), 13.30-16.30. 
Telefoon 0321-314305. 
Groningen. Mercure Hotel 
Haren, Emmalaan 33, 9.30-
16. Telefoon 050-5034353. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-5304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
10-16. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Hoogkarspel. Verenigings
gebouw (achter RK kerk), 
12.30-16.30. Telefoon 0228-
582298. 
Leusden. De Til, Hamers-
veldseweg30,13-16.30. 
Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,12-16. Telefoon 
010-5916747. 
Onderdijk. De Onderdijk, 
Sportlaan 10,10-16. Telefoon 
0228-586204. 
Zeist. Christelijke Scho
lengemeenschap, Graaf 
Adolflaan, 10-15.30. Telefoon 
06-54344840. 
14 december: 
Anna Paulowna. OC Veer-
brug, Sportlaan 21, 9.30-13. 
Telefoon 0223-531518. 
Boxtel. Vmbo-college, 
Baanderherenweg 2, IG-13. 
Telefoon 0411-673775. 
Echt. St. Joris, Cypresstraat 
58, 9.30-13. Telefoon 0475-
541786. 
Eindhoven. Van der Valk, 
Aalsterweg 322,10-16. Tele
foon 030-6063944. 
Wijchen-Oost. OZO, Urnen
veldweg 10,10-13. Telefoon 
0485-317520. 
15 december: 
Nijmegen. De Klokketo-
ren, Burg. Slotemaker de 
Bruïneweg, ig-22. Telefoon 
024-3974654. 
18 december: 
Welberg (Steenbergen). 
De Vaert, Kap. Kockstraat 
54,19-22. Telefoon 0167-
563887. 
ig december: 

Leiden, 't Spoortje, Bern-
hardkade 10,19-21.30. 
Telefoon 071-5611719. 
20 december: 
Aalsmeer. Parochiehuis, Ger-
berastraat, 9.30-15. Telefoon 
0297-343885. 
Harmeien. H2O, De Uithof 
i/hoek Groenendaal, 10-16. 
Telefoon 030-6885264. 
Heeze. De Brug, Ginderover 
2,12-17. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 3 gga, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-5304354. 
Mijdrecht. De Meyert, Dr. J. 
van der Haarlaan 6, 9.30-13. 
Telefoon 0297-289322. 
Noordwijk-Binnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat 5,10-
16. Telefoon 071-3614198. 
Papendrecht. De Palm, Van 
derPalmstraat3,10-16. 
Telefoon 06-24432140. 
Roermond. Tegelarijveld, 
Schepen van Hertefeltstraat 
26a, 13-16. Telefoon 0475-
3211179. 
Rijssen. Schietbaanver
eniging Tubantia, Nieuw-
landsweg 5,10-16. Telefoon 
0548-517506. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,13-16.30. Tele
foon 033-2863510. 
21 december: 
Huissen. De Brink, Brink 8, 
10-15. Telefoon 026-3271979. 
Kerkrade-Holz. Catharina-
hoes, Lambertistraat 12,10-
13. Telefoon 045-5415088. 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161,10-12.30. 
Telefoon 0224-298416. 
Veghel. De Golfstroom, Van 
Diemenstraat ia, 9.30-12.30. 
Telefoon 0413-367786. 
27 december: 
Dalfsen. Tafeltenniscentrum, 
Smidswegje 4,10-16. Tele
foon 0529-458267. 
Voorschoten. Oudejaarsbeurs. 
De Vliethorst, Burg. Van der 
Haarplein 9,10-16. Telefoon 
071-5611719. 
Zwolle. Jubal, Geert Groot
estraat 1,10-16. Telefoon 
038-4216493. 
28 december: 
Alkmaar. Sporthal Noord, 
Arubastraat 6, 9-12. Telefoon 
0227-542286. 
Brielle. Zalencentrum, 
Langestraat 76,12.30-15.30. 
Telefoon 0181-415640. 
Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46a, 10-16. 
Telefoon 020-6942002. 
Echt. De Weegbrug, Loper
weg 10, 9.30-12. 

20og 

2 januari: 
Leiden, 't Spoortje, Bern-
hardkade 10,19-21.30. 
Telefoon 071-5611719. 
3 januari: 
Dieren. Contactdag NVTF (uit
sluitend thematisch). Theothor-
ne, Callunaplein 77,10-16. 
Telefoon 033-4943265. 
Hendrik Ido Ambacht. 
Sandido, Reeweg 79,12-16. 
Telefoon 078-6814441. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-5304354. 
Lisse. 't Poelhuys, Vival-
distraat4,10-16. Telefoon 
0252-411406. 
Meppel. Trias, Groenmarkt 
2,10-14. Telefoon 0529-
432746. 
Nunspeet. De Wheme, Ds. 
De Bouterlaan 5,13.15-16. 
Telefoon 0341-256163. 
Uithoorn. Wijksteunpunt, 

Bilderdijkhof 1,10-15. Tele
foon 0297-525556. 
Wapenveld. SIC, Nachte
gaalweg 48, 13-17. Telefoon 
038-4479883. 

j 7 januari: 
Noordwijk-Binnen. Speciaal 

1 voor ouderen. De Wieken, 
Wassenaarsestraat 5,13.30-
17. Telefoon 071-3614198. 

I 10 januari: 
Dronten. Open Hof, Co-
pernicuslaan (ingang t.o. 
busstation), 13.30-16.30. 

I Telefoon 0321-314305. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-5304354. 
Utrecht. Internationale Verza-

' melmarlrt. Grote Veemarlcthal, 
Sartreweg, 9.30-17. Telefoon 
0317-614760. 
Winschoten. Bovenburen, 
Tromplaan 86,10-16. Tele
foon 0597-592676. 
Zeist. Christelijke Scho
lengemeenschap, Graaf 
Adolflaan, 10-15.30. Telefoon 
06-54344840. 
II januari: 

j Boxtel. Vmbo-college, 
I Baanderherenweg 2,10-13. 

Telefoon 0411-673775. 
ä Santpoort-Noord. Het Ter

ras, Roos en Beeklaan 2,10-
16. Telefoon 023-5382274. 
Utrecht. Internationale Verza-

! melmarkt. Grote Veemarkthal, 
I Sartreweg, 9.30-17. Telefoon 
' 0317-614760. 

Wijchen-Oost. OZO, Urnen
veldweg 10,10-13. Telefoon 
0485-317520. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 80-82, Den Haag 
Telefoon: 070-3307500 
Infolijn: 070-3307575 
Fax: 070-3608926 
Internet: www.muscom.nl 
Geopend: di t/m vr van 10-17 
uur, za, zo en feestdagen 
12-17 uut- Attentie: het 
museum is op 25 december 
en I januari gesloten! 
Toegangsprijzen: volwas
senen 7.50 euro, 65-plussers 
6 euro (identiteitsbewijs 
verplicht). Kinderen tot 3 
jaar gratis, 4- t/m 12-jarigen 
4 euro. CJP 5 euro. Museum-
kaart gratis. Andere kortin
gen: ziewww.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 eerstvolgende data 
waarop u voor onderzoek 
terecht kunt zijn: 

donderdag 15 januari 2009; 
vrijdag 13 februari 2009 en 
donderdag 19 maart 2009. 

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

http://hccnet.nl
mailto:Ossinla@cfiello.nl
http://www.muscom.nl
http://ziewww.muscom.nl
mailto:merkelens@muscom.nl


BOEKENPLANK 

Het omslag toont een gtgravmd zeljportret van een graverende Slania. 

Janusz Dunst stelde een 
catalogus samen van alle 
postzegels en bankbiljet

ten, gegraveerd door de 
vermaarde Czeslaw Slama 
(19212005), een natuur

talent in de graveerkunst. 
Hij graveerde tijdens zijn 
leven 1.070 postzegels. 
Daarmee overtreft hij al 
zijn vakbroeders. Bijzon

der is zijn perfectionisme 
en de esthetische weer

gave van het ontwerp. 
Een graveur 'vertaalt' een 
ontwerp, waarin bijvoor

beeld een foto of tekening 
voorkomt, naar een pa

troon van lijnen, punten 
en rasters. Met eenvoudi

ge gereedschappen krast 
hij de afbeelding, in spie

gelbeeld, in een metalen 
plaat. Dat moet meteen 
op ware grootte gebeu

ren. Het graveren van één 
zegel vergt wekenlange 
geconcentreerde arbeid. 
Een goede graveur is 
zowel ambachtsman als 
kunstenaar; hij geeft het 
ontwerp een esthetische 
meerwaarde. 
Slania begon zijn carrière 
als graveur in 1950 bij 
de Poolse posterijen. 
Hij graveerde daar en 

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 

BÖN 
yOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KlEINi 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. 

lïïENTII! 

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

o AANGEBODEN 

o GEVRAAGD 

o DIVERSEN 

ontwierp er ook zegels. In 
1956 zag hij kans om naar 
Zweden uit te wijken; hij 
kwam daar in dienst bij 
de posterijen. Spoedig 
volgden opdrachten van 
postdirecties uit andere 
Scandinavische landen 
en vervolgens uit de hele 
wereld. In totaal werkte 
hij voor 31 landen, van 
Monaco tot China. Tot 
vlak voor zijn dood, op 
83jarige leeftijd, bleef 
Slania werken. Zijn laatste 
opdracht was een zegel 
voor de Verenigde Naties. 
De perfect uitgevoerde 
catalogus, Czeslaw Slania 
Katalog Prac, toont alle 
1.070 afgebeelde zegels 
in kleur, op ware grootte. 
De auteur vermeldt bij 
iedere zegel een 'Sla

niavolgnummer', het 
Michelnummer en de 
datum van uitgifte. Ook 
nietuitgegeven zegels 
en drukproeven met 
afwijkende kleuren zijn 
opgenomen. Voorts de 
ontwerpen van Slania

zelf voor Poolse zegels. 
Daardoor wordt duidelijk 
hoe de graveur foto en/of 
tekening vertaalde naar 
een gravure. 

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

Slania hield van grapjes. 
In de zegels zijn, met een 
goede loep, soms de na

men van zijn zussen terug 
te vinden, in struikgewas 
of als opschrift op een 
winkelruit of boek. Zijn 
moeder figureert als boe

renvrouw op een Zweedse 
zegel uit 1973, hijzelf en 
een collega zijn te herken

nen als langlaufers op een 
andere zegel uit datzelfde 
jaar. De catalogus toont 
dit soort bijzonderheden 
als vergrote details. 
Het boek opent met een 
biografie, waarin vreemd 
genoeg zijn overlijden 
wordt vergeten. Het bevat 
veel 'vrij werk', waarin hij 
zich echt uitleefde. Zoals 
zijn afstudeeropdracht uit 
1951, een groot schilderij, 
gegraveerd op het formaat 
van een postzegel. Talrijk 
zijn de portretten van be

kende persoonlijkheden 
en van familieleden. Het 
meest aandoenlijk is on

getwijfeld het verweerde 
gezicht van zijn moeder 
op negentigjarige leeftijd. 
Czeslaw Slania  Catalogue of 
Wotks is geheel tweetalig, 
Pools en Engels, en kan 
rechtstreeks worden be

steld bij uitgeverij Fischer, 
email_fiscliet(5)Jischer.pl. 

LEO VAN DEN HEUVEL 

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 met in 
behandeling genomen. 

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

Naam: zijn/haar eigen bankof gironummer. 

Straat en nummer: 

PC+Plaats: 
(handtekening) 

Telefoon: 
Alleen volledig ingevulde, duidelijk geschreven bonnen 

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

Ten name van: verschijnen van'Filatelie'. 

W i l l U IETS KOPEN OF VERKOPEN? PLAATS 
EEN KLEINE ANNONCE IN EiUTELIE! 



ZWARTE BEREN EN TUNGBLOESEMS: 
OVER TAIWANESE AUTOMAATSTROKEN 
Veelsoortigheid biedt vreugde voor de een, ergernis voor de ander 

D O O R H E H S A . W O L F , L E I D E R D O R P 

In 2006 bracht de Postal Auto

mation Philately Society (zeg 
maar de Taiwanese vereniging 
voor postautomatisenng) een 
jaarboek van 226 bladzijden uit 
in het Chinees en Engels. Er staat 
een indrukwekkende noeveelheld 
informatie en afbeeldingen van 
automaatstroken van Taiwan, 
Macau, Hongkong en China in 

!H 

1 Jaarboek 2006 Taiwan 

Het minstens zo indrukwek

kende jaarboek 2007 toont op 
204 bladzijden de nieuw/tjes van 
de eerdergenoemde gebieden en 
het bevat verder een artikel over 
automaatstroken, loketstroken 
en EosySto/nplabels uit de rest 
van de wereld, inclusief Ne

derland. Ik wil in deze bijdrage 
laten zien wat er in Taiwan op 
automaatstrokengebied zoal te 
beleven valt. De vroegere naam 
Formosa en de huidige naam 
Taiwan komen overigens niet 
voor op de stroken die het land 
uitgeeft; de landsnaam is steeds 
Republic of China. Alleen in de 
eerste helft van 2008 deed zich 
op dit punt gedurende korte 
tijd een bijzondere situatie voor, 
maar daarover later. 

Dr. Sun YatSen Memorial Hall 
Bij de eerste automaatstrokenuit

gifte van Taiwan, op 31 juli 1995, 
ging het om links en rechts ge

tande rolzegels, die in een Unisys 
PMCautomaat met een zwart 
inktlint van een waarde werden 
voorzien [2]. 
Op de stroken is de Memorial 
Hall van dr. Sun YatSen (i866

1925) te zien [3], een staatsman 
die wordt beschouwd als de 
grondlegger van het moderne 

Niet alleen in Nederland zijn er filatelisten die zich 

enthousiast op het verzamelen van outomaatstroken 

hebben geworpen  je vindt ze overal ter wereld. Hens 

Wolf neemt u in onderstaand artikel mee naar Taiwan, 

waar ook veel belangstelling bestaat voor dit bijzondere 

verzamelgebied. En geen wonder, gezien de vele 

mogelijkheden die Taiwan op dit punt te bieden heeft. 
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2 Unisys PMCautomaat 

3 Dr Sun YatSen Memorial Hall 

Taiwan. Er zaten 3.000 zegels 
op een rol. De laagste waarde 
was $ 1 (Taiwan dollar) en de 
hoogste $ 500. Men kon zelf het 
gewenste tanef selecteren en 
door inworp van muntgeld de 
met dat tarief bedrukte zegel krij

gen. Hetzelfde type zegel kennen 
we van de Unisysautomaten in 
de Verenigde Staten [4]. Deze 

4 Unisyszegel Verenigde Staten 

Taiwanese zegels zijn dan ook in 
Amerika gedrukt, door American 
Banknote Holographies. 

\ 817.312 ! 

5 Verschillende datumnotaties 

Op de eerstedagstempels [5] is 
goed te zien dat de Taiwanese 
jaartelling verschilt van de onze. 
De officiële Taiwanese kalender 
volgt in principe onze Gregori

aanse kalender, maar begint met 
tellen in het j aangn, het jaar 
waarin Sun YatSen de Chinese 
Republiek uitriep. Toen generaal 
Chiang KaiShek in 1949 met de 
Kwomintang (Chinese Nationale 
Volkspartij) naar Taiwan vluchtte, 
introduceerde hij die jaartelling 
op het eiland. De datum 31 juli 
in het jaar 84 op het ene stempel 
Ka] komt dus, als we en.911 jaar 
DIJ optellen, voor ons westerlin

gen uit op 31 juli 1995 [5b]. 

Chiang KaiShek Memorial Hall 
Op 5 november 1996 verscheen 
een zegel met een afbeelding 
van de Chiang KaiShek Memorial 
Hall [6], een gebouw dat werd 
opgedragen aan generaal Chiang 

KaiShek (18871975). Er werden 
2.7 miljoen van deze zegels ge

drukt, maar er werden er slechts 
457.621 verkocht. 
Ook op de envelop met bon [7] 
is het verschil in jaartelling goed 
te zien. De datum op de bon is 
28 mei 87, terwijl het poststem

pel de datum 28 mei (19)98 
vermeldt, in onze jaartelling dus. 
De bon geeft in het Chinees ook 
de waarde aan (41 cent), de tijd 
tot op de seconde nauwkeurig 
en onderaan het gewicht van de 
bnef nul kilo en tien gram. De 
envelop is afgestempeld in Ka

ohsiung, na de hoofdstad Taipei 
de grootste stad van Taiwan, met 
een bevolking van 1.51 miljoen 
inwoners. 
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Onder. 6. Chiang KaiShek Memorial Hall 



CKS Memorial Hail (nieuw 
formaat) 
Hetzelfde motief (CWodg Kai
Shek Memorial Hall) is vanaf 4 
juli 2001 gebruikt in een aantal 
Nog/erautomaten van Duits 
fabrikaat [8], Met de keuzetoet

Na een tussenperiode met de 
'Zwarte beer'stroken (zie hierna) 
kwamen deze stroken op 21 
juni 2006 opnieuw uit, ditmaal 
als definitieve stroken [lo]. Ze 
hadden rechtsboven een auto
maatnummer en linksonder een 

8 Naglerautomaat met strook. 

sen in het midden kon men de 
gewenste frankeerwaarde kiezen. 
Na inworp van muntgeld viel 
dan een automaatstrook met 
waardeopdruk in het bakje. De 
stroken hebben geen tanding, 
maar boven en onder twee gaten 
waarin pennetjes passen die het 
transport verzorgen. Ze werden 
geleverd in rollen van 2.000 
stuks zonder rugnummer. De 
rollen werden gedrukt bij Cour
voisier in Zwitserland. 
Later zijn er diverse typen 
automaten van het  eveneens 
Duitse  merk Variosyst bijge
komen met licht afwijkende 
opdruk, vooral bij de ster achter 
de waarde. 
Op Tl november 2003 werd 
dezelfde strook uitgegeven ter 
gelegenheid van de postzegel
tentoonstelling Rocupex2003 in 
Kaohsiung [9], met een door de 

HOCUÄK loos KAOHSIUÏ55 
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9 Westerse datum 1111 200} 

ROCUPEX 2003 KAOHSIUNQ 

Taiwanezen zelf aangebrachte 
overdruk in het Chinees, bovenin 
de strook. In dit geval volgde 
men echter niet de Taiwanese 
jaartelling (dat had het jaar 92 
moeten zijn), maar onze wes
terse jaartelling: 2003. 

10. Definitiei/e 
strook: 2106

2006. Links de 
uit twee letters 
bestaande code. 

uit twee letters bestaande code 
in rood. Het opdrukken van de 
waarde gebeurde met een zwart 
of rood inktlint. 
Op 4 augustus 2006 werd 
laatstgenoemde uitgifte voorzien 
van een tekst in het Chinees ter 
gelegenheid van Rocupex2006 in 
Kinmen fnl . In de tekst staat het 

17. Rocupex 20o6' 040S2006. 

Taiwanese jaar 95. De waarde

opdruk was in zwart en blauw. 

Zwarte beer 
Na de CKS Memorial Hall viel 
de zwarte Formosabeer de 
eer te beurt om op Taiwanese 
automaatstroken afgebeeld te 
worden. Formosa is de oude 
naam van Taiwan. Die beren
strook kwam op 21 juli 2004 
uit [12]. De zegels op de rollen 
waren om de vijf stroken van een 

Diversiteit deed zich ook bij deze 
stroken voor, toen op 6 augustus 
2004 een overdruk verscheen 
voor Roaipex2004 in Taipei [13]. 
Ook in dit geval was elke vijfde 
strook van een uit vier cijfers 
bestaand rugnummer voorzien. 

mmmÊm 
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Boven: 13. 
Rocupex 

2004strook 
Hiernaast, een 
vorbeeld van 
een uit vier 

cijfers betaand 
rugnummer 

Op 18 maart 2005 werd de 
'zwarte beer'strook uitgegeven 
met een zevencijferig rugnum
mer, niet om de vijf stroken 
geplaatst, maar op elke strook 
en oplopend van ooooooi tot 
4054000. Bovendien werden 
diverse automaatnummers op 
de rechterbovenzijde van de 
stroken gedrukt [14]. En om het 

( " 
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14 Strook van 183.05 met automaat

nummer oi8. 

nog ingewikkelder te maken 
werden op de tentoonstellingen 
in 2006 voor de berenstroken 

12. Eerstedagenvelop 'zwarte beer' 

viercijferig rugnummer voorzien, 
waarbij op de rol werd terug
geteld van 2000 naar 0005. Met 
ingang van deze uitgifte zijn alle 
automaatstrokenrolTen gedrukt 
bij Joh. Enschedé Security Print 
in Haarlem. 

verschillende kleuren inktlint 
gebruikt: blauw, zwart, rood en 
groen (zie ook hierna, bij de 
kraanvogels). Het laat zich raden 
hoeveel combinaties er ineens 
mogelijk waren. 
Daarmee was de koek nog niet 

op, want op 7 oktober 2005 
werd weer een overdruk op 
'zwarte beer'stroken geplaatst, 
ditmaal ter gelegenheid van 
de tentoonstelling Kaohsiung 
2005. Alle bijzonderheden die 
bij de uitgifte van i8 maart 2005 
gemeld werden, waren ook hier 
van toepassing [15]. 
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15. Automaatstrook Kaohsiung 2005. 

Op 3 september 2007 werden 
de Duitse Variosyst 503a en 
jojtiautomaten vervangen door 
een nieuw type: Innomion. Dat 
ging gepaard met een nieuw 
type waardeopdruk en een groter 
automaatnummer op de 'zwarte 
beer'stroken [i6]. Er zijn in heel 

16 Innovisionstrook. 

Taiwan inmiddels zo'n vijftien 
automaten van dit type geplaatst 
in of bij postkantoren. Ook 
het gebruik van automaten op 
tentoonstellingen ging gewoon 
door. 
Op 21 september 2007 trad de 
zwarte beer op Rocupex 2ooy op, 
een tentoonstelling die in Tainan, 
een stad in het zuidoosten van 
Taiwan, werd gehouden. Op de 
stroken werd een tekst bijge
drukt met het Taiwanese jaar 96 
erin. Nieuw op deze stroken is 
een rode controlecode van twee 
letters en vier cijfers, rechts van 
de zwarte beer [17]. 

17 Rocupex 20oystrook Tainan 

Van 26 tot en met 30 december 
2007 was de beer van de partij 
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T8. InnoiiKion-automaten in bedrijf 

op Stampex200J in Taipei en 
van 28 december 2007 tot 2 
januari 2008 op Zhongli Stampex 
2008. 
Afbeelding [i8] laat duidelijk zien 
hoe verzamelaars in Taiwan in de 
gelegenheid worden gesteld de 
automaten op tentoonstellingen 
te bedienen: je gaat aan een 
automaat zitten en krijgt dan vijf 
minuten de tijd om stroken te 
trekken. Wil je meer stroken, dan 
sluit je weer netjes achterin de rij 
aan. Let vooral op het kleine digi
tale wekkertje rechtsboven op de 
eerste automaat. Dat kleinood 
zorgt voor een doorgaans orde
lijke en eerlijke gang van zaken. 

Witte kraanvogels 
Tussen de 'zwarte beer'-uitgiften 
door werd op 19 augustus 2005, 
ter gelegenheid van de tentoon
stelling Taipei 2005, een serie 
met vier kraanvogels uitgege
ven [19]. De afbeeldingen zijn 

nummers doortellen. Als klap op 
de vuurpijl kwam op stroken met 
als eerste codeletter een W, X, 
Y of Z om de tiende strook een 
vijfcijferig rugnummer voor [20]. 

20: Vijfcijfe-
rige code op de 
achterzijde van 
de strook van 
afbeelding jg. 

05110 

Kunt u het nog volgen? 
Dezelfde uitgifte werd in de loop 
van 2006 en 2007 ook gebruikt 
op tentoonstel l ingen in Jonghli, 
Taoyuan, Hs inchu en Taipei, in 
alle gevallen met verschillende 
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Boven: 19. Vier 
Taipei 2ooy 

stroken Links: de 
controlecode. 

ontleend aan het eeuwenoude 
schilderij Taisiantu uit het Natio
naal Paleismuseum op Taiwan. 
En weer lijken de mogelijkhe
den vrijwel eindeloos: diverse 
automaatnummers, diverse 
kleuren inktlint en - als nieuw/tje 
- een controlecode linksonder op 
de stroken, bestaande uit twee 
letters en vier cijfers die als volg-

kleuren inktlint: van zwart, blauw, 
rood tot groen. 

Bloemen van Taiwan 
De meest recente uitgifte betreft 
een nieuw motief met een af
beelding van de Taiwanese Tung-
bloesems [21]. De bloesems 
groeien aan hoge struiken die in 
mei massaal hun sneeuwwitte 
blaadjes verliezen. Daardoor 
ontstaat op veel paden en wei
den in het sneeuwarme Taiwan 
de illusie dat er sneeuw ligt en 
de magie van zo'n moment 
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TAIWAN POST 

Boven' 21 Strook met Tung-bloesem; 
geen landsnaam, maar 'Taiwan Post'. 

22. 'Sneeuw' in Taiwan. 

brengt de mensen uiteraard 
geluk [22]. 
De nieuwe automaatstrook 
werd uitgegeven ter gelegenheid 
van de 21ste Asian International 
Stamp Exhibition 2008, die van 
7 tot en met n maart 2008 in 
Taipei werd gehouden. Ook de 
rollen met deze stroken werden 
gedrukt bij joh. Enschedé 
Security Print in Haarlem. Nieuw 
is het digitale controlenummer 
aan de linkerzijkant. Nieuw 
is ook dat rechtsonder op de 
stroken niet meer Republic of 
China staat, maar Taiwan Post. 
Tot verbazing van de organisato
ren was de belangstelling onder 
verzamelaars zó groot, oat de 
gehele voorraad van 6 0 0 . 0 0 0 
stroken geheel werd uitverkocht. 
Daarvan bestaan er circa 2 .000 
met een groene opdruk van 
automaat 084 [23], die op 5 

23. Schaars: groene opdruk. 

april 2008 stond in Hsinchu, dé 
IT-stad van Taiwan. Daar vierde 
men op bescheiden wijze het 
tienjarig bestaan van het post
kantoor, maar er stonden ruim 
voor openingstijd al tientallen 
verzamelaars die ditmaal slechts 
drie minuten de tijd kregen om 
automaatstroken te trekken. Ook 
die stroken waren uiteraard in 
een mum van tijd weg. 
Een roze variant van de Tung-

bloesem is op T december 2008 
verschenen [24]. Met veel gevoel 
voor compromis staat rechtson
der niet meer Taiwan Post, maar 
Republic of China (Taiwan). 

24. Roze bloesem 

Andere automaatstroken 
In Taiwan heeft men ook erva
r ing opgedaan met 57 Alona-au-
tomaten, een product van eigen 
Taiwanese bodem [25]. Klanten 
konden hieruit na inworp van 
geld stroken met een afbeelding 
van drie ganzen verkrijgen. O p 
de stroken werd niet alleen een 
waarde geprint, maar ook de 
da tum van afgifte. O m die reden 
worden ze - dat is althans bij de 
Duitse Michel Automatenmarken 
Spezial-Katalog - niet als zuivere 
automaatstroken beschouwd. 
De eerste automaten van di t type 
werden op 12 maart 90 (voor 
ons 2001) in bedri j f genomen. 

25. ALONA-
automaat. 

Op een strook van NT$5* [26] en 
op de bijbehorende bon staat de 
datum i6 november 91. Het ge
tal direct boven de datum is een 
volgnummer (*7i8i), dat bij elke 
volgende strook doortelt. De au
tomaat drukt dat nummer mee 
met de waarde, de standplaats 
en de datum. Het volgnum
mer staat ook op de - hier niet 
afgebeelde - bon vermeld, vlak 

REPUBLIC ~—f-Xjr. 
OF 
CHINA 
POSTAGE 

NT$6 * 

Ui 

9 1 . 1 1 . 1 6 

26; Drie ganzen. 



boven hetdatumstempei; daar 
weer boven staat de gekozen 
waarde, $5. 
Het kader rond de horizontale 
Chinese tekst onderaan lijkt niet 
meer dan een versiering. Maar 
als we het van heel dichtbij bekij
ken, dan zien we de zich alsmaar 
herhalende tekst Republic Cf 
China Postage [27]. 

l. m^B 
NIH3*DMl«n<lltlBVltOJ«NIH 

27. Zich herhalende kadertekst. 

Op 20 januari 92 (2003) werd 
een tweede oplage stroken in ge
bruik genomen, met als belang
rijkste aanvulling dat rechtsonder 
een automaatnummer voorge
drukt is [28]. De Aionaautoma
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OF 
CHINA 
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28. Alonastrook met automaatnummer. 

ten zijn sinds 19 april 93 (2004) 
niet meer in gebruik. 

'Veelsoortigheid' of'overdaad'? 
De bedoeling van dit overzicht 
is te laten zie wat in een land 
als Taiwan (toch een beetje de 
andere kant van de wereld) 
gebeurt op het gebied van 
automaatstroken. Niet iedereen 
is misschien enthousiast over de 
gelegenheidsuitgiften die maar 
heel beperkt op tentoonstel
lingen verkrijgbaar zijn (net als 
in bijvoorbeeld België, Frankrijk 
en Oostenrijk). Op sommige 
websites zet men bovendien 
vraagtekens bij de vele onnodige 
opdrukkleuren en automaatnum
mers\ Maar het staat iedereen 
uiteraard vrij dat te verzamelen 
wat zij of hii interessant vindt. Er 
zit vaak toen een stukje geschie
denis of volkseigen cultuur ach
ter, dat de moeite waard is om te 
achterhalen en te documenteren. 

Noot: 
i: Zie bijvoorbeeld www.ateeme.net 
(in het Spaans en Engels) en de site 
ivujiü.atms.cli ('Nachrichten über 
weltweite ATMNews eingestellt'). 

Websites; 
Wie op de hoogte wil blijven van de 
jongste en komende automaatstro
kenuitgiften van Taiwan en andere 
landen, kan onder andere terecht op 
de volgende websites: 
www.ateeme.net 
^ulfmannatmcollection.bloflspot.com 
home.scarlet.be/dannyeddy/neuj.htiTi 

EINDEJAARSBEURS OOK 
NU WEER IN BARNEVELD 

Veluwehal twee dagen in teken van de filatelie 
Op maandag 29 en dinsdag 30 
december wordt in de Veluwehal 
aan de Nieuwe Markt 6 in Bar
neveld weerde Eindejaarsbeurs 
gehouden. De beurs is op beide 
dagen van 9 uur 's morgens tot 
vijf uur 's middags geopend. De 
toegangsprijs is 3.50 euro per 
persoon per dag. U kunt in de 
buurt van de hal gratis parkeren, 
maar echt comfortabel reist u 
pas per trein: NSstation Barne
veld Centraal ligt op ongeveer 
vierhonderd meter van de hal. 
Door een gewijzigde zaalindeling 
is men er in geslaagd het aanbod 
nog te vergroten en verbeteren. 
Het aantafstoelen waarop 
bezoekers kunnen plaatsnemen 
is uitgebreid tot 1.400! 
De Eindejaarsbeurs is een beurs 
in de ware zin van het woord: 
geen tentoonstelling, maareen 
echte handelsbeurs. De kern 
van wordt gevormd door zo'n 
honderd filatelistische stands, 
waarvan een groot deel uit het 
buitenland. Een flink deel van de 
zaal is bestemd voor de verza
melaars van munten, penningen 
en bankbiljetten. Op de beurs 
kunt u verzamelingen en losse 
zegels gratis laten taxateren. Er 
is ook nu weer een attractieve 
jeugdhoek, waar voor ieder kind 
wel wat te vinden zal zijn, al wa
ren het maar de gratis postzegels 
en mooie nieuwe albumbladen. 
De aandacht is ditmaal vooral 
op naoorlogs Duitsland gericht. 
De aan de jeugdhoek gekop
pelde koopjescorner is ook toe
gankelijk voor volwassenen; daar 
zijn veel leuke aanbiedingen van 
de Bondsrepubliek, WestBerlijn, 
de DDR en het verenigde Duits
land te vinden. Uit de opbrengst 
van de koopjescorner wordt het 
jeugdwerk gefinancierd. 
De organisatie en vrijwilligers 
van de Eindejaarsbeurs hopen 
dat u het naar uw zin zult heb
ben in Barneveld. 
Voor meer informatie kunt u 
bellen (na i8 uur): het telefoon
nummer is 0553558600. U kunt 
ook de website van de organi
satie {www.eindejaarsbeurs.nl) 
raadplegen; via de site kunt u 
ook een emailtje sturen. Schrijft 
u liever? Dan is dit het adres: 
VOW, Tienwoningenweg 53, 
7312 DL Apeldoorn. 
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www.eindej aärsbeurs.n 

29/30-12-2008 10.00-17.00 

EINDEJAARSBEURS 
Grote int. beurs in de kerstvakantie 
BOURSE DE LA FIN DE L'ANNEE 
Grande bourse internationale 
lendant les vacances de Noël 
AHRESEND - SAMMLERMESSE 

Große internationale Messe 
in den Weihnachtsferien. 
END-OF-THE-YEAR-FAIR 
B^ international fair 
during Christmas holidays 

Locatie / Location / Ort: 
VELUWEHAL, Nieuwe Markt 6, 3771 CB, BARNEVELD, NL 

Toegang / Entree / Eintritt / Entrance: €.3,50 p.dag/jour/Tag/day. 
Jeugd / Jeunesse / Jugend /Youth < 17 gratis / gratuit / frei / free. 

Handelaren / Marchands / Händler / Dealers: 
±100 Filatelie / Philatélique / Philatelie / Philatelies. 
± 35 Munten, bankbiljetten, prentbriefkaarten, verenigingen. 

Monnaie, billets de banque, cartes postal, groupes d'étude. 
Münzen, Banknoten, Ansichtskarten, ArGe. 
Coins, papermoney, postcards, study groups. 
Grote jeugdstand / große Jugendecke/ big youthcorner 

= Veluwehal 
Auto/Volture/Car: 
Al: Afrit / Sortie / Ausfahrt / Exit 16 
Voorthui/jen/ Harselaar. 
Volg / Suivre/ Folge/ Direction Baineveld- centrum 
- = vrij parkeren /Parking gratuit / 

Parken gratis / Free parking 

^ Trein/Train/ Bahn: 
4(K) m. van station Barneveld-eentraal /du gare centrale 
ab Bahnhof-centraal /from station-centrum 

Meer dan 1400 stoelen 
Plus de 1400 chaises disponible 
Über 1400 Stühle verfügbar 
More than 1400 chairs available 

V.O.V.V., p/a Tienwoningenweg 63, 7312 DL, APELDOORN NL 
(0031)-(0)55-3558600 e-mail: organlsatle@elndejaarsbeurs.nl 

http://www.eindej
mailto:organlsatle@elndejaarsbeurs.nl


TOPFILATELIE 
Door het grote internationale 
aanbod voorziet de beurs in 
ruime mate in alle facetten en 
prijsklassen van de filatelie. 

* Brieven en posthistorie 
* Wereldwijd klassiek-modern 
* Groot aanbod modern gest. 
* Kilowaar, landenstocks. 
* Catalogi / Literatuur 
* Plaatfouten / rariteiten 
* Motieven en toebehoren 
* Veilinghuizen / taxaties 
* Partijen /restanten 
* Grote 5 cent hoeken/bergen 

KooDÏescorner 
Deze stand is een onderdeel van de 
jeugdboek waar volwassenen ook 
goedkoop terecht kunnen. In een ruime 
opstelling wordt een enorme hoeveelheid 
filatelistisch materiaal aangeboden tegen 
zeer redelijke prijzen. Het batig saldo 
wordt aangewend voor het jeugdwerk. 

JEUGDPROGRAMMA 
Uitsluitend voor ieued tot en met 16 iaar 
Welkomstpakket van Hollandfila / Eindejaarsbeurs. 
50 grootformaat postzegels hele wereld gratis uitzoeken. 
50 december postzegels van Nederland. 
50 grootformaat postzegels West-Duitsland 
50 grootformaat postzegels D.D.R. 
Dit keer bijzondere aandacht voor postzegels van Duitsland met mooie bladen 
Er is ook nog volop keus uit de vorige- en nieuwe albumbladen van andere 
landen zoals België, Frankrijk, Australië enz. 
Ook is er natuurlijk ons uitgebreide spelprogramma met leuke prijzen. 
Om goed te leren afweken, krijg je een grote hand oefenmateriaal mee. 
Als dit nog niet genoeg is, kun je ook heel veel leuke dingen kopen tegen j 
een speciaal jeugdtarief. F 

Asenda Jeugdboek / koooiescorner 

29 en 30 december Eindejaarsbeurs / Barneveld 
21 februari Noordfila 2009 in Roden (DR) 

28 en 29 maart 2009 Antwerpfila / Antwerpen 
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NEDERLANDSTALIGE TIJDSCHRIFTEN: 
DAAN KOELEWIJN - BUITENLANDSE 
BLADEN: GERARD GEERTS 

een doorvaartmogelijk-
heid naar Azië te zoeken 
noord van Nova Zem-
bla. Op 25 maart 1609 
vertrok het schip Habe 

BUITENUNDSE BUDEN 

Dichter en deserteur 
Veel postzegelverzame
laars weten weinig of 
niets van wat bepaalde 
personen of gebeurtenis
sen op postzegels beteke
nen. Doorgaans nemen 
zij de voorstellingen 
voor kennisgeving aan. 
Dit was voor de redactie 
van Timbres magazine 
aanleiding aandacht te 
besteden aan Jean Nicolas 
Arthur Rimbaud (1854-
1891). Hij werd geboren 
in Charleville bij Méziè-
res, dat ook een museum 
aan hem wijdde. Tijdens 
een militair concert had 
zijn toekomstige vader, 
een kapitein in het Franse 
leger, seksueel contact 
met een struise boeren
dochter, Vitalie Cuyf, en 
ziet... In totaal kwamen 
er vijf kinderen, die door 
hun moeder met heel 
strenge hand werden 
opgevoed. Vader was vaak 
afwezig en verdween ten
slotte voorgoed. Arthur, 
het tweede kind, was van 
nature erg opstandig en 
toen hij zes was liep hij 
van huis weg. Hij blijkt 
een intellectueel kind te 

sen beiden ontstaat een 
stormachtige relatie. In 
1872 vluchten Verlaine en 
hij samen naar Londen en 
vervolgens naar Brussel. 
Tijdens een ruzie raakt 
Arthur gewond door een 
pistoolschot, afgevuurd 
door Verlaine. De ver
houding wordt terstond 
beëindigd. Arthur stopt 
met dichten en schrijven 
en begint aan een zwerf
tocht, die hem onder 
andere naar Harderwijk 
voert (1876). Daar tekent 
hij een contract bij het 
Koninklijk Nederlands-
Indisch Leger. Op 23 juh 
1876 aangekomen op Java 
deserteert hij al op 15 au
gustus 1876, met behulp 
van een Engels schip. Een 
nieuwe zwerftocht via 
Europa voert hem naar 
Egypte, Cyprus, Aden 
(waar hij moet vluchten) 
en naar Ethiopië. In mei 
i8gi is hij weer terug 
in Frankrijk. Meteen na 
aankomst wordt hij in 
Marseille opgenomen 
in het ziekenhuis. Een 
ernstige aandoening aan 
zijn rechterbeen (kanker 
of koudvuur?) zal hem 
fataal worden. Tevergeefs 
wacht hij op een arts, die 

Jcon Nicolas Arthur Rimbaud. . kort, maar bciDogen leven 

zijn, dat enkele klas
sen mag overslaan. Op 
de middelbare school 
ontfermt de leraar 
Izambart zich over hem; 
hij treedt op als sur
rogaatvader en moedigt 
Arthur aan vooral door 
te gaan met het schrijven 
van gedichten. Amper 15 
jaar oud verwerft hij zich 
al de status van 'erkend 
dichter'. In de verte lokt 
Parijs, met zijn dichters-
kolonie: Les Parnassiens. 
Daar aangekomen gaat hij 
na enige tijd inwonen bij 
de beroemde dichter Paul 
Verlaine en - als deze zijn 
vrouw verlaat - samen in 
de Commune (1871). Tus-

zijn leven kan redden, 
met om zijn middel een 
gordel met goudstukken. 
Ook een amputatie op 
30 augustus i8gi brengt 
geen redding. Zo eindigt 
ruim twee maanden later, 
op 10 november, het leven 
van een vagebond en 
tevens een van Frankrijks 
grootste vernieuwers van 
de poëzie. (Le puzzle de la 
France des timbres: Arthur 
Rimbaud, in Timbres maga
zine, juli 2008). 

Viering eeuwfeesten 
Er liggen veel vieringen 
van eeuwfeesten in het 
verschiet die - nu of in de 
nabije toekomst - filate-

De exploratie van de Amerikaanse Oostkust met zegels geïllustreerd 

listisch zullen worden 
herdacht. Veel daar
van hebben duidelijke 
raakvlakken met onze 
kleurrijke geschiedenis. 
Al in 2006 herdachten 
de Amerikaanse poste
rijen het feit, dat Samuel 
Champlain in 1606 begon 
met het verkennen en 
in kaart brengen van de 
Oostkust van Noord-
Amerika. In 1607 sticht
ten Engelse kolonisten 
de plaats Jamestown, de 
eerste Engelse nederzet
ting in Noord-Amerika. 
Een Nederlands schip 
bracht destijds de eerste 
slaven naar deze plaats. 
Eerdergenoemde Cham
plain stichtte, in 1608, de 
plaats die we nu kennen 
als Quebec (Canada). De 
naam is afgeleid van de 
taal van de Algonquin, die 
'de plaats waar de rivier 
(dat wil zeggen de St. 
Lawrence) smaller wordt' 
aanduidden met Kebec. De 
stad werd het centrum 
van 'Nieuw-Frankrijk', 
tot de verovering door 
de Engelsen in 175g. In 
mei jl. gaven Frankrijk en 
Canada gemeenschap
pelijk eenzelfde postzegel 
uit, die de indruk wekt dat 
de vestiging van Europese 
kolonisten destijds heel 
vreedzaam is verlopen. 
Volgend jaar is het 400 
jaar geleden dat de 
Engelse kapitein Henry 
Hudson in Amsterdam 
een contract tekende met 
de bewindvoerders van de 
Kamer Amsterdam van de 
Verenigde Oostindische 
Compagnie, om een reis 
te ondernemen naar de 
Noordelijke Ijszee om 

Maen. De reis verliep heel 
anders dan gepland. De 
Hudson Baai, respectie
velijk de Hudsonrivier 
herinneren ons daaraan. 
Zonder vooruit te lopen 
op de festiviteiten in 
20og, waarvan de eerste 
besprekingen zojuist zijn 
begonnen, denk ik, dat 
er veel postzegels in 2009 
en volgende jaren zullen 
verschijnen, die ons aan 
deze en andere activitei
ten in Noord-Amerika 
zullen herinneren. Het is 
zaak daar nu al op attent 
te zijn. 
(Franlaeich-Canada: Schif" 
und Boot im Strom in Lan-
der-Spiegel, Briefmarken-
Spiegel nummer 8-2008 
en du Queliec et I'Acadie in 
Timbres magazine, juni 
2008, nummer 91). 

Raadsel ontsluierd 
De in de Verenigde 
Staten wonende Kees 
Adema heeft opnieuw de 
aandacht van filatelistisch 
Nederland op zich geves
tigd. Dit keer heeft hij na 
jarenlang speurwerk en 
technische onderzoeken 
van derden kunnen aanto
nen, dat de zogenaamde 
2S (Stuiver) Schuytstem-
pels, zoals die al jaren 

voorkomen in catalogi, 
vals zijn. Al in 2002, bij de 
presentatie van zijn boek 
(The First Postale Dues - Hol
land's 3S (=Sttiiuer) Mar
ianus 1667-1811), vestigde 
hij er de aandacht op, dat 
een zekere R.E.P. Maler 
veel stempels had vervalst 
uit genoemde periode. 
Sluitende bewijzen waren 
op dat moment nog niet 
gevonden. Dus opnieuw 
aan het werk. Zijn on
derzoek concentreerde 
zich, zoals gezegd, op de 
echtheid van de 2 Stuiver 
Schuytstempels. Schrij
vers en verzamelaars van 
naam hadden meerma
len beweerd, dat deze 
stempels voor het vertrek 
van de trekschuit werden 
aangebracht. Ergo: 
vooruitbetaling van nog 
te verrichten diensten. 
Als dat waar zou zijn, 
dan zou dat het stempel 
op gelijk niveau brengen 
met de latere Penny Black 
(1840). De postdienst per 
trekschuit startte in 1659 
en was met name bedoeld 
om zakelijke informatie 
(o.a. beursberichten uit 
Amsterdam) op snelle 
wijze te vervoeren. Uit 
onderzoek bleek, dat de 
stempels aan boord van 
de trekschuit werden 
aangebracht. De brieven 
van de snellere postiljon 
(bode te paard) werden 
voorzien van een 3-Stui
vers tempel. 

Adema liet geen middel 
onbeproefd. Zo verge
leek hij brieven van 
dezelfde persoon die in 
de verzamelaarswereld 
circuleerden met die uit 
archieven waar Maier 
geen toegang toe had ge
had. Verder constateerde 
hij dat bedoelde stempels 
- ten onrechte - waren 
aangebracht op brieven 
uit Den Haag, in plaats 
van uit Amsterdam, dus 
tegen de vervoersstroom 
in. Ook de stempels zelf 
onderwierp hij aan een 
nauwgezet onderzoek; zo 
Icwam hij opvallende ver
schillen op het spoor, in
begrepen het gebruik van 
belastingsstempels uit het 
Stadsarchief Amsterdam 
voor het vervaardigen 

Door Kees Adema ontmaskerd als een vervalsing 2S Schuijt 



Spelen en de Paralympics 
in Beijing worden bespro
ken. Opmerkelijk is dat 
aandacht wordt besteed 
aan niet-filatelistische on
derwerpen over Liechten
stein. Zo is er een artikel 
over het belastingparadijs 
Liechtenstein, waar uit j 
veel landen afkomstige , 
grote spaarbedragen i 
worden geparkeerd, die [ 
door het bankgeheim uit 
het zicht blijven van de 
belastingdienst. 

Alex Nuijten 
Als liefhebber van 
voetballen en wielren
nen merk ik dat er steeds 
nieuwe, jonge sterren 
naar voren komen in deze 
sporten; bij andere spor
ten zal dit niet veel anders I 
zijn. Ook in onze'sport', i 
de filatelie, ontdek ik nu 
zo'n opkomend talent. 
Zijn naam is Alex Nuijten. i 
Hij schreef al artikelen i 
in onze jeugdrubriek de 
Posthoorn. Al lezende J 
voor u kwam ik hem ook 
tegen in Brepost (PV 
Breda) met een artikel 
over het gebruik van het 
langstempel Waddingsveen 
en het francohalfrond-
stempel (type B) in Gouda 
geplaatst (soms verkeerd) i 
op een vouwbrief naar i 
Woubrugge (via Alphen) 
in 1862. De bijdrage trok 
mijn aandacht door de 
correcte beschrijving en 
dito uiüeg. Als Wad-
dinxvener sprak het 
onderwerp me uiteraard 
aan. Vervolgens kwam ik 
in hetzelfde nummer een 
goed gedocumenteerd 
artikel tegen van dezelfde 
auteur, ditmaal over de 
briefl<aarten van Curagao 
uit 1879. Dooreen 
tariefverlaging werden de 
briefkaarten van 15 en 12 
1/2 cent van een hand-
stempel '7 1/2 cent in 
kastje' voorzien. Omdat 
die overdrukken met de 
hand werden geplaatst, 
ging er wel eens iets mis. 
Dit laatste artikel is in 
kleur te vinden op de site 
van de PV Breda {www. 
postzegelveremgmgbreda.eu), 
want Alex is ook nog eens 
webmaster van deze club! 

van nieuwe stempels. 
Bovendien had Maier - op 
ingenieuze wijze - een 
aantal bekende koop
mansnamen of bestem
mingen gewijzigd en zelfs 
brieven uit kerkelijke 
archieven ontvreemd en 
aangepast. 
Tenslotte schakelde 
Adema een Duits en een 
Amerikaans wetenschap
pelijk laboratorium in; 
hun onderzoekmetho-
diek wordt uitgebreid 
besproken en toegelicht. 
Professor Gene Hall Ph.d 
was een van de ingescha
kelde specialisten; hij 
toonde eerder onder meer 
de Grinnell-vervalsingen 
aan, bij de Missiona
riszegels van Hawaii. 
De door hem gebruikte 
'Raman spectroscopie' of 
'de Papieren Document 
Detective', is in staat de 
chemische samenstelling 
van de inkt vast te stellen, 
afzonderlijk van het ge
bruikte papier. De onder
zoeken leveren het bewijs, 
dat de beide (onder ander 
in de NVPH-catalogus) 
beschreven typen van de 
2S(Stuiver)-Schuytstem-
pels vervalsingen zijn. Zij 
zullen dus uit de catalogi 
moeten worden verwij
derd, daarbij de nodige 
teleurgestelde bezitters 
achterlatend. Adema 
verdient waardering voor 
zijn gedrevenheid en zijn 
doorzettingsvermogen! 
(Holland's Track-Boat 
Marianus. A philatelic con
undrum solved, in The Col
lector's Club Philatelist, 
september/oktober 2008, 
jaargang 87, nummer 5). 

G.A. GEERTS 

NEDERUNDSTALIGE 
TIJDSCHRIFTEN 

De bonte viltbij 
Eindelijk ontvingen we 
weer eens een exemplaar 
van Mededelingenblad 
(Nederlandse Vereniging 
van Postzegelverzame
laars van Liechtenstein). 
Het biedt een gevarieerde 
inhoud, zoals een inter
view met voorzitter Piet 
Siebren ten Wolde. Hij 
heeft veel ideeën om de 
leden te activeren en geeft 
daar ook gestalte aan. De 
nieuwe emissies van het 
vorstendom worden uiter
aard behandeld, waaron
der 'Zeldzame bijen en 
wespen in Liechtenstein' 
(voorbeelden: de korte 
spriet metselbij, de bonte 
viltbij (foto volgende 
kolom) en de gewone 
schoorsteenwesp). Ook 
de uitgiften ter gelegen
heid van de Olympische Vals in soorten 

In Onder de Loep (PV 

Hoogeveen) kwamen 
we een kort en overzich
telijk artikel tegen over 
vervalsingen. Al snel na 
de uitgifte van de eerste 
postzegels Icwamen ook 
de eerste vervalsingen op 
de markt, schrijft auteur 
J.F. Rodenburg. Als 
belangrijkste verval
singscategorieën noemt 
hij die ten nadele van de 
verzamelaar en die om de 
posterijen op te lichten. 
Hij oncierscheidt com
plete vervalsingen, valse 
opdrukken, vervalste 
afstempelingen, valse 
tandingen, chemische 
vervalsingen en repara
ties. Rodenburg behan-

' ^ ^ ^ 

Een vervalsmg waar De Spcrati 
trots op was- Kij signeerde 'm. 

delt ook enkele beruchte 
vervalsers, zoals de ge
broeders Spiro, Fournier, 
Jean de Sperati en Raoul 
de Thuin. 
Het herkennen van 
vervalsingen vereist grote 
kennis, vooral wanneer 
het om klassieke uitgiften 
gaat. Ook in onze tijd 
wordt nog veel vervalst, 
onder andere met behulp 
van fotokopieerappara
ten, laserprinters en scan
ners. Rodenburgs artikel 
verscheen eerder in Phila-
Info (PV Coevorden). 

Drukkerij geplunderd 
Een expresdienst dient 
om post zo snel mogelijk 
naar de plaats van zijn 
bestemming te brengen. 
In Maandblad (KVBP-Stu-
diekring, België) schrijft 
Adam van der Linden 
over de exprespost bij 
onze zuiderburen. Het 
gebruik van verschillende 
soorten stempels (in al
lerlei vormen) en zegels 
(telegraafzegels, gewone 
postzegels en expresze
gels) komt aan de orde. 
In het bijzonder viel mij 
op het hoofdstuk over de 
specifieke telegramex-
preskaart, die op 15 mei 
igi2 werd uitgegeven met 
een ingedrukte waarde 
van 30 centimes en die 
kon worden gebruikt 
voor een boodschap 

van maximaal vijftien 
woorden. De kaart mocht 
ook worden gebruikt voor 
andere verzendmogelijk-
heden, maar dan moest 
het woord telegramkaart 
worden doorgehaald. 
Van 1912 tot 1914 werden 
24.500 van deze kaarten 
verkocht. Bij de plunde-

De oude zegeldrukkerij in Meche-
len, bij het station, 

ring van de Zegelwerk-
' plaats, tijdens de Eerste 
{ Wereldoorlog, werd een 
' aanzienlijk aantal kaarten 
' gestolen. De telegram-

expreskaart werd op 15 
oktober 1915 ongeldig 
verklaard. Van 1926 tot 
1929 was het ook moge-

^ lijk om exprespost binnen 
of vanuit Brussel per 
tram te laten vervoeren. 
Van der Lindens bijdrage 
is heel gedetailleerd en 
bijzonder informatief 

Onderdrukking 
In ons land zijn we ge
wend om in alle vrijheid 
onze brieven te kunnen 
schrijven en te verzenden. 
Niemand hindert je bij 
de uitoefening van deze 
activiteit. Dat was anders 
in de concentratiekampen 
die de nazi's in de Tweede 
Wereldoorlog inricht
ten. Henk Smit schrijft 
daarover een artikel in 
Hoornblazer (VZP 'De 
Posthoorn') en hij noemt 
als voorbeeld There-
sienstadt. Elke gevan
gene kreeg volgens een 
rooster maandelijks een 
briefkaart uitgereikt. Er 
mocht alleen in het Duits 
worden geschreven en 
met niet meer dan dertig 
woorden. Er mocht niets 
worden geschreven over 
de toestand in het kamp, 
over aankomende en 

vertrekkende transporten 
en over het aantal en de 
arbeidsinzet van de ge
vangenen. Uiteraard werd 
de post ook nog gecensu
reerd. Wat een gelukkig 
dat die tijd voorbij is, 
maar het is goed dat we 
er zo nu en dan nog eens 
aan worden herinnerd. 

T.P. de Jongh overleden 
Door voor u te lezen, leer 
ik veel mensen kennen 
door hun pubhcaties. 
Persoonlijk ken ik ze vaak 

] niet, maar dankzij hun 
verenigingsbladen zijn 
het goede bekenden van 
mij geworden. Zo las ik 
in De Postzegelvriend 
het voor mij schokkende 
bericht dat op 65-jarige 
leeftijd was overleden Teu-
nis Pieter de Jongh, redac
teur van het blad en ook 
voorzitter van de stichting 
'De Postzegelvriend'. 
Deze organisatie stelt 
zich ten doel langdurig 
zieke en/of gehandicapte 
postzegelverzamelaars te 
helpen met het opbouwen 
en uitbreiden van hun 
verzameling. Dit gebeurt 
onder andere door het 
toezenden van postze
gels, briefwisseling met 
een vaste correspondent 
en door uitgifte van het 
blad De Postzeflelunend. Uit 
alles bleek dat de heer 
De Jongh met hart en 
ziel zijn werkzaamheden 
verrichtte voor onze zieke 
medeverzamelaars. Wij 
condoleren zijn vrouw 
en kinderen oprecht met 
dit verlies en wensen 

I hen sterkte toe. Joris 
j de Jongh, zoon van de 

overledene gaat nu de 
redactie voeren over het 
blad. Hij zegt: 'Ik heb 
veel bewondering gehad 
voor alle bezigheden 
die mijn vader verrichtte 
voor De Postzegelvriend 
en ik hoop dat ik in zijn 
voetsporen de taak van 
redacteur (en misschien 
nog meer) zo goed moge
lijk zal voortzetten.' We 
wensen Joris veel succes 

toe . DAAN KOELEWIJN 

Maandelijks rantsoen uan e'c'n briefkaart, alleen m het Duits, 



NEDERLAND, HET EERSTE LAND 
ZONDER POSTKANTOREN 

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

Zoals in Filatelie van mei j l. kort 
werd gemeld, sluiten TNTPost 
en de Postbank binnen vijfjaar 
alle eigen postkantoren. Het 
betreft 250 vestigingen met ca. 
1.850 arbeidsplaatsen. Het be
richt, dat TNTPost begin maart 
verspreidde, sloeg bij velen in als 
een bom. Het postkantoor is im
mers al vele generaties een vaste 
waarde in het stads en dorps
beeld. Meestal zijn het markante 
gebouwen in het centrum van 
de plaats, vergelijkbaar met een 
gemeentehuis. De bewoners zul
len deze vaste richtpunten gaan 
missen. IVIaar helaas: alles wordt 
tegenwoordig opgeofferd aan de 
marktwerking en met grote, mar
kante gebouwen is geen winst 
te behalen. Gezien hun centrale 
ligging zullen ze wel aardig wat 
opbrengen en zal er wel een 
andere meer rendabele bestem
ming voor worden gevonden. 

Wat te doen in/met het 
postkantoor 
Het persbericht dat de sluiting 
aankondigt begint met de sug
gestie dat 'steeds minder men
sen de weg naar het postkantoor 
maken.' [...] 'Supermarkten en 
boekhandels zijn voor het kopen 
van postzegels veel populair
der'. Enkele regels verder wordt 
de ware reden voor de sluiting 
onthuld: 'Daarbij is het exploite
ren van een verkooppunt in een 
winkel goedkoper dan van een 
postkantoor'. In 2005 werd in 
'Filatelie' een overzicht gegeven 
van de verschillende soorten 
postinstellingen\ Inmiddels zijn 
daar nog zogenaamde 'post
winkels' bijgekomen, waarover 
later meer. Anders dan in het 
persbericht wordt gesteld, is het 
niet zo dat in een postkantoor 
alleen maar postzegels worden 
verkocht. Er worden nog een 

„ aantal andere diensten aange
° boden. Hoe het na de sluiting 
■̂  daarmee verder moet is ondui
^ delijk. Volgens de voorlichters 
= van TNTPost zal hierover met 
^ de verschillende organisaties(?) 
! l ! worden onderhandeld. Door de 
= toenmalige PTTPost werd inder
^ tijd een brochure uitgegeven met 
ï ais titel Het postkantoor is méér 
=: dan een postzegel en als onderti
"■ te\: Kleine zaken. Grote zaken. Je 

Het zal wennen zijn, maar als de plannen van TNTPost 

en de Postbank doorgaan  en waarom zou dat niet het 

geval zijn?  zullen binnen vijf jaar alle Nederlandse 

postkantoren worden gesloten. Frans Hermse schreef, 

met een 'postkantoorloos' Nederland voor ogen, de nu 

volgende bijdrage. Wat gebeurde er op de kantoren? En 

wat gebeurt er met de gebouwen? 

t i A doet ze op het postkantoor. In de 
§ J brochure wordt een groot aantal 

zaken opgesomd waarvoor men 
in een postkantoor terecht kan. 
Genoemd worden onder andere: 
het aanvragen van een postbus. 

viskaarten, kentekenbewijzen 
deel II en III, registratie snelle 
motorboten, strippenkaarten, 
fotokopieën etc. Op enkele 
kantoren kon men zelfs een 
pas poort of toeristen kaa rt aanvra
gen. Om de kantoren meer 
rendabel te maken werd in het 
verleden een gedeelte ingericht 
als winkel voor kantoorbenodigd
heden e.d. Behalve voor de 
eerder genoemde postzegels kan 
men tegenwoordig aan de loket
ten ook nog terecht voor een 
groot aantal andere zaken. 
Wat biedt het huidige postkan
toor^? 

 Versturen post en pakketten 
 Verkoop telefoons, beltegoed 
 Verstrekken van sportvisakten 
 ChauflFeurspassen (taxi's) 
 Verkoop staatsloten 
 Tachograafkaarten 
 Afgifte kentekenbewijzen 
 Strippenkaarten en 

abonnement OV 
 Bellen en faxen 
 Nationale autokaart (korting 

APK) 
 OVstudentenkaart 
 Schorsing kentekenbewijs 

brommers 
 Verkoop jaarabonnementen OV 
Toegangskaarten evenementen 
 Het aanvragen van een postbus 
 Wenskaarten, cadeaupost 
 Kantoorartikelen 

Een aantal van deze taken zal 
eenvoudig kunnen worden 
afgestoten (strippenkaarten, 
kaartjes voor evenementen), 
maar het is de vraag met welke 
instanties 'onderhandeld' kan 
worden om de overige taken 
over te nemen. 
Blijkbaar was er bij de clientèle 
van de voormalige postagent
schappen, die ook postkan
toor worden genoemd, enige 
venwarring ontstaan. De klanten 
kregen daarom een verklaring 
uitgereikt waarin het verschil 
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Geen gevolgen voor het postkantoor 
in deze winkel 
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1. Mededeling op 5 maart 2008 mtäeäeuen 
door Ket postkantoor te Stem (L). 

met een 'echt' postkantoor werd 
uitgelegd. Hiervoor werd de 
verouderde term 'hoofdpostkan
toor' gebezigd {ajbeelding 1). 

Geschiedenis van het 
postkantoor 
De invoering van de nieuwe 
Postwet in 1850 bracht een groot 
aantal veranderingen met zich 
mee. Er waren voor 1850 uiter
aard postkantoren in Nederland, 
maar door de nieuwe postwet 
kon in principe iedere gemeente 
opteren vooreen postinstelling. 
De meeste gemeenten kregen in 
de loop van de tweede helft van 
de negentiende eeuw een hulp
postkantoor, dat ressorteerde 
onder een postkantoor, in het 
spraakgebruik 'hoofdpostkan
toor' genoemd. Aan het hoofd 
van het postkantoor stond de 
directeur, die toezicht hield, 
niet alleen op de medewerkers 
in zijn kantoor, maar ook op 
de hulpkantoorhouders in zijn 
ressort. In 1850 waren er 120 
postkantoren met daaronder 257 
hulpkantoren'. Begin jaren twin
tig van de vorige eeuw liepen de 
verliezen bij de Posterijen (toen 

nog een staatsbedrijf) jaarlijks 
op. Om te bezuinigen werd een 
aantal postkantoren gedegra
deerd tot hulppostkantoor en 
een aantal hulppostkantoren tot 
poststation. In 1926 werd er (in 
Tilburg) een nieuwe soort postin
stelling geïntroduceerd: het post
agentschap'*. De medewerkers 
van een postagentschap waren 
niet in dienst van Posterijen, dus 
dat scheelde nogal in de kosten. 
Ook de postagentschappen res
sorteerden onderde directeur, in 
wiens handen de medewerkers 
de eed/belofte moesten afleg
gen. De structuur van postkanto
ren met daaronder hulpkantoren 
en postagentschappen bleef in 
grote lijnen gehandhaafd tot de 
oprichting van de Postkantoren 
BVop i februari 1993. 
Voor deze datum was er al veel 
veranderd bij de PTT. In 1989 
vond de verzelfstandiging van 
het voormalige staatsbedrijf 
plaats, gevolgd door de verzelf 
standiging van het loketten
bedrijf; De bestelling vond nu 
plaats vanuit zogenoemde voor
sorteercentra, ook wel 'vestigin
gen' genoemd. In de jaren tach
tig werden op twaalf plaatsen 
Expeditieknooppunten (EKP'n) 
gesticht, waar de sortering werd 
gecentraliseerd en (gedeeltelijk) 
geautomatiseerd. De sortering 
en bestelling vonden nu niet 
meer in de oude postkantoren 
plaats. De directeur werd vervan
gen dooreen chef loketdiensten, 
later filiaalmanager genoemd. 
Boven een aantal filiaalmanagers 
kwam een clustermanager. 
In 2001 heette het postkantoor 
plotseling een City en de nog 
resterende postagentschap
pen Servicepunt plus^. Verder 
waren er servicepunten en 
sen/icepunten verkoop, waar 
alleen postwaarden verkrijgbaar 
waren. In 2001 werden in de 
Tweede Kamer vragen gesteld 
aan staatssecretaris M. de Vries 
over de opheffing van 876 van de 
1.676 postkantoren. Het aantal 
op te heffen vestigingen werd 
vervolgens teruggebracht tot 
774, met de verzekering dat 95 
procent van de bevolking binnen 
een straal van vijf kilometer een 
'volwaardig' postkantoor zou 
hebben. Inmiddels zijn we twee 
kabinetten verder en zijn er nog 
250 postkantoren over. 
Postkantoren BV is eer\ joint

venture (AngloBataafs voor 
samenwerkingsverband) tussen 
PTTPost, later TPGPost, nu TNT



Het postkantoor is méér dan een postzegel 
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2. Voorbeeld van een aduertentie/ajiche uit dejaren tachtig 

Posten de Postbank. Directeur 
werd in 1993 j.C (Hans) Hokke. 
Onder de BV vielen de 'echte' 
postkantoren en de voormalige 
postagentschappen. De service
punten vielen uitsluitend onder 
Post. 
In hoog tempo werden de 
kantoren 'gevitaliseerd', gemo
derniseercTen heringericht. Ook 
werd een groot aantal producten 
en diensten binnengehaald die 
voordien niet leverbaar waren. 
Eens te meer gold de slagzin: 
'Kleine zaken, grote zaken, je 
doet ze op een postkantoor'. 
Ook nu nog geldt: 'Het postkan
toor is méér dan een postzegel' 
[ajheeld'mgi). 
Inmiddels zijn op drie plaatsen 
zogenoemde 'Postwinkels' ge
komen. In deze winkels in Den 
Haag, Nijmegen en Rotterdam 
kan men uitsluitend terecht voor 
postzaken en niet meer voor 
de Postbank {ojheeldingfj. De 
service berust voor een groot 
gedeelte op zelfbediening. Wel
licht is het fenomeen 'postwin
kel' bedoeld als opvolger van 
het postkantoor, in een beperkt 
aantal plaatsen. 

Postkantoren en de filatelie 
Tot nog toe werden in Nederland 
maar twee zegels met afbeeldin
gen van postkantoren uitgege
ven en wel van postkantoren in 

4. Postzegels met ajbeeldingen von post
kantoren in Den Haafl en Veere (NVPH

nummers 650 en 1451). 
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5. Stempel met het voormalige postkan
toor aan de Nieuujezijds Voorburgival in 

Amsterdam. 

Den Haag en Veere {apeelding 
4)
Op 2 mei 1925 werd in Amster
dam op initiatief van de filatelie
pionier N.A. Zilver (18761958) 
net eerste filatelieloket geopend. 
In 1975 werd het vijftigjarig 
bestaan van dit loket met een 
speciaal stempel herdacht (af
beelding 5). De meeste filatelielo
ketten hadden slechts een be
perkte openstellingstijd, maar de 
verzamelaars konden er op hun 
gemak een keuze maken uit het 
beschikbare materiaal, zonder de 
gewone klanten voor de voeten 
te lopen. Er waren zelfs enige 
tijd zegels van Suriname en de 

EdeGld 
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6. Enkele voorbeelden vanjilatclie
loketstempcls met afbeeldingen van 

postkantoren. 

Nederlandse Antillen verkrijg
baar, weliswaar tegen een hogere 
omrekenkoers. 
In 1986 besloot men alle 
filatelieloketten successievelijk 
te voorzien van een speciaal 
stempel®. Deze stempels 
toonden een afbeelding van 
iets eigens van de plaats, waar 
het kantoor was gevestigd. Van 
de 207 stempels nadden er 
zeventien een afbeelding van 
een postkantoor [afieelding 6, 
diverse voorbeelden). Toen in 
1990 het postkantoor aan de 
Nieuwezijds Voorburgwal een 
andere bestemming kreeg, werd 
de Post ondergebracht in het 
voormalige telefoonkantoor aan 
het Singel. In het nieuwe stem
pel werd het Paleis op de Dam 

vangen; die zijn nu in het bezit 
van net Museum voor Com
municatie in Den Haag. Een 
aantal stempels werd nog enige 
tijd voor loketwerkzaamheden 
gebruikt of werd op verzoek van 
filatelisten afgedrukt. 

De prestigieuze gebouwen 
De postkantoren, zeker die 
in de grote steden, moesten 
indruk maken op het publiek. De 
gang naar het postkantoor was 
vroeger een sacrale handeling. 
Veelal werd men ontvangen in 
een centrale hal die in veel geval
len een verpletterende indruk 
maakte. Helaas is de ruimtelijke 
werking op veel plaatsen verlo
ren gegaan door het aanbrengen 
van noKJes en schotjes. Voor 
het ontwerpen van de gebou
wen werden gerenommeerde 
architecten aangezocht. Zo werd 
in Amsterdam het nieuwe post
en telegraafgebouw gebouwd 
naar plannen van de architect 
C Outshoorn. Hij koos voorde 
Italiaanse Renaissancestijl. Op 
de eerste verdieping waren de 
woningen van de directeur en de 
eerste commies. 
De Rijksbouwmeester C.H. 
Peters was verantwoordelijk voor 
de bouwvan een aantal kantoren 
in een stijl die 'postkantoren
gothiek' werd genoemd. Al in 
1898 ontstond aan de Nieuwe
zijds Voorburgwal een nieuw 
postkantoor in deze stijl. Het 
werd in de hoofdstad met de be
kende Amsterdamse humor 'Pe
renburg' genoemd (afbeeldingen 
5 en 7). In 1990 verhuisde het 
postkantoor en werd Perenburg 
omgedoopt tot Magna Plaza, 
een voorbeeld van wat de andere 
kantoren te wachten staat. 
Ir D.E.C. Knuttel was eveneens 
Rijksbouwmeester en hij ont
wierp voornamelijk gebouwen 
in het zuiden van het land. In de 
jaren 1914/1915 bouwde hij aan 
het Maastrichtse Vrijthof een 
postkantoor in de zogenoemde 
'eclectische stijl' (afbeelding 8, 
foto zie volgende pagina). 

7. Herdenkingsenuelop van de sluiting van Ket postkantoor Nieuuiezijds Voorburgival en de 
opening van het kontoor oon het Singel. 

afgebeeld (afbeelding;). Pen juli 
2001 werden de filatelieloketten 
opgeheven en moesten de 
stempels worden ingeleverd. 
Een relatief klein aantal kantoren 
voldeed aan dit verzoek: slechts 
59 stempels werden terugont

De Rijksbouwmeester leverde 
ook het ontwerp voor het veel 
bescheidener kantoor in Kerk
rade. Het in 1909 geopende 
kantoor kreeg de bijnaam 'het 
Zwitsers landhuis'. Het is het 
enige Nederlandse kantoor 



Hrt postkantoor aan het Vrijthof, het kloppend hart van Maastricht. 

de hal is een bronzen plaquette 
aangebracht met de tekst Op 
deze plaats werd voor (sic) 100 
jaar de eerste postzegel gedrukt. 
Utrechtse Postzegelvereniging 
1952. TNTPost wil het gebouw 
voor 2012 verkopen, dus haast u 
als dit prachtige monument nog 
wilt bezichtigen. 
Het grote postkantoor van Den 
Haag, afgebeeld op een Zomer-
zegeTvan 1955 [afbeelding4) was 
een ontwerp van Ir C.C. Bremer. 
In 1968 ontstond in het centrum 
van Den Bosch een nieuw 
postkantoor, ontworpen door 
net bureau 'Mens en Pruyn'^. Dit 
gebouw kreeg op 22 mei 1989 
een landelijke primeur doordat 
het postkantoor als prototype 
van het 'Postkantoor '90' werd 
geopend. 'Vitalisering' was 
het kernwoord waar alles om 
draaide. Er kwamen beveiligde 
loketten voor geldtransacties 
en open balies voor langdurige 
handelingen. De klanten werden 
voorzien van een nummertje en 
moesten in één rij wachten. Ze 
werden daarbij onderhouden 
met videobeelden. In 1995 kwam 

het postkantoor in handen van 
de firma Built to Build, die heel 
andere plannen heeft met het 
gebouw. Nadat het postkan
toor is gesloopt zal de rooilijn 
naar voren worden verlegd en 
worden er nieuwe voorgevels 
gebouwd die een 'gevaneerder 
beeld' aan de Kerkstraat zullen 
geven {afiieelding 12)*. Dit is een 
oplossing voor de 'overbodige' 
postkantoren die ongetwijfeld 
op meer plaatsen in Nederland 
navolging zal vinden. 
Als laatste wil ik het postkantoor 
van Venio noemen, niet omdat 
ik het zo bijzonder mooi vind. 
Het gebouw, dat in 1941 verrees, 
is echter versierd met een groot 
aantal fraaie beelden en reliëfs 
van de Maastnchtse beeldhou
wer Charles Vos (afieelding 13). 
Een gedeelte hiervan zal wellicht 
in het nabijgelegen Limburgs 
Museum belanden. 
Het lijkt onontkoombaar dat er 
straks in Nederland nog maar 
één postkantoor zal zijn: dat in 
Madurodam; dat is toevallig een 
replica van het postkantoor in 
Venlo. 
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g. Het postkantoor m de Kerkraadse Hoofdstraat. 

waarop nog de dakstelling van 
de telefoon aanwezig is. Op deze 
stelling kwamen de individuele 
verbindingsdraden van de abon
nees bij elkaar {afbeelding g). 
Kerkrade telde in 1915 achttien 
aansluitingen. 
Ook het postkantoor van Bergen 
(NH) is vrij pretentieloos, maar 
aan de voorzijde staat wel een 
antieke standaardbrievenbus 
[afbeelding 10). 
De architect J. Crouwel jr. 
bouwde in 1924 aan het Neude 
in Utrecht een gigantisch post
kantoor met invloeden van de 
Amsterdamse stijl. Persoonlijk 

10. Standaardbrieuenbus mt 1881 met 
lichtingsbord, gegoten bij dcjirma L.J 

Enthouen en Co., Den Haag, quo vadis'. 

11. De hal uan het postkantoor Neude in Utrecht, met de 'porceleyne klok'.. 

vind ik dit het mooiste postkan
toor van Nederland, vooral door 
de vele plastieken en andere 
kunstzinnige elementen. De 
beelden en ornamenten zijn van 
de hand van Hendrik van den 
Eijnde. De grote klok in de hal 
[afbeelding ifj is gemaakt door 
De Porceleyne Fles in Delft, het 
glas-in-lood boven de ingang is 
van de hand van Richard Roland 
Holst. 
Wanneer men de boogvormige 
hoofdingang binnen gaat, komt 
men in een enorme hal van 13 
bij i6 meter. Het plafond reikt 
tot een hoogte van i6 meter. 
Het wordt gevormd door 
parabolische bakstenen bogen, 
afgewisseld door gelijkvormige 
bogen van geslepen glas, die 
voor de verlichting zorgen. In 

12. Bouu)project ter vervanging von het postkantoor Kerkstraat Den Bosch. 

Noten; 
I: Filatelie 2005/1, pagina's 62 tot 
en met 64. 
2: Dagblad De Limburger, 6 maart 
2008. 
3: zie I. 
4: Notities van de Nederlandse 
Academie voor Filatelie, nummer 
33 2007, pagina's 20 tot en met 
27-
5: Filatelie 2001/5, pagina 368. 
6: Nederlandse Filatelieloketstempels 
en stedekaarten, F.S.J.G. Hermse, 
igg i . 
7: Jubileumboek 75 jaar 's-Her-
togenbossche Filatelisten Vmmging 
1930-2005 
8: Brabants Dagblad, 7 mei 2008. 

15 Hetpostka miniatuur te zien in Madurodam. 



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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis 

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

SAMENSTELLING J E C M DEKKER, POSTBUS 157, 2640 AD PIJACKER-EMAIL VLIEGDEK(5)GMAIL COM 

ZUIDPOOL 

Eind 2007, op 20 novem
ber, blijkt een luchtpost
envelop van Australisch 
Antartica te zijn uitge

komen, met daarop vier 
mooie pinguinzegels [i]. 

LUfTHANSA 

De Duitse luchtvaart

maatschappij Lufthansa 
kan er ook niets aan 
doen, natuurlijk, maar 
Deutsche Post heeft weer 
eens iets gevonden om er 
de filatehsten een beetje 

mee te treiteren [2]. Als er 
post mee gaat met eerste 
vluchten, dan moet er 
op de achterkant van de 
kaarten of enveloppen een 
postzegel worden geplakt 
van op z'n minst tien 
cent, want anders wordt 
er geen aankomststempel 
geplaatst! 

ANDER NIEUWS 

Schiphol heeft ook te 
lijden onder de huidige 

financiële crisis. Een van 
de gevolgen van de crisis 
is dat bepaalde luchtvaart
maatschappijen onze na
tionale luchthaven minder 
frequent aandoen. IVlaar 
er is ook goed nieuws: het 
Italiaanse bedrijfWindjet 
wil met ingang van de 
nieuwe zomerdienstrege-
ling gaan vliegen tussen 
Forli en Amsterdam en 
dat dan tweemaal per 
week, zo meldt www. 
zakenreisnieuivs.ni. 

fliJSTRRLIflN flHTRPCTIC TERPITOPY 
ROYAL PENGUINS 

In letzter Minute'.! 
Liebe Samnilcrrri.undi 

bisher haben wir uns vor allem über die 
AskuDßstempelunesgebflhren der ausländischen 
Posivenvaltungen geärgert 
Nunmehr beginnt auch die Deutsche Post AG an 
dieser Alt des Geldvcrdtenens Gefallen £U finden 
Bei den Flügen am 3010 von Mannheim nach 
TempdhoF und von Tempclhof nach Mannheim 
muss auf die RGclueile der Karte mindestens eine 
10 Cent Marl« geklebt tvcrdcn, sonst verweigert 
die Post die Ankunftstcmpelung" 
DJS Rundschreiben war schon kompleil fenlg als uns diese 
Mitteilung ctieikhie 

885 



KLASSIEK STEMPELHANDBOEK FIKS 
UITGEBREID EN VERBETERD 

Deel 2 van 'filatelistisch Deltaplan' nu verkrijgbaar 
D O O R M A A R T E N V A N T E E S E L I N G , A P E L D O O R N 
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Een uniek en fantastisch stem-
pelhandboek: zo mag je deel 2 
van het Handboek Nederlandse 
Poststennpels zonder overdrijven 
noemen. Het vier jaar geleclen 
verschenen deel ^ is aanzienlijk 
verbeterd, aangevuld en fors 
uitgebreid. Stonden de stempel
typen in het eerste deel nog door 
elkaar, nu is er een indeling per 
stempeltype en is het handboek 
echt compleet. En dankzij de 
verbeterde digitale techniek 
is het verder mogelijk om alle 
stempels van één plaats te 'sor
teren'. Gebruiksvriendelijkheid 
is troef, opmerkingen en nieuwe 
vondsten van verzamelaars zijn 
opgenomen. 

Behandelde stempeltypen 
In het Handboek zijn de vol
gende stempeltypen per soort 
afgebeeld en - met uitzondering 
van de zogenoemde afgeschre
ven stempels - van een prijswaar-
dering voorzien: 
Nummer- ofpuntstempels; 
Tweeletterstempels; 
Takjestempels; 
Open-takjestempels; 
Franco-takjestempels; 
Proefkleinrondstempels; 
Crootrondstempels; 
Reclamehandstempels; 
Drukwerkrolstempels; 
Afgeschreven stempels en 
Noodstempels 1^45. 

Bewonderenswaardig werk 
De cd-rom biedt prachtige 
afbeeldingen in kleur, een over
vloed aan boeiende achtergrond
informatie, perfecte stempeiaf-
beeldingen en talloze nieuwe 
ontdekkingen. Kortom, een 
waar eldorado voor beginnende 
en gevorderde stempelverza-
melaars. De nieuwe - actuele -
prijsnoteringen zorgen ervoor 
dat oude lijsten en boekjes naar 
het antiquariaat kunnen. En 
sommige stempeltypen zijn voor 

Deel 1 van het Handboek Nederlandse Poststempels 

verscheen vier jaar geleden en veroorzaakte een 

aangename storm in stempelverzamelend Nederland. In 

mei j l . werd het Handboek bekroond op het World Stamp 

Championship in Israel. En nu is deel 2 uit; Maarten van 

Teeselings bewondering voor het levenswerk van Cees 

Janssen is er alleen moor door vergroot, zo blijkt. 

OuMwHnflifcn«l(ï) 

het eerst van een waardering 
voorzien! Een bewonderens
waardig werk van een deskundig 
en toegewijd filatelist, dat mag 
nog wel eens gezegd worden. 
Voor zover ik weet is nergens in 
Europa een zo mooi handboek 
dat zo'n uitgestrekte periode 
behandelt te krijgen. En verwacht 
wordt dat deel 3 niet zo lang op 
zich zal laten wachten. Daarin 
zijn dan detypenraderstempels 
te vinden, met lange en korte 
balk, zoals dat heet. 

Nieuwe generatie verzamelaars 
Er is niet eerder zoveel informa
tie over dit onderwerp bijeen 
gebracht; we mogen daarom 
verwachten dat er een nieuwe 
generatie stempelverzamelaars 

zal opstaan. Filatelisten die 
dankzij het tweede deel van het 
Handboek allerlei verrassingen 
in hun verzameling en bij hun 
doubletten zullen aantreffen. Die 
'nieuwe stempelverzamelaars' 
komen beslagen ten ijs, als ze 
op 'ontdekkingsreis' gaan op 
beurzen en veilingen. Ze kunnen, 
gewapend met hun 'Handboek
kennis', voor weinig geld iets 
zeldzaams op de kop tikken. 

Unieke nummers 
Alle stempels in het Handboek 
hebben hun eigen unieke HNP-
nummer Dat schept duidelijk
heid en is gemakkelijk bij het 
vastleggen van je collectie, bij 
het ruilen en bij het kopen op 
veilingen en beurzen. 

Verklanng van de cijfers i. Stempeltype; 
2. HNP-nummer (vier letters, vier cijfers en 
eventueel een toevoeging), 3 Naam in het 

stempel, 4. Verstrekkingsdatum, 5. Waardering 
6. Afbeelding uit het stempelboek. 

Doordat de digitale techniek 
verbeterd is, zijn de afbeeldingen 
veel duidelijker dan voorheen. 
Het gebruiksgemak is ook 
aanzienlijk verbeterd: zelfs voor 
'digileken' is het eenvoudig om 
door het menu 'te fietsen'. 
Genoeg geschreven; de afbeel
dingen bij dit artikel vertellen het 
veef beter, kijkt u maar! 

Handboek Nederlandse Poststempels 
(deel 2) door Cees Janssen. Uitgegeven 
door René hlillesum Filatelie, Postbus 
770, 4^00 AD Roosendaal, telefoon 0165-
$27130, e-mail hillesum@flatelist.com. 
Verkrijgbaar als cd-rom (ISBN/EAN: 
978-90-808405-3-9^ en op papier (2.717 
pagina's op A^-frmaat, ISBN/EAN: 
978-90-808405-4-6J. Verkrijgbaar bij de 
uitgever (deel i nog leverbaar). Prijzen 
(incl. ven. NL): 34 euro (cd-rom) en 308 
euro (papier, drie omvangrijke delen). 

Enkele 
voorbeelden 

van pagina's 
uit deel 2 van 

'Handboek 
Nederlandse 

Poststempels' 
van Cees 
Janssen. 

mailto:hillesum@flatelist.com
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SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DEN RIJN 

In deze rubriek worden zegels 
vermeld van landen die  voor 
zover dat valt na te gaan  zijn 
aangesloten bij de Wereldpost
unie (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
schrijving wordt gegeven dan 
IS de zegel (of de omschrij
ving ervan) nog met door de 
samenstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

EUROPA 

ALDERNEY 
3iio'o8. Luchtvaartmaat
schappij Aurigny (Frans voor 
Alderney) veertig jaar. 
34,40,48,51,53,74 p. 
Vliegtuigen uit vloot Aurigny, 
resp. BrittenNorman Isklan
der, BrittenNorman Trislan
der, DHC6 Twin Otter, Short 
360, Saab 340, ATR72. 

ANDORRAFRANS 
308'o8. Algemeen stem
recht voor mannen vijfenze
ventigjaar. 
€ 0.55. Viermannen. 
4io'o8. Duurzame ontwik
keling. 
€ 0.88. Weiden met water en 
bergen. 

BOSNIÉHERZEGOVINA 
(Kroatische federatie) 
9io'o8. Culturele schatten. 
2. KM. 'Avan', gereedschap 
om tabak met de hand te 
snijden. 

i4io'o8. Stad Zepce vijf
honderdvijftig jaar. 
1.50 KM. Blik op de stad met 
brug over Bosna. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
3io'o8. Oriëntexpres hon
derdvijfentwintig jaar. 
1.40 KM. Kaartje Europa met 
route, stoomlocomotief en 
drie reizigers. 

BULGARIJE 
Maart 2008. Frankeerzegels. 
0.06, 0.12, 0.36, 0.44 L. 
Houtsnijwerk door Peter 
Kuschlew. 

CYPRUS TURKS 
i8g'o8. Verjaardagen en 
gebeurtenissen. 
0.55, 0.80,1. , 1.50 NTL. 
Resp. Turkse gemeente 
Lefkosa (Nicosia) vijftig 
jaar: gebouw, Inner Wheel 
Kulübu: poort en roos met 
beeldmerk Inner Wheel 
(serviceclub verbonden 
met Rotary), luchtvaart
maatschappij KTHY (Kibris 
Turk Hava YoUari) vliegtuig 
boven Cyprus, bescherming 
burgerbevolking: rubberen 
motorboot en mensen op 
kust met vlaggen. 

M^m«*wnnm< 
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DUITSLAND 
i3ii'o8. Kerst, gezamen
lijke uitgifte met Vaticaan. 
€ o.45ho.20, 0.5510.25. 
Resp. 'Geboorte Christus' 
(rond 1500) door Albrecht 
Dürer (14711528), 'Aanbid
ding door de koningen' door 
Rafael (14831520). 

i3ii'o8. Serie 'hulp aan 
naasten', vereniging 'Le
benshilfe' vijftig jaar (voor 
mensen met geestelijke 
stoornis). 
€ 0.55. Kinderlijk aandoende 
tekening met tekst 'Leben'. 

50 Jahre lebenshilfe 

ijii'oS. Honderdvijftig
ste geboortedag Zweedse 
schrijfster Selma Lagerlöf 
(18581940). 

100 

€ I.. Nils Holgersson op gans. 
i3ii'o8. Hart voor kinderen. 
€ 0.55. Beeldmerk stichting 
omgeven door kleine kinder
tekeningen. 

Ä!0HER2FÖRWg> 

ESTLAND 
i6io'o8. Kerken. 
5.50 kr. (€0.35). Kerk van 
het Heilig Kruis in Audru. 

30io'o8. Frankeerzegel, 
wapenschild. 
5.50 kr. (€ 0.35). Wapen
schild graafschap Voru (met 
cirkel en zwaard). 

i3ii'o8. Estlandse post 
negentig jaar. 
5.50 kr. (€ 0.35). '90 Eesti 
Post 19182008'. 

FINLAND 
6ii'o8. Vorstnacht. 
i'" (gedeeltelijk transparant). 
Sneeuwvlok en sterren met 
poollicht (aurora borealis). 

SUOMI FINLAND 0,70€ 

6ii'o8. Kerst. 
€ 0.60, i"'. Resp. beren en 
kerstbomen, dieren rond 
versierde kerstboom. 

ioi2'o8. Nobelprijs Vrede 
voorMartti Ahtisaari (1937), 
president Finland van 1994 
tot 2000. 
€ 0.80. Foto Ahtisaari, zijn 
naam en Nobelprijs Vrede in 
vier talen. 

FRANKRIJK 
6io'o8. 'Ik ben sportief'. 
€ 0.55 (rond te maken). Tekst 
'Je suis sport'. 

GROOTBRJTTANNIË 
i3i'09. Klassieke Britse 
ontwerpen. 
Tienmaal i". Superma
rine spitfire (R.J. Mitchell), 
minirok (Mary Quant), Mini 
(sir Alec Issigonis), veer
gebalanceerde bureaulamp 
Anglepoise (George Carwar
dine), Concorde (Aérospa
tialeBAC), K2telefooncel 
(sir Giles Gilbert Scott), 
polipropylenen stoel (Robin 
Day), penguinboek (Edward 
Young) kaart Londense 
ondergrondse (Harry Beck), 
dubbeldekker bus (ontwerp
team van A.M.M. Durrant). 

GUERNSEY 
3iio'o8. Kerst. 
Zesmaal 29 p., 34,40,48, 
51, 53, 74 p. Resp. sparren
tak, cactusbloem, klimop, 
cyclaam, mistletoe, muizen
doorn, hulst, kerstroos, 
varen, meidoornbes, clematis 
'peppermint', pylacantha. 

29' 'm^ f 

BUTCHERS 
BROOM 

3iio'o8. St. Paul's kathe
draal in Londen driehonderd 
jaar. 
34,40,48, 51, 53,74 p. Stuk 
graniet met waarde zegel 
en zesmaal verschillende 
afbeelding kathedraal (voor 
trappen kathedraal is graniet 
gebruikt uit Guernsey). 

#'BftfÄiÄWMft«fc#w^'"'™^w* 

HONGARIJE 
9io'o8. Wenszegels, 'Hallo' 
(persoonlijk te maken). 
Vijfmaal 'binnenland' in vel 
van twintig. Konijn, leeuw, 
giraf, poes, beer. 

IERLAND 
ioio'o8. Ierse muziek, II. 
€0.55 , 0.55, 0.82, 0.82. 
Bands, resp. Planxty, De Dan
nan, TuUa Celli Band, Bothy 
Band. Ook velletje met de 
vier zegels. 

• « ■ ■ ■ ■ ■ I 

ITALIË 
23io'o8. Serie instellingen, 
lokale politie. 
€ 0.60. Agent op ton regelt 
verkeer en gestileerd stra
tenplan. 



24io'o8. Vijfentwintighon
derdjarig bestaan volks
tribuun (tribunus plebis, 
vertegenwoordigers uit het 
volk hadden vetorecht tegen 
besluiten volksvertegen
woordiging en senaat) in 
Romeinse Republiek. 
€ 0.60. Bronzen buste Tibe
rio en Gaio Gracco gemaakt 
door beeldhouwer Eugene 
Guillaume uit museum 
d'Orsay in Parijs. 

30io'o8. Kerst. 
€ 0.60, 2.80. Resp. 'Madonna 
met Kmdje op troon met 
twee engelen' door Lorenzo 
dl Credi (14591537), kerst
krans. 
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3iio'o8. Serie 'artistiek en 
cultureel erfgoed', op lijst 
werelderfgoed Unesco*. 
€ 0.60, 2.80. Resp. landschap 
Val d'Orcia en voorgevel 
kathedraal van Pienza, 
hertogelijk paleis en koepel 
kathedraal van Urbino. 

KOSOVO. 
i26'o8. Kunsthandwerk, 
filigraan. 
€ o.io, 0.15, 0.20, 0.50,1.. 
Resp. kist, hanger, figuur, 
hanger, ketting met hanger. 

gg'o8. Flora, medicinale 
kruiden. 
€ 0.30, 0.50, 0.70,1.. Ver
schillende planten. 

i5io'o8. Borstkanker. 
€ I.. Diana, godin van de 
jacht en de vruchtbaarheid. 

KROATIË 
i7io'o8. Commerciële 
zegel: WHO* Netwerk Ge
zonde Steden Europa twintig 
jaar. 
2.80 kn. Zon boven silhouet 
huizen, op aanhangsel beeld
merken en wapenschilden. 
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LETLAND 
iiio'o8. Dieren uit Letland. 
0.45, 0.55 Lvl. Resp. Martes 
martes. Castor fiber (boom
marter, bever). 

24io'o8. Olympisch kampi
oen BMX. 
0.22 Lvl. Maris Strombergs 
met gouden medaille, op 
achtergrond fietscrossers. 

25io'o8. Nationale kleder
drachten, ornamenten. 
0.28 Lvl. Kantwerk en knoop. 

1 \ I M 1 \ 

7n'o8. Republiek Letland 
negentig jaar. 
0.31 Lvl. Contouren land in 
kleuren vlag en wapenschild. 

MACEDONIË 
249'o8. Natuurschoon, 
vijftig jaar speleologie. 
12 den. Druipsteengrot. 

6io'o8. Dag van het kind. 
12 den. Kindertekening: 
gezicht en puzzelstukjes. 

i5io'o8. Europees kam
pioenschap handbal voor 
vrouwen in Macedonië. 
30 den. Twee handbalsters. 

MOLDAVIË 
8io'o8. Stad Bender zes
honderd jaar. 
Blok 4.20 L. Blik op Bender; 
op rand kaart. 

1 1 
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NOORWEGEN 
59'o8. Post. 
'A' (persoonlijk te maken). 
Nieuw beeldmerk post. 
23io'o8. Nordia 2008. 
Velletje met zegels 66'o8 
(Stavanger, melding 8/551), 
op rand beeldmerk tentoon
stelling. 

24io'o8. Noorse kunst. 
Viermaal 'A'. Schilderijen, 
resp. In de tuin van de revolu
tie  Arne Ekeland (1908
1994), Motief uit Spitsbergen 
 Kare Treter (1922), Com
positie in rood  Inger Sitter 
(1929), Uit Sagorsk  Terje 
Bergstad (1938). 
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i7ii'o8. Kerst. 
Tweemaal 'A'. Twee dwergen 
in sneeuw en houten schuren 
(ontmoet de buren), dwerg 
kijkt naar verlichte huizen 
(achter de bergen wonen ook 
mensen). iiii'o8. Zeventigste verjaar

dag Karl Schranz (1938). 
€ 0.65. Portret en actiefoto 
skiër. 

OOSTENRIJK 
3iio'o8. Koloman Moser 
(18681918). 
€ 1.30. Portret loinstenaar 
(hij schilderde, ontwierp 
meubels en glasinlood 
en was grafisch ontwerper; 
medeoprichter Wiener Seces 
sion en Wiener Werkstatte). 

65..,,,.... 
SKILEGEKlDi 

2iii'o8. Kerst. 
€ 0.55. Fresco's plafond in 
Mattsee met Jozef en Maria 
met Kind en drie koningen. 

3ii'o8. Oud Oostenrijk, 
Triest (13821918 behorend 
bij Oostenrijk). 
€ 0.65. Hal met loketten 
postkantoor Triest. 

tÜbf. 

5ii'o8. Schilderij 'Eerste 
kerstboom in Rjed' bij de 
familie Rapolter door Felix 
Ignaz Pollinger. 
€ 0.65. Gezin rond kleine 
kerstboom op tafel. 

7ii'o8. St. Martinus, be
schermheilige Burgenland. 
€ 0.55. Standbeeld, zwaard 
en ganzen. 

POLEN 
i5g'o8. Poolse post vier
honderdvijftig jaar. 
Velletje met driemaal 1.45 Zl. 
Portret van resp. koning 
Zygmunt August (eerste 
postroute tussen Krakau en 
Venetië 1558) en document 
(privilege Prosper Provana), 
Prosper Provana (toezicht
houder post), Sebastian Mon
telupi (nam postadministratie 
in 1564 over); op rand oude 
steden Krakau en Venetië. 

ncsMiwniAwajtt POLSKAt.45Zl 

249'o8. Poolse presidenten 
in ballingschap. 
Zesmaal 1.45 Zl. President
schap: portret, resp. 1939
1947: Wladyslaw Raczkie
wicz (18851947), 19471972: 
August Zaleski (18831947), 
19721979: Stanislaw 
Ostrowski (18921982), 1979
1986: Edward Raczynski 
(18911993), 19861989: 
Kazimierz Sabbat (1913
1989), 19891990: Ryszard 
Kaczorowski (1919). 

PORTUGAL 
2io'o8. Honderd jaar afge
bakende wijngebieden. 
Tienmaal € 0.31 (per twee 
samenhangend). Druiven
tros en beeldmerk gelegen
heid met resp. (Bucelas:) 
druivenstokken, kelder met 
vaten, (Colares:) druiventeelt, 
(Carcavelos:) vaten, (Dao:) 
druivenstokken, vaten, 
(Setubal:) druivenstokken, 
vaten, (Vinho Verde:) drui
venstokken, geaccidenteerd 
terrein met huizen, 
(afbeelding uolgende pogina) 



5io 'o8. Republikeinse 
ideeën. 
€ 0.31, 0.31, 0.47, 0.47, 0.57, 
0.67, 0.67, 0.80; blo]{€ 2.95. 
Borstbeeld republiek en resp. 
betoging uitroeping Eerste 
Republiek, republikeinse 
school en kinderen met zon
nehoeden, fabriek, gezin en 
huizen, modernisering staat: 
drie mannen met pet, men
senrechten: betoging met 
kinderen, moeder met kinde
ren bij arts, burgerparticipa
tie: mannen en stembussen; 
dubbele boogbrug. 

■ iJKf 

7io 'o8. Ohjfohe. 
€0 .31 , 0.47, 0.57, 0.67, 
0.80, 2.; blok€ 1.85. Resp. 
olijfbomen, mannen met lad
ders bij bomen, vrouwen bij 
manden met olijven, ketels, 
ketels, flesjes olijfolie; hand 
vol olijven, op rand kruiken. 

«067 >t)Azeit« 
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9io 'o8. Schoolpost. 
€ 0.31, 0.47, 0.67. Kinder
tekeningen, resp. mensen
regenboogcomputertv
briefpostduifradiomobiel, 
vrouwvliegtuigboothart
zonmuzieknoot, postbode
brievenbusbriefpostauto. 

ROEMENIË 
2i  io 'o8 . Atomen in dienst 
van de mens, tien jaar atoom
energie. 
2.10 L. Kerncentrale. 

SAN MARINO 
i8  i i  ' o8 . Kerst. 
€ 0.36, 0.60,1. . Resp. 
engel met trompet. Jozef en 
Maria met Kind, engel met 
geschenk. 

SflN MARINO 0,60 

i 8  i i  ' o8 . Internationaal 
pooljaar. 
€ 0 . 6 0 , 1 .  , 1.20. Foto's 

gemaakt door Lucia Sala 
Simion, resp. witte natuur, 
pinguïns, wetenschap: heli
kopter boven sneeuwvlakte. 

i8  i i  ' o8 . Schrijvers. 
€ 0.60, 2.20. Resp. kinderen 
en volwassenen uit boek 
'Cuore' van Edmondo de 
Amicis (18461908), oog en 
kampvuur uit 'Laluna e i falo' 
van Cesare Pavese (1908
1950). 

EDMONDO D F AMICIS 
_ a. I8461M8 
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l SAM l«ARIMO_0,60 ; 

i8  i i  'o8 . San Marino, histo
risch centrum en berg Titano 
in 2008 op lijst werelderf
goed Unesco*. 
Velletje met zesmaal € i.. 
Verschillende gebouwen in 
San Marino. 

SERVIË 
io7 'o8. Hogeschool 
Belgrado tweehonderd jaar 
geleden gesticht. 
20. Ndin. Gebouw en 
portret. 

SLOVENIË 
i4 io 'o8. Gouden medail
lewinnaar Primoz Kozmus 
(1979)
€ 0.45. Kogelslingeraar in 
actie en gouden medaille. 

pripedium calceolus, Ophrys 
apifera. 

i j  i i  ' oS . Kerst. 
T2 50g. Heilige familie door 
onbekende Vlaamse schilder. 

TSJECHIË 
i5io'o8. Handwerk. 
10., 17. Kc. Kachel, resp. in 
barokstijl uit Sternbergpaleis 
in Praag, in rococostijl uit 
aartsbisschoppelijk paleis in 
Praag. 

PW 

CESKA REPUBLIKA 

5i i 'o8. Kunst. 
23., 26.; blok 30 Kc. Resp. 
'Rivierlandschap' door 
Zdenka Braunerova (1858
1934), 'Weg in de herfst' 
door Otakar Nejedly (1883
1957); 'Allegorie van water' 
door Jan Jakub Hartmann 
(16581738). 

C E S K A R E P Ü B I . I K A ] 

23. aXtttMAWWttOKM ■pi I 
5ii 'o8. Kerststal Trebecho
vicemuseum. 
Blok 30. Kc. Trebechovice
kerststal (3.2 m breed, 1.8 m 
hoog, gemaakt door Josef 
Probost, 18491926). 

SLOWAKIJE 
23io 'o8. Natuurbehoud, 
flora. 
T2 n o g , T2 500g. Resp. Cy

5ii'o8. Kersttraditie. 
I C  Kc. Schaal met appels 
en noten. 

WITRUSLAND 
2i io 'o8. Ter nagedachtenis 

slachtoffers holocaust. 
500 r. Beeldmerk Verenigde 
Naties en prikkeldraad. 
25io 'o8. Kerstening 
Rusland duizendtwintig jaar 
geleden. 
Velletje met driemaal 1.500 r. 
Iconen, resp. Maria met Kind 
{18''' eeuw), Vsederzhiteli 
(1678), prins Vladimir (15''" 
eeuw). 

ZWEDEN 
i3  i i  'o8 . Kerst. 
Viermaal Julpost (5. kr.) in 
boekje; Julpost (op rol). Ver
schillende adventskransen. 

i3i i 'o8. Winterspelletjes. 
Driemaal 11. kr. (in boekje). 
Meisje op slee, huis en 
lantaarn van sneeuwballen, 
kinderen maken sneeuwpop. 

i3  i i  'o8 . Nobeldiploma. 
Velletje met tweemaal 11. kr. 
Diploma voor Italiaanse win
naar literatuur 1997 Dario Fo 
door kunstenaar Bo Larsson, 
portret Dario Fo (1926); op 
rand driemaal Dario Fo. 

'ÊH 
# 
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ZWITSERLAND 
2i  i i  'o8 . Pro Juventute: 
kinderen maken tekeningen 
over 'vriendschap' met Ted 
Scapa (ontwerper, schrijver). 
85+40, 85F40,100+50, 
100+50 c. Resp. zon en maan 
geven elkaar hand, twee 
mensen met kind in rolstoel, 
twee meisjes met bloemen 
en klavertje vier, drie engelen 
met hart (kerst door Scapa). 
Ook boekje. 

2i  i i  'o8 . Dag van de postze

gel, delicatessen uitTicino. 
Blok 85 c. Kopje wijn, spek, 
vijgen en opgemaakt bord; 
op rand brood, vlees, kaas en 
druiven. 

i^ppi 
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2i i i  'o8 . Kerst. 
85,100,130 c. Op achter
grond 'vrolijk kerstfeest' in 
Zwitserse talen en ster met 
resp. kerstbal, ster, klokje. 

2i i i  'o8 . Concrete kunst. 
100,130 c. Resp. schilderij 
'Rood vierkant' (Max Bill, 
19081994), foto 'Eieren in 
spiegel' (Hans Finsier, 1891
1972). 

BUITEN EUROPA 

ALGERIJE 
igg'oS. Ferhat Abbas (1899

1985). 
15. Dh. Portret politicus en 
eerste president onafhanke
lijk Algerije. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
297'o8. Ruimteonderzoek 
en satellieten vijftig jaar. 
Zesmaal $ 1.50 in twee vel 
met tweemaal drie zegels; 
viermaal $ 2. in twee vel 
met tweemaal twee zegels; 
tweemaal blok $ 6.. Resp. 
driemaal verschillende 
afljeelding Vanguard I (lance
ring 1731958); Explorer III 
(lancering 2631958), in 
baan boven aarde. Van Allen
gordel; tweemaal Vanguard I, 
tweemaal Explorer III; 
Vanguard I, Explorer III. 



ARGENTINIË 
25io'o8. Vijfendertig jaar 
diplomatielce betrekkingen 
met Vietnam, gezamenlijke 
uitgifte, bloemen. 
Tweemaal $ i.. Ceiba choda
tii, Nelumbo nucifera. 

25io'o8. 2008, Jaar van 
onderwijs in wetenschap. 
$ I.. Beeldmerk met picto
grammen verschillende 
participanten. 

ARUBA 
30g'o8. Internationaal 
cultuurjaar, Rembrandt van 
Rijn (16061669). 
350, 425, 500 c. Resp. Zelf
portret in schilderskleding 
(1652), Zelfportret (1630), 
Bedelaarsgezin bij huisdeur 
(1648). 

BAHAJVIAS 
iio'o8. NASA* vijftig jaar. 
15, 25, 50, 65, 70, 80 c. Resp. 
lancering ruimteveer Disco
very, Apollo 16 boven maan, 
Skylab 3, ruimtetelescoop 
Hubble, sterrennevel Swan, 
sterrennevel Carina. 

BERMUDA 
iio'o8. Kerst. 
30, 35, 45, 80 c. Kerstversie
ringen, resp. met lampjes 
en rendieren versierde tuin, 
drukke straat met auto's 
en versierd balkon, rijtuig 
met paard en kerstman van 
lampjes, met kerstbomen 
versierd huis. 

mtm^m 

BRAZILIË 
59'o8. Bedreigde diersoor
ten Amazonegebied. 
Driemaal R$ i.. Trichechus 
inunguis, Pteronura brasi
liensis, Lontra longicaudis. 
ioio'o8. Mercosur*, in
heemse vogels. 
Tweemaal R$ 1.40. Beeld
merk Mercosur en resp. Strix 
virgata, Celeus obrieni. 

i7io'o8. Kerst. 
1° Porte Carta Comercial, 1° 
Porte Carta Nao Comercial. 
Resp. vierhonderd jaar kloos
ter van St. Antonius: beeld 
St. Antonius, Franciscaner 
beweging achthonderd jaar: 
Maria en Jozef met Kindje. 

BURUNDI 
i8'o8. Olympische Spelen 
Peking 2008. 
500 F. Olympische ringen, 
vlag Burundi en twee hard
lopers. 

CAYiVlANEILANDEN 
i6io'o8. Waterbedrijf 
vijfentwintig jaar. 
25, 75 c , $ 2.. Resp. man
groves met vogel en vissen en 
'stop watervervuiling', water
druppels en omtrek eiland, 
golven en 'levenskracht'. 

CHILI 
5g'o8. Honderdste geboor
tedag bisschop Francisco 
Valdes Subercaseaux (1908
1982). 

Tweemaal $ 280. Portret 
bisschop en besneeuwde 
bergen met resp. vogel boven 
kruis (Cristo del Tromen), 
kathedraal van Osorno. 

i59'o8. Roberto Matta 
(19112002), schilder. 
Velletje met negenmaal $ 410 
(doorlopend beeld). Over 
alle zegels schilderij 'La vida 
Allende la muerte'. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
209'o8. Universiteit voor 
wetenschap en technologie 
vijftig jaar. 
1.20 y. Beeldmerk gelegen
heid. 
239'o8. Autonome regio 
Ningxia Hui vijftig jaar. 
0.80,1.20,1.20 y. Resp. 
windmolens, koetjes in de 
wei, mensen in regionale 
kleding met bloemen. 
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289'o8. Aanleg burger
luchthavens. 
Driemaal 1.20 y. Internatio
nale luchthavens in resp. Pe
king, Shanghai, Guangzhou. 

COLOMBIA 
225'o8. Honderd jaar 
vriendschap met Japan. 
$ 5.200. Compositie van 
vlaggen Japan en Colombia. 
io7'o8. Blindeninstituut 
INCI* vijftig jaar. 
$ 1.400. Man, beeldmerk en 
braille. 

207'o8. Departementen 
Colombia, Amazonas. 
Twaalfmaal $ 1.600. Beeld
merk Amazonas, aap op Isla 
de los Micos, blad waterle
lie Victoria regia (Victoria 
amazonica), vlinder in Puerto 
Narino, inheems meisje, 
krokodil, masker, dolfijn, 
zonsondergang, bloem, 
visser met boot en net, kraam 
met fruit in Puerto Leticia. 

307'o8. Zeeslag op meer 
van Maracaibo honderdvijf
entachtig jaar geleden. 
$ 3.900. Zeilschepen en 
admiraal José Padilla. 

~^^ BATALI A N A V A L 
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3i7'o8. Vriendschaps
verdrag met Zwitserland 
honderd jaar. 
$ 5.200. Cirkels met kruis 
Zwitserland. 
i8'o8. Olympische Spelen, 
Peking 2008. 
$ 10.000. Stadion 'vogelnest', 
beeldmerk spelen en olympi
sche vlag. 
i58'o8. Stad Aguadas in 
Caldas tweehonderd jaar. 
$ 3.500. Wapenschild. 

COLOMBIA 
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25g'o8. Cultureel en artis
tiek erfgoed, accordeonfesti
val in Villanueva (La Guajira). 
$ 5.600. Accordeon. 

CONGO (MNSHASA) 
i3i2'o6. Honderdste sterf
dag Jules Verne (18281905). 
Velletje met viermal 3.500 CF. 
Jules Verne en met zilverkleu
ren maanraketten, zeilschip 
en patrijspoort; dezelfde af
beeldingen met goudkleuren. 
Ook blokken van alle zegels. 
i3i2'o6. Concorde en Char
les de Gaulle (18901970). 
Achtmaal 3.500 CF. Concor
de en viermaal verschillend 
portret De Gaulle zowel met 
goud als met zilverkleuren. 
i8i2'o6. Natuurbehoud, 
nijlpaard. 
Viermaal 455 CF. Viermaal 
verschillende afbeeldingen 
Hippopotamus amphibius. 
28i'07. Olympische Spelen 
in Peking 2008. 
Tweemaal 3.500 CF. Schoon
springer en zwembad in 
resp. zilver, goudkleuren. 
Ook blok van beide zegels. 
44'o7. Uilen. 
175, 375, 500, 600 CF. Resp. 
Strix woodfordii. Bubo 
capensis, Strix woodfordii. 
Bubo africanus. Ook blok 
van de vier zegels. 
44'o7. Vlinders. 
355, 625 CF. Resp. Acraea 
zetes, Amauris echeria. Ook 
blokken. 

44'o7. Prehistorische 
reptielen. 
355, 750 CF. Resp. Suchomi
mus, Dromiceimimus. Ook 
blokken. 
44'o7. Paddestoelen. 
375, 800 CF. Resp. Amanita 
caesarea, Amiilaria mellea. 
Ook blokken. 
44'o7. Wilde katten. 
425, 550 CF. Resp. Profelis 
aurata. Felis silvestris. Ook 
blokken. 
44'o7. Rashonden. 
475, 650 CF. Resp. Afri
kaanse jachthond, boerboel. 
Ook blokken. 

COSTA RICA 
i7'o8. Internationaal jaar 
planeet aarde. 
175,175 Cs. Waterval in St. 
Vicente, rots op schiereiland 
Santa Elena. 
37'o8. Kunst. 
Viermaal 240 Cs. Schilderij 
van Rudy Bspinoza, beeld 
vrouw door Crisanto Badilla, 
foto door Miguel Hernan
dez, schilderij door Lola 
Fernande? 

.t^aataoKfn^. *Zä0 

288'o8. Ministerie van werk 
en sociale veiligheid tachtig 
jaar. 
Velletje met viermaal 240 Cs. 
Over de vier zegels: muur
schildering 'Tweede repu
bliek' van Luccio Ranucci. 

CUBA 
63'o8. Derde guerrillafront 
Dr. Moario Munoz Monroy 
vijftig jaar. 
75 c. Vlag, vlam en berg. 
84'o8. Watercultuur. 
15,15, 45, 65, 75, 85 c , blok 
I. P. Resp. karper (Cyprinus 
carpio), zilverkarper (Hy
pophthalmichthys molitrix), 
grootkopkarper (Aristichthys 
nobiUs), garnaal (Penaeus 
vannamei), Chinese gras
karper (Ctenopharyngodon 
idella), Afrikaanse meerval 
(Clarias gariepinus); tilapia 
(Oreochromis aurea), op 
rand man bij visvijver. 

(afbeelding volgende pagina) 



244'°8 Postwaardestukken 
honderddertig jaar. 
Blok I. P. Briefkaart, op rand 
mensen bij kaders postzegel
tentoonstelling. 
io5'o8. Tijdschrift 'Bohe
mia' honderd jaar. 
65 c. Omslag tijdschrift. 

DOMINICA 
77'o8. Muhammad Ali 
(1942). 
Twee vel met viermaal $ 2.. 
Verschillende foto's bokser. 
i67'o8. Elvis Presley (1935

Vel met zesmaal $ 1.50. Ver
schillende foto's Elvis tijdens 
optredens. 

DOMINICAANSE REPU
BLIEK 
2007. Sophie Jakowska 
(19222005). 
7., 7., 10., 10., 15.P. 
Tekeningen uit haar ecolo
gische boek voor kinderen, 
resp. schildpad (Eretmoche
lys imbricata), lamantijn (Tri
chechus manatus), portret 
biologe, papegaai (Amazona 
ventralis), krokodil (Croco
dylus acutus). 

! Repdblicsi Uominicana ; 
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ECUADOR 
208'o8. Jaar van de jeugd in 
LatijnsAmerika. 
$ 0.30. Zon met gezichten. 

FALKLANDEILANDEN 
iio'o8. Rotsen en kliffen, I. 
22, 40, 60 p., £ I.. Resp. 
'Slipper', Kidney Island, 
Stephensklif en Castierots, 
'Colliers'. 

FIJI 
239'o8. Bananen. 
65 c., $ i.io, 1.20, 2.. 
Viermaal verschillende 
afbeelding bananentros aan 
boom. 
i5io'o8. Zoetwaterpaling. 
50, 90 c., $1.50, 2.. Resp. 
Anguilla obscura, Anguilla 
marmorata, Anguilla ob
scura, Gymnothorax potyu
ranodon. 

GAMBIA 
i59'o8. Wapenschild. 
40. D. Wapenschild. 
229'o8. Marilyn Monroe 
(19261962). 
Velletje met viermaal 25. D. 
Verschillende foto's actrice. 

GRENADA 
i86'o8. Paus Benedictus 
XVI bezoekt Verenigde 
Staten. 
$ 2.. Paus. 

GRENADA/CARRIACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
i86'o8. Katten. 
Velletje met zesmaal $ i.; 
blok $ 6.. Resp. Havana, 
Scottish fold, American bob
tail, American curl, Balinees, 
Singapura; Burmees. 

GUATEMALA 
276'o8. Verdedigingswer
ken stad Guatemala. 
Tweemaal i. Q. (samenhan
gend). Forten, resp. San José 
de Buena Vista, San Rafael de 
Matamoros (19''' eeuw). 

HONGKONG 
6ii'o8. Gezamenlijke 
uitgifte met ZuidKorea, 
maskers. 
Tweemaal $ 5.. 'Big 
head Buddha'masker in 
Zuidelijke Leeuwdans (Hong
kong), Chwibarimasker 
uit Bongsan maskerdans 
(ZuidKorea). Ook velletje 
met beide zegels. 

INDIA 
i79'o8. ZuidIndiase 
vereniging voor welzijnszorg 
(1917)
Driemaal 5. R. Portret
ten stichters, resp. Pitti 
Theagarayar (18531925) met 
persoon achter weefgetouw, 
dr. C. Natesan (18691937), 
dr. T.M. Nair (18681919). 
7io'o8. Festivals. 
Driemaal 5. R. Dussehra 
(Kolkata): masker met vrouw 
en leeuw, Dussehra (Mysore): 
gebouw en processie, geluk
kig Deepavali: kaarsen. 

i2io'o8. Derde Common
wealth spelen voor de jeugd 
in Pune. 
Viermaal 5. R. Beeldmerk 
spelen en resp. mascotte met 
toorts, worstelaars, badmin
tonspeler, hordeloper. Ook 
velletje met de vier zegels. 

■ ■■••■■ nvmnimv*«7 
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ijio'oS. Dag van de 
filatelie. 
5.; blok 15. (zegel 5.) R. 
Resp. postkantoortje; jongen 
kijkt naar postkantoortje. 

^ m 
ISRAËL 
6ii'o8. Zestig jaar vriend
schap met Frankrijk, 
gezamenlijke uitgifte met 
Frankrijk. 
NIS. 1.60, 3.80. Envelop met 
postzegels en vliegtuig boven 
stad, resp. Haifa, Parijs. 

IVOORJCUST 
256'o8. Vergeving. 
50, 250 F. Tweemaal kaart 
met strijders en plateau met 
knielende mensen. 

i6io'o8. Jaar veiligheid en 
kwaliteit voedsel. 
5.R. Korenaren. 

L?      ̂  
i8io'o8. Commonwealth 
spelen 2010 in Delhi. 
5.; blok 15. (zegel 5.) R. 
Resp. mascotte 'Shera'; 
mascotte, op rand mascottes 
19782006. 

INDONESIË 
27g'o8. Grote postweg 
tweehonderd jaar. 
Viermaal 2.500 Rp.; blok 
10.000 Rp. Resp. over drie 
zegels kaart Java met route 
en resp. vuurtoren, huis, 
vuurtoren, brief; kaart Java 
met postroute. 

IRAN 
io3'o8. Gezamenlijke 
uitgifte met Kirgizië. 
Tweemaal 650 Ris. Top Khan 
Tengri (7010 m) in Kirgizië, 
Sabalan (4811 m) in Iran; 
op tussenveld vlaggen beide 
landen. 
i25'o8. Gezamenlijke 
uitgifte met Marokko. 
Tweemaal 650 Ris. Rol en 
kasteel FalakolAflak in 
Iran, rol en Oudaïaskasba; 
aanhangsel met vlaggen 
beide landen. 
3io'o8. Gezamenlijke 
uitgifte met Kazachstan. 
Tweemaal 650 Ris. Gesp met 
sneeuwluipaard (^'''6'' eeuw, 
Kazachstan), medaillon met 
twee leeuwen met gezamen
lijke kop (y''' eeuw, Iran); op 
aanhangsel vlaggen beide 
landen. 

JAMAICA 
30io'o8. Honderd jaar 'As
sociated Board of the Royal 
Schools of Music'. 
$ 30, 60. Eiland en resp. 
toetsenbord, viool. 

JEMEN 
269'o7. Inheemse insecten. 
Zesmaal 50 R.; blok 250 R. 
Resp. Hippodamia variegata, 
Pharoscymnus cluteus, Ser
nagium buettikeri, Brumoi
des nigrifrons, Cheilomenes 
propinqua vicina, Cheilo
menes lunata yemenensis; 
Pharoscymnus cluteus, op 
rand stad en twee insecten. 

269'07. Bloemen. 
50, 80, iio, 130,140,150 R.; 
blok 300 R. Verschillende 
bloemen. 

i4io'o7. Citadellen en 
kastelen. 
50, 80,100, iio, 130 R.; blok 
300 R. Resp. Thulaacitadel 
Amran, AlTawamacitadel 
Hadramout, Serahkasteel 
Aden, Sumarahkasteel 
Ibb, AlQahirakasteel Taiz; 
kasteel op bergtop, op rand 
bergen. 
i4io'o7. Moskeeën. 
50, 80,100, iio, 120, 200 R.; 
blok 300 R. Moskee in resp. 
Hadramout, Radaa, Jebla, 
Taiz, Aden, Sana'a; moskee 
en huizen. 

30ii'o7. Vissen. 
50, 80,100, IIO, 130,160 R.; 
blok 300 R. Resp. Parupe
neus marconema, Sarda 
Orientalis, Carcharhinus me
lanopterus, Plectorhinchus 
schotaf, Panulirus homarus, 
Seriola rivoliana; Panulirus 
homarus. 
30ii'o7. Mineralen. 
50, 80,100, IIO, 120,130, 
140,160 R; blok 300 R. 
Verschillende afbeeldingen 
onyx uit Jemen. 

ioi2'o7. Nationale dag 
mensenrechten. 
IIO, 130; blok 250 R. 
Driemaal vlag met duif en 
beeldmerk op wereldbol. 

JORDANIË 
22g'o8. Muziekinstrumen
ten. 
200, 400, 500, 600, 800, 
i.ooo fils. Snaar, blaas en 
slaginstrumenten. 

229'o8. Olympische Spelen 
Peking. 
200, 300, 400, 500 fils. 
Beeldmerk spelen en resp. 
taekwondo, ruiter, tafelten
nis, hardlopen. 
229'o8. Vereniging ingeni
eurs EST vijftig jaar. 
150, 200, 250 Els. Resp. 
brug, beeldmerk gelegen
heid, elektriciteitsmasten. 



KAZACHSTAN 
iS-g-'oS. Hert, gezamenlijke 
uitgifte met Moldavië. 
Tweemaal no.-1. Cervus 
elaphus Sibiriens, Cervus 
nippon. 

3-io-'o8. Gezamenlijke 
uitgifte met Iran. 
25.-, 150.-1. Resp. gesp met 
sneeuwluipaard (5'''-6''' eeuw, 
Kazachstan), medaillon met 
twee leeuwen met gezamen
lijke kop (7''' eeuw, Iran); op 
aanhangsel vlaggen beide 
landen. 

ICENIA 
2i-8-'o8. Olympische Spelen 
Peking. 
25, 65, 75, 95 Sh. Resp. hard
lopers met Keniaanse vlag, 
volleybalsters, hardloopsters, 
boksers. 

lORGIZIË 
30-8-'o8. Honderdste 
geboortedag Isa Akhunbaev 
(1908-1975). 
12.- s. Portret chirurg. 
2o-9-'o8. Geschiedenis 
luchtvaart Kirgizië. 
Velletje met zevenmaal 20.- s. 
Vliegtuigen, resp. AN-28, 
Yak-40, AN-26, TU-134, 
IL-76, A-320, MI-8; op tus-
senveld gebouw. 

KOREA ZUID 
i-io-'o8. Vijftig jaar diplo
matieke betrekkingen met 
Thailand. 
Tweemaal 250 w. Beeld
merk gelegenheid en resp. 
luhamnu-paviljoen (1776) 
van Changdeokgung-paleis 
in Korea (op lijst wereld
erfgoed), huis Chakri Mahap-
rasat (1882) van het Grote 
Paleis in Thailand. 

i-io-'o8. Leger des Heils 
honderd jaar in Korea. 
250 w. Ketel met beeldmerk 
Leger des Heils. 

ÉAÉMI ÉÉ*ÉÉ« 

i-io-'o8. Strijdkrachten Zuid-
Korea zestig jaar. 
250 w. Twee hangers aan 
kettinkjes gelegd in vorm 
vredesduif 

i7-io-'o8. Bergen, V, Geum-
gangsan-gebergte. 
Viermaal 250 w. Panora
misch uitzicht, Sangpal-
dam-meertje, Manmulsang 
district, Gwimyeonam-rots. 
27-io-'o8. Koreaanse films, 
II. 
Viermaal 250 w. Scène uit 
resp. 'Moeder en een gast', 
'Dorp aan de kust', 'Een 
koetsier', 'De huwelijksdag'. 
28-io-'o8. Tiende bijeen
komst Ramsar-conventie 
(internationale overeenkomst 
inzake watergebieden die van 
internationale betekenis zijn 
in het bijzonder als woon
gebied voor watervogels) in 
Zuid-Korea. 
250 w. Moerasgebied Upo. 
6-ii-'o8. Gezamenlijke 
uitgifte met Hongkong, 
maskers. 
Tweemaal 250 w. in velletje 
van tien. 'Big head Bud-
dha'-masker in Zuidelijke 
Leeuwdans (Hongkong), Ch-
wibari-masker uit Bongsan 
maskerdans (Zuid-Korea). 
i-i2-'o8. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de os**. 
250 w. Os. 

OOBiBmacA 260: 
LESOTHO 
i8-8-'o8. Olympische Spelen. 
Velletje met viermaal 3.50 M. 
Roeien, softbal, worstelen, 
volleybal. 

LIBERIA 
30-6-'o8. Vlaggen county's. 
$ 10.-, 10.-, 25.-, 25.-, 30.-, 
30.-, 40.-, 40.-, 50.-, 50.-, 
100.-, 100.-, 100.-, 100.-, 
100.-. Vlag van resp. Mary
land, Montserrado, Gbar-
polu. Grand Bassa, Grand 
Cape Mount, Nimba, Lofa, 
Sinoe, Margibi, Bong, Grand 
Gedeh, River Cess, Bomi, 
River Gee, Grand Kru. 

MACAU 
i-io-'o8. Nieuwe datum mel
ding 10/722, vuurwerk. 
9-io-'o8. Wereldpostdag. 
1.50, 3.50 ptcs. Resp. 'vie
ring' in vele talen, beeldmerk 
UPU*. Kan ook persoonlijk 
gemaakt worden: viering 
en beeldmerk door post 
ingevuld. 

7-ii-'o8. Landschap vaste
land, II. 
Blok 10.- ptcs. Gebouwen en 
bruggetje in stad Lijiang (op 
lijst werelderfgoed Unesco* 
sinds 1997). 

MALEISIË 
2i-io-'o8. Nationaal ruimte
vaartprogramma (Angkasa). 
30, 50, 50 sen; velletje met 
tweemaal i.- RJVl. Resp. 
Sojoez TMA-ii (raket bracht 
eerste ruimtevaarder uit 
Maleisië naar internationaal 
ruimtestation in 2007), 
onderzoek naar microgravity, 
internationaal ruimtestation; 
tweemaal Sojoez TMA-ii. 

Malaysia«. SOsen 

MAROKKO 
28-8-'o8. Arabische dag van 
de post. 
Tweemaal 7.80 Dh. Beeld
merk en resp. duif karavaan. 

i8-9-'o8. Zeedieren. 
2.60, 3.25 Dh. Resp. Haliotis 
tuberculata (zeeslak), Isurus 
oxyrinchus (kortvinmakreel-
haai). 
io-io-'o8. Kunst en cultuur. 
Viermaal 3.25 Dh. Muziek: 
twee vrouwen met trom, ko
ranschool: jongen met boek, 
'zellij': mozaïek, 'haik': 
vrouw met Arabische sluier. 

MAYOTTE 
22-9-'o8. Dansen. 
€0.55. 'M'Biwi'. 

MEXICO 
8-8-'o8. Olympische Spelen 
2008. 
Driemaal $ 6.50. Beeldmerk 
spelen en resp. roeister, 
gewichtheffer, ritmisch 
gymnaste. 

ig-8-'o8. Eerlijke verkiezin
gen. 
$ 6.50. Weegschaal, vingeraf
druk en adelaar. 

8-9-'o8. Postzegels van 
Mexico. 
$ 6.50. Postduif met brief 
i5-g-'o8. Tweehonderd jaar 
onafhankelijkheid, I. 
Viermaal $ 6.50,10.50. Resp. 
Francisco Primo de Verdad y 
Ramos (1760-1808, jurist en 
politicus) en plein met ge
bouwen en koets en mensen, 
samenzwering van Queretaro 
(soldaten en burgers bij 
tafel met flessen), portret 
losefa Ortiz de Dominguez 
(burgemeestersvrouw in 
Queretaro, betrokken bij 
samenzwering), Ignacio 
Ayende (kapitein regiment 
dragonders), mensen staan 
te praten in park. 

i5-9-'o8. Tweehonderd jaar 
onafhankelijkheid, II. 
Viermaal $ 6.50,10.50. Resp. 
inname van Alhondiga de 
Granaditas door de rebellen, 
ontmoeting Hidalgo en 
Morelos, slag bij Monte de 
las Cruces (rebellen verslaan 
leger), José Maria Morelos 
yPavon (1765-1815, leider 
onafhankelijkheidsoorlog), 
Miguel Hidalgo (1753-1811, 
priester en rebellenleider) 
met onafhankelijkheids-
vaandel. 
25-9-'o8. Universiteit Nuevo 
Leon vijfenzeventig jaar. 
Velletje met zesmaal $ 7.75. 
Glas-in-loodraam. 

NAURU 
i4-io-'o8. WWF*, grote 
fregatvogel. 
25, 75 c , $ I.-, 2.-. Panda
beeldmerk WWF en vier 
verschillende afbeeldingen 
Fregata minor. Ook velletje 
met viermaal de vier zegels. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
ig-g-'oS. Schelpen. 
20, 40, 65,106,158,185, 
335, 405 c. Resp. Cypraea 
zebra, Charonia variegate, 
Calliostma armillata, Strom
bus gigas, Pina carnea, Olivia 
sayana, Natica canrena, 
Voluta musica. 

NIEUW-CALEDONIË 
3-io-'o8. Militaire gebou
wen, fort van Koné. 
220 F. Verschillende afbeel
dingen fort. 
i5-io-'o8. Vijfde Republiek 
vijftig jaar. 
290 F. Kruis en twee portret
ten, o.a. Charles de Gaulle 
(1890-1970). 

NIEUW-ZEELAND 
20-io-'o8. Einde Eerste 
Wereldoorlog negentig jaar 
geleden. 
Velletje met $ 0.50, i.-, 1.50. 
Zegels van 2-4-'o8 (mel
ding 5/397), resp. landing 
Auckland infanteriebatal-
jon in Gallipoli (Turkije), 
westelijk front tijdens Eerste 
Wereldoorlog, krijttekening 
kiwi in Salisbury (Engeland, 
1919); op rand parade en 
gebouwen. 

5-ii-'o8. Sir Edmund Hillary 
(1919-2008; bergbeklimmer, 
ontdekkingsreiziger, diplo
maat en publicist). 
$ 0.50,1.- , 1.50, 2.-, 2.50. 
Vlag Nieuw-Zeeland met 
resp. portret, samen met 
sherpa Tenzing Norgay op 
top Mount Everest, soort 
tractor bij Trans-Antarctische 
expeditie (1958), metNepa-
lezen (stichting Himalayan 
Trust om levensomstandig
heden Nepalezen te verbete-



ren), verheven in Orde van de 
Kousenband. 

m 

7i i  'o8 . Postzegeltentoon
stelling Tarapex. 
Velletje met $1.50, 3.. 
Zegels van i3'o6 en 95
'07, resp. Tongaporutu in 
Taranaki, Mount Taranaki; 
op rand in vorm zegel met 
Mount Egmont (Yvert 206). 

NORfOLKEILAND 
29'o8. Schepen gebouwd 
op Norfolk. 
50 c , $ 1.20,1.80. Zeilsche
pen, resp. sloep Norfolk 
(1798), schoener Resolution 
(1925), schoener Endeavour 
(1808). 

NORFOLK 
SO' 

OEZBEKISTAN 
282'o8. Honderdste 
geboortedag Y. Gulomov 
(19081977). 
150. (S). Portret weten
schapper. 
i 8 'o8. Internationale 
zwemfederatie FINA* hon
derd jaar. 
310., 450., 620., 750. (S). 
Resp. waterpolo, synchroon 
zwemmen, duiken, zwem

to ^ 
■■8 

\ 

O'ZBEKISTON 

i8 'o8. Olympische Spelen 
Peking. 
150., 200., 250., 310. (S). 
Olympische ringen en resp. 
judoka's, boksers, hardloop
sters, ritmisch gymnaste. 
i8 'o8. Flora. 
150., 200., 250., 3io.(S.). 

Resp. Cousinia butkovii. 
Cousinia dshisakensis, Cou
sinia adenophora, Cousinia 
angereni. 

PAPOEANIEUWGUINEA 
3i7 'o8. Kapsels. 
85 t., 3. 335. 535 K.; blok 
I C  K. Verschillende hoofd
tooien. Ook velleqe met de 
vier zegels. 
68'o8. Marilyn Monroe 
(19261962). 
85 t., 3. 335535 K.; blok 
10. K. Vier verschillende 
portretten; portret uit auto
raampje, op rand auto. 

39'o8. Paradijsvogels. 
85 t., 3. 335535 K.; 
blok 10. K. Resp. Astrapia 
stephaniae, Cnemophilus 
macgregorii, Pteridophora 
alberti, Astrapia mayeri, 
Cicinnurus regius. Ook vel
letje met de vier zegels. 

PARAGUAY 
i 4 'o8. Communicatiebe
drijf Nasta veertig jaar. 
700, 5.000 Gs. Beeldmerk en 
tweemaal bloem. 

44'o8. Rotaryclub Asun
cion tachtig jaar. 
2.000, 8.000 Gs. Resp. 
beeldmerk Rotary, beeld
merk Rotary en laan met 
bomen. 

i67 'o8. Mercosur*, in
heemse vogels. 
5.000, 6.000 Gs. Beeldmerk 
Mercosur en twee verschil
lende vogels. 

287'o8. 'Ateneo Paraguayo' 
honderdvijfentwintig jaar 
geleden gesticht. 
700 Gs. Gebouw. 
307 'o8. Upaep*, traditio
nele feesten. 
11.000 Gs. Dansende 
mensen. 
58'o8. Verdrag Torrijos
Carter dertig jaar geleden 

ondertekend. 
700, 7.000 Gs. Resp. onder
tekening, Torrijos en Carter 
en boten Panamakanaal. 
g9'o8. Senacsa (Servicio 
Nacional de Calidad y Salud 
Animal). 
5.000 Gs. Beeldmerk en koe 
met kokardes. 
gio'oS. Dag van de postze
gel, kerst. 
700, 5.000 Gs. Maria met 
Kind, Jozef en Maria met 
Kind. 
i i  io 'o8 . Zeventig jaar 
scouting. 
3.000, 4.000 Gs. Beeldmerk 
en resp. scouts voor tent, 
grote groep scouts. 

PITCAIRNEILANDEN 
22io 'o8. Ontdekking 
leefgemeenschap op Pitcairn 
tweehonderd jaar geleden. 
Blok $ 5.. Kapitein Mayhew 
Folger uit Boston; op rand 
zijn schip 'Topaz', John 
Adams, Kendall chronome
ter en tekening eiland. 

POLYNESIË 
i5 io 'o8. Luchtvaart. 
Tweemaal 250 F. Vliegtuig 
vliegt door '10 Ans' (tien jaar 
luchtvaartmaatschappij 'Air 
Tahiti Nui'), bewoners Poly
nesië zwaaien naar vliegtuig 
(vijftig jaar luchtverbinding 
met Frankrijk door TAI, 
Compagnie de Transports 
Aériens Intercontinentaux). 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
4io 'o8. Sport. 
€0 .55 . Taekwondo. 

: rAEKWMBO 

; 0,551 

22io 'o8. Werken op het ijs. 
Velletje met viermaal € i.. 
Mannen duwen blok ijs 
op slee, mannen trekken 
ijsblokken uit water, mannen 
en sleeën op het ijs, zagen 
van ijs. 

ST. VINCENT 
i5 'o8. Bezoek paus aan 
Verenigde Staten. 
$ 2.. Portret paus Benedic
tusXVI. 
276'o8. Universiteit West
Indiè zestig jaar. 
10, 30, 90 c , $ 1.05; blok 
$ 6.. Resp. wapenschild 
met pelikaan, bul, gebouw, 
beeldmerk gelegenheid; 
wapenschild met bul en 
beeldmerk, op rand admini
stratiegebouw St. Augustine. 

i8 'o8. Europees kampioen
schap voetbal. 
Vel met zestienmaal 65 c ; 
zestien velletjes met steeds 
zesmaal $ 1.40. Foto's 
elftal van resp. Tsjechië, 
Turkije, Oostenrijk, Kroatië, 
Zwitserland, Portugal, 
Polen, Duitsland, Frankrijk, 
Nederland, Griekenland, 
Zweden, Roemenië, Italië, 
Rusland, Spanje; op elk vel
letje viermaal foto elftal met 
kwart wereldbeker en twee 
stadions. 

SURINAME 
i5 io 'o8. Vogels. 
'V', SR$ i . io, 1.80, 3., 
4., 5.. Resp. Ceryle rudis, 
Copsychus saularis, Diaeum 
cruentatum, Garrulax, Hal
cyoncyanurus symrnensis, 
Leiothrix lutea. 

SWAZILAND 
28io 'o8. Veertig jaar 
onafhankelijkheid, veer
tigste geboortedag koning 
Mswati III. 
I., 1.05,1.30,1.60, 2.15, 
2.40, 2.75,2.90, 3.95 E. 
Beeldmerk gelegenheden 
en resp. transport: vliegtuig 
en trein, koning met nieuwe 
grondwet, ontwikkeling: 
Maguga dam, cultuur: 
dansceremonie, bankbiljet, 
gezondheidszorg: jongetje 
bij arts, onderwijs: jongen 
achter computer, verjaardag 
koning: koning en zoon, on
afhankelijkheidsverklaring: 
koning Sobhuza II. 

TANZANIA 
309'o8. Elvis Presley (1935
1977) in films. 
Velletje met viermaal 
1.200 Sh. Handtekening en 
scène uit film, resp. Jailhouse 
Rock, Wild in the Country, 
Flaming Star, Roustabout. 
309'o8. Paus Benedic
tus XVI. 
i.ooo sh. Paus. 

THAILAND 
i i 7 'o8. Bangkok. 
Tienmaal 3. B. Boeddha in 
Wat Phra Chetuphon Wimon 
Mangkhalaram, enorme 
schommel in Wat Suthat 
Thepwararam, bord met 
chilidip, verkeersknooppunt, 
Chao Phrayarivier met boot, 
Phra Mondop, muurschilde
ring 'Ramakian', winkel
centrum, Ratchadamnoen

straat bij avond, markt met 
bloemenkraam. 

8'o8. Thaise postdienst 
honderdvijfentwintig jaar, I. 
Velletje met 5., 5., 5., 
10., 25. B. Zegel op zegel, 
Rama V, resp. Yvert Siam i?, 
2 ,4 .5 . ? 
48'o8. Nationale dag com

municatie. 
3.B. Morsetoestel. 

•U •» Ï ; L VI « I v i t l 

48'o8. Prinses Maha Chakri 
Sirindhorn. 
5. B. Schilderij met bloemen 
geschilderd door prinses. 
48'o8. Thaise postdienst 
honderdvijfentwintig jaar, II. 
Vijfmaal 3. B. Zegel en vel 
zegels, gebouwen, mede
werkers post, postauto's, 
postbodes. 
98'o8. Pauwen. 
Tweemaal 10. B. Verschil
lende afbeeldingen pauwen. 
Ook velletje met beide zegels 
m doorlopend beeld. 

i io 'o8. Vijftig jaar diplo
matieke betrekkingen met 
ZuidKorea. 
Tweemaal 3. B. Beeld
merk gelegenheid en resp. 
Juhamnupaviljoen (1776) 
van Changdeokgungpaleis 
in Korea (op lijst werelderf
goed), huis Chakri Mahap
rasat (1882) van het Grote 
Paleis in Thailand. 
4io 'o8. Internationale week 
brieven schrijven. 
Viermaal 3. B. Verschillende 
wajangpoppen. Ook velletje 
met de vier zegels. 
ioio 'o8. Provinciale beeld
merken, III. 
Velletje met tienmaal 3. B. 
Pattani, Pha Nakhon Si 
Ayutthaya, Phangnga, Phat
thalung, Phayao, Phichit, 
Pitsanulok, Phetchaburi, 
Petchabun, Phrae. 
23io'o8. Ruiterstandbeeld 
koning Chulalongkorn 
(Rama V) honderd jaar. 
5. B. Standbeeld op postze
gel (Yvert Siam 78). 



iiii'o8. Crematieceremonie 
prinses Galyani Vadhana 
(19332008). 
Velletje met viermaal 5. B. 
Portret op vier verschillende 
leeftijden. 

i5ii'o8. Nieuwjaar 2009. 
Viermaal 3. B. Verschillende 
waterlelies. 
5i2'o8. Verjaardag koning 
Bhumibol Adulyadej. 
9.B. 
23i2'o8. Tweehonderdste 
geboortedag Somdet Chao 
Phraya Borom Maha Srisu
riyawong. 
3. B. Portret. 

URUGUAY 
227'o8. olympische Spelen 
Peking 2008. 
$ 2, 5,10, 20 (samenhan
gend). Mascottes als atleten, 
resp. polsstokhoogspringen, 
wielrennen, zwemmen, 

URUGUAY stO URUOU*' »20 

227'o8. Internationale 
zwemfederatie FINA* hon
derd jaar. 
$ 37. Zwemster. 
288'o8. Spaanse Club 
honderddertig jaar. 
' 12. Gebouw. 
259'o8. Gezamenlijke actie 
LatijnsAmerikaanse en Cari
bische steden tegen racisme, 
discriminatie en vreemdelin
genhaat. 
" 10,12,15. Verschillende 
afbeeldingen silhouetten rij 
gezichten. 
259'o8. Dag van het va
derland, Carlos Vaz Ferreira 
(18721958). 

12. Portret filosoof en 
schrijver met boeken. 
'io'o8. Internationaal 

pooljaar. 
Velletje met tweemaal $ 20. 
Kerguelenzeebeer (Arcto
;ephalus gazella), paar grote 
agers (Catharacta lonnber
JÜ); op rand ijslandschap. 

VANUATU 
8io'o8. Zeenaaktslakken. 
Velletje met twaalfmaal 40 vt. 
(doorlopend beeld). Risbecia 
tryoni, Chromodoris elisa
bethina, Chromodoris geo
metrica, Phyllidia coelestis, 
lorunna funebris, Phyllidia 
madangensis, Flabelina 
rubroHneata, Glossodoris ru
fomarginata, Hexabranchus 
sanguineus, Chromodoris 
lochi, Phyllidia ocellata, 
Glossodoris atromarginata. 

VIETNAM 
ig'o8. Landschap provincie 
Binh Thuan. 
800 d. Brug, vuurtoren, 
huizen en water. 

i5io'o8. Gezamenlijke 
uitgifte met Frankrijk. 
800,14.000 d. Resp. Straat 
van Bonifacio en stadje op 
Corsica, Hal Longbaai met 
zeilboot en rotsen. 
20io'o8. 'Verzet van Lady 
Trieu'. 
i.ooo d. Lady Trieu (vrouwe
lijke krijger uit 3''' eeuw) met 
zwaard op witte olifant. 

25io'o8. Vijfendertig jaar 
diplomatieke betrekkingen 
met Argentinië, gezamenlijke 
uitgifte, bloemen. 
800,10.000 d. Resp. Ceiba 
chodatii, Nelumbo nucifera. 

WALLIS EN FUTUNA 
28io'o8. Wapenschild. 
500 F. Wapenschild van Mon
seigneur Alexandre Poncet. 

WALLIS & FUTUNA 
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2gio'o8. Atletiek. 
55 F. Stadion Lolesia Tuita. 

ZUIDPOOLGEBIED 
NIEUWZEELAND 
(ROSS DEPENDENCY) 
5ii'o8. Britse poolexpeditie 
19071909. 

$0 .50 ,1 .  , 1.50, 2., 2.50. 
Resp. vertrek schip 'Nimrod' 
uit Lyttelton, onderkomen 
expeditie in Vape Royds, eer
ste voertuig Antarctica (New 
ArrolJohnston), Edgeworth 
David met Douglas Mawson 
en Alistair Mackay bereiken 
magnetische zuidpool, eerste 
beklimming vulkaan Erebus 
door Edgeworth David met 
zes man. 

*: Gebruikte afkortingen: 

FINA Federation 
Internationale de 
Natation 

INCI Instituto Nacional 
para Ciegos 

Mercosur Gemeenschappe
lijke Economische 
Markt voor Zuid
Amerika 

NASA National Aero
nautics and Space 
Administration 

Unesco United Nations 
Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 

Upaep Union Postal de 
las Americas y 
Espana y Portugal 

UPU Universele Post 
Unie/Union Pos
tale Universelle/ 
Universal Postal 
Union 

WHO World Health 
Organization 

WWF World Wildlife 
Fund 

**: Chinese dierenriem (zo
diak): 26i'09 toti42'io 
Jaar van de os/bufFel/stier. 

LOST U DEZE PUZZEl 
VOOR ONS OP? 

Soms kom je de merk
waardigste dingen tegen. 
De hiernaast afgebeelde 
briefloart, ons toegezon
den door Rene'Hilicsum, 
werd in 1872 verzonden 
door een zekere heer 
De Lange te Zwolle. De 
kaart is geadresseerd 
aan de heer De Ronde 
in Harderwijk. Twee 
onvervalste Nederlandse 
namen, dus. 
Toch is de boodschap die 
de heer De Lange schrijft 
niet te ontcijferen! Het 
ziet er niet uit als een 
buitenlandse taal. Ook 
is het geen tekst die in 
Spiegelschrift is geschre
ven. Een raadsel dus. 
Maar misschien kan een 
van de lezers van Filatelie 
deze puzzel oplossen 
en ons vertellen welke 
taal (of welke code) hier 
gebruikt is. Stuur uw 
oplossing (of vermoe
dens) naar Filatelie, 
Achtergracht 71,1381 
BL Weesp. Als het wat 
oplevert, leest u dat in 
Filatelie. Alvast bedankt 
voor het (mee)puzzelen! 

/ : 'i 

V . . i ..^, ^...c. //\y 
■,,"0. \~7/Cef' )L 'Sl^Jl \,,.JjL, 

SAMENSTELLING KEES VERHULST, POSTBUS 24013 
2490 AA DEN HAAG, EMAIL k verhulsoïDziggo nl 

In deze laatste maand van het 
jaar (en in het laatste num
mer van de jaargang 2008 
van Filatelie) kan ik u de twee 
laatste bijzondere stempels 
laten zien die TNTPost heeft 
laten vervaardigen. 

^'' 4 novemb«^ 

Het eerste, hierboven afge
beelde, stempel werd aange
vraagd door de Vereniging 
voor Kinderpostzegels en 
Maximafilie en was bedoeld 
voor de afstempeling van 

de nieuwe Kinderpostze
gels, die op 4 november 
zijn verschenen. Net als het 
geval is met de postzegels, 
heeft het stempel het thema 
'onderwijs'. 
De Vereniging voor Kinder
postzegels en Maximafilie 
geeft zelf maximumkaarten 
uit voor haar leden en op die 
kaarten zal een afdruk van 
het stempel te zien zijn. 
U kunt bij de vereniging zelf 
informeren naar bestelinfor
matie en wellicht kunnen zij 
u ook verder helpen indien 
u een afdruk van dit stempel 
wenst op een ander poststuk. 
Het adres vindt u elders in 
dit maandblad, bij de rubriek 
Maximafilie. 

Verder werd een bijzonder 
stempel gebruikt ter gelegen

^^^^^'^ '̂'W. 

Maastricht 

beid van de 42ste Limburgse 
Filatelistendag in Maastricht 
op 16 november jl. In de 
afbeelding van het stempel 
(zie hierboven) herkent u 
ongetwijfeld de skyline van 
Maastricht, met op de voor
grond de Sint Servaasbrug 
en op de achtergrond, iets 
rechts van het midden, de 
Onze Lieve Vrouwe Basiliek. 
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SAMENSTELLING; JEFFREY GROENEVELD, 
PURMEREND - REACTIES EN TIPS: 
JEFFREYGROENEVELD(ó)HETNET.NL 

DE ZAANSTREEK, EEN 
INDUSTRIEEL PARADIJS 

896 

De Zaanse postzegelver
eniging De Posthoorn 
viert dit jaar haar 70-jarig 
bestaan. John Dehé, be
stuurslid van de vereni
ging, werd een aantal 
jaren geleden gegrepen 
door het thematische 
virus. In het jubileum
nummer van het clubblad 
De Hoornblazsr bekijkt hij 
uitgebreid de Zaanstreek 
vanuit een thematisch 
perspectief. Het leuke is 
dat hij niet alleen maar 
een opsomming geeft van 
de verschillende filatelis-
tische elementen die je als 
verzamelaar zou kunnen 
gebruiken, maar dat hij 
zijn stukken rangschikt 
om te laten zien dat de 
Zaanstreek een indu
strieel paradijs was en 
is. Deze maand laat ik u 
kennismaken met deze 
bijzondere streek in 
Noord-Holland. 

Water 
Ten noorden van het 
Amsterdamse IJ ligt 
een uniek stulqe Neder
land. Het zijn eigenlijk 
twee gebieden, met veel 
overeenkomsten, maar 
ook grote verschillen. Aan 
de kant van het IJssel-
meer ligt Waterland. De 
plaatsnamen in dit gebied 
geven aan dat het water 
hier alom tegenwoordig 
is en dat het land op de 
zee veroverd is door het 
opwerpen van dammen 
en dijken: Buiksloot, 
Ilpendam, Edam, Broek 
in Waterland. Aan de 
westkant gaat Waterland 
geleidelijk over in de 
Zaanstreek, net zo water
rijk, maar vooral langs de 
oevers van de Zaan is hier, 
al lang geleden, een be
langrijk industriegebied 
ontstaan. Waterland en 
Zaanstreek hebben zich 
ontwikkeld tot toeristi
sche attracties. Edam, Vo-
lendam, Monnickendam 
en Marken [i] trekken 
jaarlijks tienduizenden 
bezoekers en een handige 
touroperator combineert 
een bezoek aan deze 
bezienswaardigheden 
met een uitstapje naar de 
Zaanse Schans [2]. 

Industrieel paradijs 
Het industriële succes van 

de Zaanstreek had vooral 
te maken met scheeps
bouw en houthandel. Het 
gebied lag gunstig ten 
opzichte van Amsterdam, 
dat in de i6de eeuw groot 
werd door de stapelhan-
del en zich ontwikkelde 
zich tot een centrum van 
maritieme kennis (kaar
ten, navigatie), geld- en 
verzekeringswezen. Voor 
handel heb je schepen 
nodig en veel van die 
schepen werden gebouwd 
in de Zaanstreek. 

Hout 
Zagen en bewerken van 
hout gebeurde tot het 
begin van de zeventiende 
eeuw zonder mechani
sche hulpmiddelen. Op 
plaatsen waar het water 
snel door rivieren en 
beken stroomde, had 

men al ontdekt hoe je een 
waterrad kon gebruiken 
om graan te malen of 
een zaaginstallatie in 
beweging te brengen. 
Een eenvoudige boer 
uit Uitgeest, Cornells 
Corneliszoon (ca. 1550-
ca. 1607), tijdgenoot van 
Leeghwater, slaagde erin 
een windmolen te con
strueren waarmee hout 
tot dertig keer sneller dan 
met de hand gezaagd kon 
worden [3]. Hierdoor 
werd het mogelijk sneller 
en goedkoper huizen en 
schepen te bouwen. Er 
zijn mensen die menen 
dat de uitvinding van 
Corneüs Corneliszoon 
van Uitgeest voor een 
niet onbelangrijk deel het 
succes van de Republiek 
mogelijk gemaakt heeft 
en dat de wortels van dat 
succes dus in de Zaan
streek lagen. 
De windmolen zou van de 
Zaanstreek een industrieel 
paradijs maken, waarbij 

de tientallen houtzaag
molens voor de meeste 
bedrijvigheid zorgden. De 
meeste Zaanse houtzaag
molens waren 'paltrok-
molens', te herkennen 
aan de conische vorm en 
een werkvloer met drie 
open wanden [4]. Het was 
een bedrijfstak die werk
gelegenheid bood aan 
scheepstimmerlui, maar 
ook aan touwslagers, 
smeden, houtsnijders 
(voor het lofwerk op de 
spiegels), zeilmakers. Al
lerlei kleine toeleverings
bedrijven floreerden: ze 
maakten sloepen, touw, 
tonnen, ijzerwerk, lever
den de foerage. De Zaanse 
werven bouwden schepen 
voor binnen- en buiten
landse afnemers. Zaanse 
scheepstimmerlui werden 
vanwege hun vakman
schap ook gevraagd op de 
Amsterdamse werven van 
deVOC [5]. Ze werden 
zelfs naar het buitenland 
uitgezonden en waren 

onder andere actief op 
Zweedse werven. Legen
darisch in de ware zin van 
het woord was het bezoek 
van tsaar Peter de Grote 
[6], die in 1696 de Zaan
streek aandeed om zich 
in de Zaanse scheeps
bouw te verdiepen. Een 
standbeeld van tsaar Peter 
is terug te vinden op een 
geïllustreerde briefkaart 
van de Sovjetunie [7]. De 
houthandel en de hout
verwerkende industrie 
zijn heel lang een belang
rijke drager van de Zaanse 
economie gebleven. In 
i960 waren nog zo'n drie
duizend bewoners van de 
streek bij het houtbedrijf 
betrokken. 

Papier 
De Zaankanters maak
ten met behulp van 
hun windmolens in de 
zestiende eeuw papier van 
wereldfaam. Toch lag de 
primeur elders en eerder: 
al in 105 na Christus vond 
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de Chinees Ts 'ai Lun 
een bruikbare methode 
uit om papier te maken. 
In de Zaanstreek maakte 
men aanvankelijk vooral 
pakpapier, op basis van 
lompen, oud zeildoek, 
touw, afgedankte visnet
ten. Het was een vorm 
van recycling, voordat dit 
woord was uitgevonden 
[8]. 
Op een papiermolen van 
de gebr. Blauw te Wor-
merveer werd het papier 
van de eerste Nederlandse 
postzegels gemaakt 
[g]. Aan de directeur 
van het Wormerveerse 
postkantoor was het 
toezicht op die produc
tie toevertrouwd. Ooit 
draaiden er zo'n veertig 
papiermolens in het 
Zaangebied, uiteindelijk 
bleef er één grote fabriek 
over: Van Gelder Zonen in 
Wormer. De basis van dit 
bedrijf werd in de vroege 
achttiende eeuw gelegd, 
vanaf 1890 produceerde 
men in Wormer vooral 
krantenpapier. Na diverse 
bedrijfsovernames werd 
het hoofdkantoor naar 
Amsterdam verplaatst. In 
de jaren zeventig van de 

vorige eeuw raakte het be
drijfin financiële proble
men en werd de vestiging 
Wormer gesloten. 

Zeildoek 
Veel inwoners van 
Krommenie maakten in 
opdracht van 'rolreders' 
zeildoek, dat gebruikt 
werd in de scheepvaart en 
de molenindustrie. Nadat 
de stoomvaart de rol van 
de zeilvaart had overge
nomen, begon een van de 
grootste rolreders. Kaars 
Sijpestijn, rond 1890 met 
de vervaardiging van een 
nieuw product: linoleum. 
De geur van de linoleum-
fabriek is nog steeds te 
ruiken, in Krommenie en 
omgeving. In het Zaans 
Historisch Museum 
bevindt zich een fraai 
schilderij van H. Heijen-
brock dat de bedrijvigheid 
rond de linoleumfabriek 
aan de Nauernase Vaart 
treffend weergeeft [10]. 
Helaas werd het schilderij 
(nog) niet op een post
zegel of postwaardestuk 
afgebeeld. Er zijn echter 
genoeg frankeermachi
nestempels om dit gemis 
goed te maken [11,12]. 

Voedsel 
De industriële bedrijvig
heid in de Zaanstreek had 
vele vormen. Naast de 
verwerking van hout en 
de productie van papier 
en zeildoek, was de voed
selindustrie van onge
kend grote betekenis. Een 
korenmolen, aangedreven 
door wind of water, werd 
al lang geleden in Europa 
een onmisbaar onderdeel 
van de plaatselijke of 
regionale economie. Hier 
werd het meel gema
len dat diende voor het 
dagelijks brood. Door de 
korenmolens ontstonden 
in Jisp en Wormer belang
rijke beschuitbakkerijen. 
Beschuit was een onmis
baar voedingsmiddel op 
verre zeereizen. JVlet grote 
vindingrijkheid pasten 
de Zaanse molenmakers 
hun molens zo aan dat ze 
ook voor andere doel
einden geschikt waren. 
Oliemolens persten olie 
uit planten (o.a. koolzaad 
uit de Beemster). De olie 
werd gebruikt voor ver
lichting en het maken van 
kaarsen. Het restproduct 
(oliekoeken) diende als 
veevoeder. 

Windmolens legden de 
basis van de voedselindu
strie die de Zaanstreek tot 
de provisiekast van Ne
derland zou maken [13]. 
Wie op zoek gaat naar 
materiaal om dit komt 
ondere andere postzegels 
tegen met perfins zoals 
de hier afgebeelde van de 
oliefabrieken van Duyvis 
[14]. Voedingsmiddelen 
als graan, rijst, cacao en 
koffie moeten eerst een 
bewerking ondergaan, 
voor ze voor de consump
tie geschikt zijn. IVlet 
eenvoudige hulpmiddelen 
kunnen zulke produc
ten worden gemalen, 
gestampt of geplet. In de 
molens werd dit proces 
enorm versneld. Vanuit 
Oost- en West-Indië wer
den vele producten naar 
de Zaanstreek verscheept, 
voor verdere verwerking 
in de molens. Vanaf de 
laatste decennia van de 
negentiende eeuw zorgde 
de stoomkracht voor een 
nog grotere versnelling 
van de steeds grootscha
liger productieprocessen. 
De oliemolens werden 
vervangen door oliefa
brieken. 

De cacaofabrieken geven 
in de Zaanstreek nog 
steeds op bepaalde dagen 
hun onmiskenbare geur 
af Langs de Zaan werden 
verschillende rijstpelle-
rijen gebouwd; vooral 
rijst uit Nederlands-Indië 
werd er in grote hoeveel
heden verwerkt. JVlole-
naar's Kmdermeel werd een 
begrip in heel Nederland 
[15]; de basis ervan was 
gemalen rijst. In de jaren 
vijftig van de twintigste 
eeuw is de stoom uit de 
naam van de fabrieken 
verdwenen. Electrische 
aandrijving hoorde meer 
bij de moderne tijd. Veel 
voedselfabrieken en le-
vensmiddelenbedrijven in 
de Zaanstreek zijn echte 
familieondernemingen, 
die het tientallen jaren 
volhielden, soms tot op 
de dag van vandaag [16]. 

Meer lezen? 
Als het voorgaande naar 
meer smaakt, raad ik u 
aan een exemplaar van 
De Hoornblazer aan te 
vragen bij de jubilerende 
Posthoorn (zie hiervoor 
de website van de club: 
fiome.tiscflh.nl/posthoorn). 
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SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES, GEEN HANDELSADVERTENTIES, VERMELDING 
VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 

RULES: SUBSCRIBERS ONLY; NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS, STATING YOUR NAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 

SPIELREGEL: NUR FÜR ABONNENTEN; KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET; 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

iAMemOMN 

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 Motief
postzegels met afbeelding. Pzh. 
Jansen. Telefoon 0493-320949. 

Oost-Europa. Pzh. R. Wilctor, 
Hodgesstraat 13, 6135 CS Sittard. 
Telefoon 046-4512751. E-mail 
robert-u)il<tor(a)(iome. nl 

Gratis prijslijsten postfrisse zegels 
van vele thema's. Wien, Postbus 
22517, iioo DA A'dam Z.0. Tele
foon 020-6974978 en www.wun.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 ge
schenk gratis. Ongelooflijke aan
bieding. Eilat Philatelic Club, Pb. 
542, 88104 Eilat-Israél. Y. Carmeli. 
wvvw.israelstamps-eilat.com 

Koopjes! Groot verzamelaar ruimt 
op tegen hoge korting. C. Stock
mann. Telefoon 0316-526265. 

DDR 25%, Bund, Berlin, DR, alle 
Europese landen 35%, FDC's, 
boekjes etc. J. Römkens. Telefoon 
045-5462894. 

Hungary new issues, FDC, year 
sets, want-list service. T. Bor-
bély, H-1431 Budapest. PS. 106. 
Hungary. 

^ Rusland 300 gst. 9.75 euro, pf 
= 14.75 euro, tandingmeterperfo-
^ tronie 9850 95.- euro. C.v.Beveren. 
^ Telefoon 06-23587327. 

Nederland frankeergeldige euro
zegels zonder gom 0.2g, 0.39, 
0.44 5o°/o. C. Cruyssen. Telefoon 
06-25162155. 

Kindbedankkaarten, frankeer-
zegels, FDC met aantekenstrook 
(ook gevraagd). J. Laman Trip. 
Telefoon 0499-474163. 

6 DAVO albums, postzegels 
vanaf 1852 tot heden 95% postfr. 
+ boekj., stemp., biz. munten, 
stuntprijs, 5000.- euro, hoge cata
loguswaarde. C.J. Aerts. Telefoon 
023-5374115-

Te koop 300 euro postzegels 
gestempeld, 58 series waarde 
263.- euro voor 65.- euro, opstu
ren mogelijk. A. Floren. Telefoon 
0182-514753. 

Nederland gebruikt 500 st. 5.-
euro, 750 St. 10.- euro, 1000 st. 
20,- euro. D. Beekman, Slijp-
kruikweg 5, 6712 DH Ede. Giro 
3034136. 

loox p/land voor 7.50 euro van 
USA, Canada, Japan, Zweden, 
Italië, België en UK. Giro 487438. 
P.v.Uden., Pontoniersweg 77, 3353 
SC Papendrecht. 

Duitsland grf met hw. en tsl. 100 
7,50 euro, 150 10.- euro. Giro 
1173269. K.v.Veen, Boterbloem g, 
9104 JH, Damwoude. 

GEVMMD 

Mooie collecties v.d. hele wereld 
gratis taxatie, vlot afgehandeld. 
W.v.d.Berg, Valkhof 94, 2261 HV 
Leidschendam. Telefoon 070-
3272108. 

Verzamelaar zoekt brieven uit 
WW2 periode van concentra
tiekampen, strafgevangenissen 
& ghetto's. C.J.T. van der Togt. 
Contact via e-mail naar: 
couplefourei3ht(a)casema.nl of telefo
nisch o6-22g56iog/o7i-36234ii. 

Grote collecties en partijen van de 
gehele wereld. Contante betaling. 
D. van der Toorn. Telefoon 070-
3388427 of 06-51118436. Bezoek 
aan huis. 

Verzamelaar zoekt perfins alle 
landen los, op stuk, partijtjes. Ruil 
of koop. W.J. Manssen, Laan der 
VN 31, 3844 AD Harderwijk. 

Ik uw persoonlijke zegel(s) u de 
mijne, ook ruilen. F. de Graaf, 
Columbusstraat 17g, 2561 AG, 
Den Haag. 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, de ver
eniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden. Maak 
eens kennis, bel 070-3860232, zie 
www.sgbritannia.nl Blad, mee
tings, 4 grote veilingen, boekjes 
en veel verzamelplezier. Join the 
club, see you! 

Filitalia, club voor verzamelaars 
van Italié, San Marino en Vaticaan. 
Bekijk onze veiling en meldt u 
aan op u;u)iu.jihtaiia.nl of bel 06-
51140411 of 070-3460328. 

De Filatelistenvereniging Zuide
lijk 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 0344-66i8g7. E-mail 
torrflor(3)planrt.nl 

Contactgroep Frankrijk Verzame
laars (CFV), brieven en postze
gels van Frankrijk en voorm. 
Franse Kol., eigen blad, veilingen, 
rondz., 4 bijeenkomsten p.j. in De 
Bilt. Contr. ig euro. Info: Pietjan 
Zwaag. Telefoon 020-62778g4. 
E-mail: p.2U)aa3(5)Kccnrt.nl 

Postzegelvereniging Nijverdal 
zoekt handelaren voor beurs op 
7-2-20og. Postz./munt/ansicht/ 
postst. zijn welkom. Inl. en reserv. 
P. van Os. Telefoon 06-24109133. 

Postzegel-, Munten-, Ansicht
kaartenruilbeurs op zat. 20 dec. 
2008 in Schietverenigingsgebouw 
Tubantia, Nieuwlandsweg 5 te 
Rijssen van 10-16 uur. Stand
houders hartelijk welkom. Inl. J. 
Veurink. Telefoon 0548-517506. 

Postzegelvereniging Nijverdal 
organiseert op 7 februari 2009 
haar beurs. Hier is nog plaats voor 
handelaren met post/postst./an-
sichtk. Inl. P. van Os. Telefoon 
06-24109133. 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

tz±=i 
Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 

Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 
Lid IFSDA (P.T.A./C.N.E.P.) 

http://www.motiefonline.nl
http://www.wun.nl
http://wvvw.israelstamps-eilat.com
http://www.sgbritannia.nl


B R E D E N H O F - P O S T Z E G E L I M P O R T 
86-a, 3077 BL Rotterdam-IJsselmonde • Telefoon 010-48: 

email Bredenhof@cs.com • Internet: www.bredenhof. 
De winkel Is geopend van dinsdag t/m zaterdag van 9.00 t/m 17.00 uur. 

Maandag is de winkel gesloten. Bestelling graag per telefoon. Giro 72.31.95. Bank 40.18.19.582. 
^Verzendkosten €5,00. Rembours €6,50. Boven €100,- geen verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

DEZE MAAND VERWACHTE KILOWAAR; 
AUSTRALIË MISSIE, BELGIË GROOT, DENEMARKEN GROOT, 

JAPAN GROOT, OOSTENRIJK GROOT 

NIEUW BINNEN; 
ENIGE GROTE NALATENSCHAPPEN, DEELS IN DOZEN 

VERDEELD PRIJZEN VANAF 50,00 PER DOOS, 
KOM LANGS OM DEZE TE BEKIJKEN. 

AANBIEDINGEN VAN DE MAAND: 

" • i k g . Missie 4P 
" AUSTRALIË 
*^ o c 00 

mi ' 

250gr._̂  
BELGIË 
GROOT 

29,0" 

Ikg. Missie ^_ 
SLOVENIË ^ 

19 00 

BEL VOOR HET LAATSTE NIEUWS OF KUK OP INTERNET WWW.BREDENHOF.NL 

\m{M^ss:fss^ ^xÉi^(Ms£i^^MSi cm sOiu;idcxlbffi(a 
^•W^WMIWWHB B W P Ï W ^ W W W ^ H W H i^H W H M V I H I W 

PRUZEN PER STUK NORMAAL lx ^x 5x TOx 

L 4 / 8 16 BLZ WIT 6,40 5,50 5,25 5,00 4,75 

L4 /16 32 BLZ WIT 9,90 8 00 7 50 7 00 6 75 

L 4 / 2 4 48 BLZ WIT 15,20 12,25 11,40 10,70 10,20 

L 4 / 3 2 64 BLZ WIT 19,60 14,50 13,50 13,20 12,75 

WITTE BOEKEN MET TUSSENSTROCMC 1,00 PB? 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 

M gmomf^pmM MQQffi gMMTOfflliUytfüy 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,75 

IKILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 6 0 ^ ^ 

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 NORMAAL 120,00 NU f 5 , 0 0 

9 KILO MISSIE U.S.A. NORAAAAL 145,00 NU 135,00 

—L gr— 1 

LAND OMSCHRUVING 100 ar 2 5 0 ar 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 

ENGELAND 
ENG GEBIEDEN 
FARÓER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
FRANKRIJK 
GRIEKENLAND 
IERLAND 
INDONESIË 
JAPAN 

GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT 
GOEDE MODERNE MIX 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
MET IETS NIEUW GEEN KERST 
GOEDE SORTERING 
LEUKE SORTERING ZEER 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 & M A N GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
MALTA 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
OOSTENRIJK 
SCANDINAVIË 
THAILAND 
USA 
WERELD 
WEST EUROPA 
USLAND 
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 

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 

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 

ï^^^lMy' 
5 0 0 gr 

36,50 

36,50 

55,00 
49,00 

45,00 
68,00 

62,50 

49,00 
55,00 

45,00 
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VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN 

c/ctic <,K,/< AVV ] ci/,„,/C« M,!j. /S'U 

Veiling 614 
9 en io maart 2009 

Spectaculaire inzendingen op 614' veiling, o.a.: 

Collectie H. Hooijkaas 

Gespecialiseerd Nederland en Overzeese Rijksdelen 

o.a. bijzonder materiaal i* Emissie, afwijkingen, 

variëteiten en postgeschiedenis, Duitse Staten en Bezetting 

Vierde deel portcollectie Verbeek 

Nederland en Overzeese Rijksdelen 

British Commonwealth 

Europa, Azië, Wereld 

BRIEFKAART uit ds kolonie SURINAME 

»ORES ADRESSE ' ^ ^ ^ ~ " ^ ' * * 

Tot op heden meer dan 215 inzendingen van particuliere verzamelaars 

Nu nog inzenden op deze grote internationale veiling kan tot 9 januari 2009 

Let op: Van Dieten laat de aangekondigde data van 19 en 20 januari 
vervallen en veilt 9 en 10 maart 2009 

Van Dieten Postzegelveilmgen, al in 3 eeuwen tot uw dienst! 
Lylantse Baan 3 - 2908 LG Capelle aan den IJssel 

Tel. 010 284 55 60 - fax 010 284 55 65 - in fo@vand ie ten .n l 
(Hoo fdweg gebied XL • Naast a f / op r i t 16, A20) 

1 ^ ? ^ 

mailto:info@vandieten.nl



