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Cirea 35 N.V.P.H. 
POSTZEGELHANDELAREN 

(vakhandel filatelie) 

heten u 
van har te v\relkonn 

op de 

DE BEURS VOOR DE GESPECIALISEERDE VERZAMELAAR 

VRIJDAG 23 januari 2009 van 13.00 tot 18.00 uur 
ZATERDAG 24 januari 2009 van 10.00 tot 17.00 uur 
ZONDAG 25 januari 2009 van 10.00 tot 16.30 uur 

- informele stands van gespecialiseerde verenigingen 
- tentoonstelling van gespecialiseerde verenigingen 
- handelarenstands, waaronder buitenlandse 

Plaats: 
PANDA HALLEN, Industrieweg 10 

te NIEUW-LOOSDRECHT 

Ruime parkeerplaatsen 

Tijdens de openingstijden gaat er ieder lialf uur een gratis buspendel van 
en naar het station N.S. l-iilversum (achterzijde/Oosterspoorplein) 

T O E G A N G G R A T I S 

'EEN MUST VOOR IEDERE VERZAMELAAR' 



STAMPS-DNS: UW TERECHTE KEUS !!! 
INDONESIË: POSTFRISSE JAARGANGEN INCL.BLOKKEN EN ZEGELS UIT BLOK(T/M 1988), NIEUWE( VERLAAGDE) PRIJZEN, VANAF 15% 
ZONNEBLOEMIITOT 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 

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 

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

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

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

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

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

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

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

ende' 

1982 n 
1983 n 
1984 r 
1985 n 
1986 r 
1987 r 
1988 r 
1989 r 
1990 r 
1991 r 
1992 r 

series (1949 

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

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
hierna 

nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 

op aanvraag 

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

NEDERLAND: complete postfrisse jaargangen incl. kindblokken en "lang lopende 
618/34b EN 1969 = ZONDER 939/958) 

: ZONDER 518/537)1954 = ZONDER 

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

38,30 
13,00 
4,40 

17,00 
2,20 

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

243,50 
78,50 

218,50 
80,80 

129,70 
72,80 

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

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

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

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

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

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

10,25 

23-25 Januari 200q 
«ww.filateliebeuJs.com 
Filateliebeurs 

1 UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN, COLLECTIES, PARTIJEN JANUARI 2009 
8785 
DUITSLAND/AM BR ZONES Blok no 1 (Export Messe Hannover 1949) luxe gebruikt 
exemplaar, catw 240,00 nu 95,00 (ZIE KLEURENFOTO WEBSITE) 
8797 
GRIEKENLAND KABE standaard voordrukalbum, periode 1861 1999 in perfecte staat, 
nw prijs ca 180,00 met een gebruikte start collectie 1900-1980 nu voor slechts de helft 
vd nw prijs van het album 89,50 
8813 
NEDERLAND 8 luxe Importa albums incl cass, in perfecte nw staat nw prijs 
8x23,40=6187,20' Met daarin een pracht collectie EDB's (Eerste Dag Bladen) vanaf no 
1 tot en met 379 (januari 2006) alle zegels gestempeld met normaal stempel Den Haag 
(geen Fila Die stempel Groningen) kostprijs ca €1000' Nu 295,00 (€10 afhaalkorting) 
8827. 
WERELD 250 gram afgeweekt, NIEUWE VOORRAAD met veel grootformaat, lOOOen 
zegels voor maar 19,50 
8830 
BELGIË postzegelboekje no 914B (Rode Kruis 1953) "(nieuw) ZEER SCHAARSH Cw 
210,00 nu 79,50 (WEBS) 
8832 
NEP INDIEIINDONESIE Dal Nippon nrs 1/15,19/22,100/1 IMFAMY opdrukken postfris 
zonder plakker, zeer schaarse serie catw ++302,00 nu 175,00 (ZIE COMPLETE SERIE OP 
DE WEBSITE) 
8837 
LIECHTENSTEIN Lindner luxe voordrukalbum, blanco klemstroken, prima staat nw 
prijs 125,00 met een vnl * collectie 1912-1966 aanwezig o a (Michel) 2 X*, 1+2Y*, 
40/3*,50a*,46/52B*, 54a*, 56/7*,62B;69*, 70 o, 71 *, 75/77*, 78*, 79*, 81 *,82/3*,85*,90/ 
3*,116/8*,131/2*,137*,Blok2**,162*,166*,180/2*,244/6*,273*,337* hierna vnl gebruikt 
o a blok 449 tevens nog Dienst 11/12*,18*,Port/12 * etc catw 2250,00 nu 275,00 (ZIE 
DIVERSE FOTO'S WEBSITE) 
8848 
BERLIJN Leuchtturm luxe voordrukalbum, blanco klemstroken, in perfecte staat nw prijs 
221,901 Met een prachtcollectie tussen 1952-1990, praktisch compleet en alles POSTFRIS 
ZONDER PLAKKER" Catw 1600,00 Nu 275,00 (ZIE DIVERSE FOTO'S OP DE WEBSITE) 
8862 
MICRONESIA 4 LINDNER luxe (Falzlos) voordrukalbums, blanco klemstroken, incl cass, 
in perfecte nieuw-Staat, periode 1984-2002 nw prijs €650,001' Met een geheel complete 
POSTFRISSE collectie 1984-1999 catwZ 160,00 ZELDEN IN ONS ASSORTIMENT" Nu 765,00 
8881 
ISRAEL Blok no 1 postfris z plakker, catw 150,00 nu 49,50 (gebruikt catw 60,00 nu 
19,95) (FOTO'S WEBSITE) 
8894 
BELGIË diverse complete series/reeksen uit de periode 1955-1960, alles postfris zonder 
plakker/nieuw zonder scharnier en nauwelijks doubletten, cataloguswaarde 100,00 nu 
slechts 17,95 
8927 
NEDERLAND SAFE luxe "DUAL'voordrukalbum, blanco klemstroken, in 

prima staat nw prijs 130,00 met een GEHEEL ONGEBRUIKTE collectie, let op 
veelal getint, 1869-1954 aanwezig o a 13,15/17,22,30/40,50/63,67,69/71,75, 
81/98,102/3,106/20,121/29,134/5,hierna opVeth series en top na aardig compleet en 
ook hoge waarden Konijnenburg (346/49) en Lage waarden en face (518/33) catw ruim 
7000,00, echter zoals reeds vermeld , flink veel getint (div Betere NIET), maar daar is de 
prijs ook naar slechts 695,00 (ZIE VEEL FOTO'S OP DE WEBSITE) 
8935 
BELGISCH CONGO+RUANDA URUNDI Philac voordrukalbum met 'n vnl gebruikte 
PRACHTCOLLECTIE 1886-1961 Congo m de hoofdnummers op slechts 4 na compleet (mis
sende 5,13,79 en 80) verder LP compleet. Blokken 1+2 **, div Port/Taxe Ruanda Urundi 
aanwezig o a 28/35, 45/61 en vanaf 1931 praktisch compleet tm 1960, Een hele mooie 
verzameling met een cataloguswaarde van ruim 2200,00" Nu 450,00 (voor 74,00 ipv 87,00 
kunt U er een nagelnieuw DAVO luxe album bij kopen') Zie diverse foto's op de website 
8938 
FINLAND Victoria blanco album met PRACHTCOLLECTIE 1856-1978 o/*/**(deels belde, 
dus zowel gebruikt alswel *of **)bepaalde langlopende series uitgebreid aanwezig op 
tanding//typen Aanwezig o a 2X o(€ 650,00) zeer fraai, 4AX o, 7C o, 8C o, 9C o, 13/18A 
o deels zr fr, 12/18=98 o, 20/24 o, 49/53 div o, Wapenseries 1917-1828 ca 135 verschil
lende wb */**, 158/60*,162/72*, div Rode Kruis jaren 30 * en o, 191/96 */**, 219 o 
hierna goed gevuld incl souvenir sheet uit 1960 *, div LP Mil etc + Ingerie nrs 1 /4 * Tot 
Catw 2400,00 nu 325,00(FOTO'S WEB) 
8949 
DUITSLAND snuffelbox® grote verhuisdoos vol met gehele periode (NIEUWE VOOR
RAAD'"), in albums, stockboeken, zakjes mapjes etc etc vele dagen plezier voor 199,00 
8950 
WERELD snuffelbox® verhuisdoos vol met albums, stockboeken, mapjes etc,dagen 
plezier voor 145,00 
8952 
IJSLAND map met blanco bladen, daarin een leuke startcollectie 1873- ca 1973 o/*/** 
aanwezig o a 3 A o, 
8/9 A o, 12/13 A o, 40/43 0,37 (*),67 0,69 0,102 0,125/9 *,152 0,152 paar 0,177 0,193 
0,294 0,404/5** etc nu 55,00 
8959 
BUNDESPOST DEUTSCHLAND complete jaargangen, postfris z plakker, prijsniveau 
slechts 25% van de Michel cat, veelal HEEL RUIM ONDER POSTPRIJS, bij aankoop vanaf 3 
jaargangen GRATIS NW STOCKBOEK' 

nu 43,00 1994 nu 30,00 
nu 32,00 2000 nu 29,50 
nu 42,50 1995 nu 27,50 
nu 27,00 oudere jaargangen, veelal voorradig 
nu 32,50 1996 nu 27,00 
nu 26,00 en ook heel voordelig' 

1991 
1997 
1992 
1998 
1993 
1999 
8962 
NED INDIE/NNG DAVO crystal voordrukalbum, goede staat met een o/* iets ** PRIMA 
COLLECTIE 1864-1962 Op top na aardig compleet (wel o a 1-59 compleet) catw 1845,00 
nu 295,00 (ZIE DIVERSE FOTO'S WEBSITE) 

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

^TAMP^ 

§1 
GLOBAL S T A i r DEALBtS^ 

STAMPS-DNS - GLOBAL STAMPDEALERS 
Directie Dirk N Sluis 

Tinnegieter 13,1625 AN HOORN, The Netherlands - geen winkel. 
Tel' overdag 06-55884387 - vanaf 19.00-23 OOuur. 0229-261611 

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

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

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


1919 Rietdijk 
Uw collectie (gedeeltelijk) verkopen? 

2009 

i 
London 

U kunt nu inzenden! 
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! 

Onze 391^ veiling van november j l . was een 
geweldig succes. Vele zegels en brieven 

wisselden voor recordprijzen van eigenaar. 
Zie hiervoor: www.rietdük-veilinqen.ni 

Laat ook uw verzameling optimaal 
renderen via onze veiling! 

Veiling 392 gaat plaatsvinden op 20, 21 en 22 april 2009 
Onze veilingen vormen een '"jachtterrein" voor (inter)nationaie kopers. 
Profiteer liiervan en geef uw collectie of voorraad de perfecte etalage. 

Wij bezoeken u graag voor een mooie inzending! 

Bel voor meer informatie of het maken van een afspraak: 070 - 364 79 57 

Rietdijk Veilingen 
Adres 

Telefoon 

Fax 
Internet 
E-mail 
Giro 

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

90 jaar in dienst van de filatelie 

http://www.rietd%c3%bck-veilinqen.ni
http://www.rietclijk-veilingen.nl


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 Afrika/Namibië 

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

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

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

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

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

Postz^lhandel 
Boomstamps 

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) 

€ 0,30 per 1 CAD. 
€ 0,08 per 1 DKK. 
€0,06 per IFF. 
€ 0,65 per 1 GBP. 
€ 0,35 per 1 GBP. 
€ 0,35 per 1 SFR (vanaf 1996). 
€ 0,40 per I USD. 
€ 0,04 per I ZWKR. 
€ 0,40 per 1 SFR. 
€ 0,80 per 1 euro. 

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

IJ kunt uw frankeergeldige postzegels aanbieden op onze stand 
tijdens de Filateliebeurs in I.oosdrecht 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

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

ANTHONYV/D BOGAARD 
BY INVESTMENT PHILATELIE 

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

Bezoek onze stand op de Filateliebeurs Loosdrecht 

Voor postzegels Nederland & Overzee naar: 

www.imtzegelhoe8.nl 
of vraag GRATIS prijslijst aan bij: 

't POSTZEGELHOES Tel: 077-35 12 698 
of een briefje naar: Venloseweg 43 5993 PH Maasbree 

Maandelijkse zaalveiling van: 
postzegels - post(waarde)stul<ken - fdc's - munten -

ansichtkaarten - alle endere verzamelingen 
^V(^ \Ä?o (o ]©^®(2 ) [?S f tCP(3 (o ] f t oöOO 
Veilinghuis "De Voorstraat" 

Voorstraat 23 - 8011 MK Zwol le 
Tel. 038 - 4211045 daags 08.30 tot 16.00 uur 

UW postzegelhandel op internet 
postzegels 

^^V. • albums 
• catalogi 

• telefoonkaarten 
verpakkingsmateriaal 

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

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

Diverse scherpe aanbiedingen staan ook dit nieuwe jaar weer voor u l<laar. 
Natuurlijl< zijn onze stockboel<en van het 1 " ' klas merk Leuchtturm ook dit 
nieuwe seizoen weer voor u beschikbaar 

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

Kijkt u ook eens op onze website: 

www.geer tzenphi ia te i ie .n l 
Wij maken graag kennis met u op de Filateliebeurs in Loosdrecht. Voor ons 
volledige beurs programma verwijzen wij u naar onze website. 

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

• Compleet overzicht Davo 
en Importa albums 

• Hawid kiemstroken met 
± 15% korting 

• Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken 

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

• Franco vanaf 75,00 euro 

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO 
Elke maand leuke aanbiedingen 

waaronder Davo luxe land-albums 
tel: 010-476.81.75 - fax: 010-476.80.48 

De Ruiter BV 
Numismat iek & Fi latel ie 

Nieuw: Port Betaald zegels 
Provincie Utrecht 

Vijf verschillende 
zegels 3,75 
FDC 7,95 PORT BETAALD é &SS> I' 

lÉAAÉMlÉMÉÉÉAÉÉÉ'" 

Tel. 0186-571366 of bestel op: 
www.VerzameIaarsMarkt.nl 

Postzegels-Munten-Bankbiljetten 

mailto:r.vergossen@hetnet.nl
http://www.anthonyvandenbogaard.nl
http://www.imtzegelhoe8.nl
mailto:geertzen.phila@wxs.nl
http://www.geertzenphiiateiie.nl
http://www.VerzameIaarsMarkt.nl
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Filatelie (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Postfioorn) 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 
verantwoordeli|kheid van de redactie 

Hoofdredacteur 
Aad Knikman AIJP 
Achtergracht 71 i^SiBLWeesp 
Telefoon 0294 432801 
Telefax 0294 482508 
Email philatclie@tip ni 
Website wwwßhtehe ws 

Advertentieverkoop 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 1349 CG Almere 
Jeanine de Troye 
Telefoon 036 53 84 528 
Telefax 036 53 84 880 
inJo@bureaudetroye nl 

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

(0900 2265263) 
Telefax 0251 31 0405 
Mutaties viaifuiu' aboland nl 

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

'Hoe word ik abonnee'' 
Er zijn twee abonnementsmethoden 
1 een collectiefabonnement 
U kunt lid worden van een vereniging 
die bij Filatelie is aangesloten het 
abonnementsgeld maakt dan deel uit 
van uw verenigingscontributie 
2 een individueel abonnement 
hiervoor kunt u zich m u v België 
aanmelden bij Abonnementenland 
in Uitgeest (zie Abonnementen ) 
voor € 2 7 (Nederland) € 4 4 2 0 
(buitenland standaard) of € 66 50 
(buitenland priority) Een individueel 
abonnement gaat per de eerste van 
een willekeurige maand in het loopt 
minimaal een jaar (11 nummers) 
Abonnementsbeeindiging zie Opzeg 
ging abonnement 

Belgische abonnees 
Woont u in België' Dan kost een 
abonnement €28 Stort dit bedrag op 
rekening000 0350882 33 t nv Pen 
ningmeester Filatelie Brussel 
vermeld duidelijk het adres waarnaar 
het blad moet worden gezonden' 

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

Losse nummers 
Nummers van de lopendejaargant) 
kunnen (mits voorradig) voor € 2 50 
per nummer (inclusief porto) worden 
besteld via postgiro 8591403 van 
Abonnementenland in Uitgeest 
vermeld de gewenste editienummers 
en uw volledige adres 

Bestuur 
uoorzitter 
G C van Balen Blanken AIJP 
secretaris 
Drs SWD Veenstra R.oelofsstraat3i 
2596 VK Den Haag 
penningmeester 
H PG van der Lienden 

Copyright 
O 2009 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer 
32 000 exemplaren 

ISSN nummer 0166 3437 

Inhoud Filatehe 
Uit de wereld van de filatelie 

Nieuw op het postkantoor 

Boekenplank 

Verzamelgebied Nederland 

Verzamelgebied België 
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CRIMPEN^^ÜNGER 
ii^ili. 

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

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

Onze agent in Nederland is Clemens Smits. 

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

Tel. 0346 - 552585 
Fax 0346 - 552584 

T 

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

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

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

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

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


Crimpen &< Younger koopt aan, 
tot uw tevredenheid! 

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

1 
f*SC7»?7 îW"̂  ^ ' ^ f l F f Dhr CAB van Brakel, Den Haag 

Na het telefonisch contact verliep de afhandeling, na verzending van de zegels, via de Emai] 
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. 
Inieder geval bij een volgende verkoop voor herhaling vatbaar. 

Dhr J Reeder, D K '^W^^V'^l^'^'^f^ 

Via u (in commissie) verkopen zou wat "^^^^ f̂̂ ^^^^^^ ^^, ^at tegemoet door het bod 

Dank daarvoor, ^— 
~ ~ Dhr E van üempt, Zuidlaren 

Gemaakte ofsp™k„ Z^^ZJH"^" """^ "^^' »'»'»'•■ 

Dhr J vd E,S 

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

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

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


Smits Philately 
Amsterdamsestraat^eg 404 - 3551 CX Utrec|it 

Tel.: 030-2443170 (24 uurs bestellijn) 
info@filatelie.net - Bank: 36.1t,81-378 / Giro: 7227081 
WWW.FILATiyE.IIQT - WVi^PÜMPSONTHEWEB.COiVI 

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

Of kijk op: WWW.FILATELIE.NET 
10985 Australië 1840-1974. Prijs: € 200,00 
Album met blanco bladen met een voornamelijk gebruikte collectie Australië 1840-1974 Collectie be
vat ook iets ongebruikt materiaal Hoge cat waarde' 
10990 Azië. Prijs: € 375,00 
Album met blanco bladen met ongebruikt en gebruikt matenaal van Azie Bevat tevens leuk Turkije en 
Nederlands Indie Voornamelijk klassiek matenaal, leuke collectie 
11009 België 1849-1967. Prijs: € 675,00 
Album met een postfrisse ongebruikte en gebruikte collectie België 1849-1967 Collectie bevat ook 
beter matenaal zoals veel klassiek en (Yvert no's) 221-233* 258-266*/o 308-314'/o, 892-897", 918-
923* 946-951* etc 
10901 Berlijn 1948-1956. Prijs: € 650,00 
Map met albumbladen met een kleine postfnsse en ongebruikte collectie Berlijn 1948-1956 Collectie be
vat veel beter matenaal zoals (Michel no's) 1-20*, 21-32*, 33-34**, 35-39*, 40-41**, 61-63**, 68-70*, etc 
10896 Berlijn 1948-1962. Prijs: € 650,00 
Postfnsse en ongebruikte (1 sene gebruikt) complete collectie Berlijn 1948-1962, met uitzondenng van 
blok 1 in album Bevat (Mictiel no's) 1-20**/*, 21-34**/*, 35-41, 61-63**, 68-70*, 71*, 72-73**, 75-79*, 
82-86*, etc 
10904 Berlijn en Bund. Prijs: € 1.400,00 
Insteekboek met een postfnsse, ongebruikte en gebruikte stock Berlijn en Bund Stock bevat zeer veel 
beter matenaal zoals (Michel no's) Berlijn veel gestempelde zwart en rood opdrukken 38 (35x), 39 
(17x), 40 (4x) 61 (4x) 62 (6x), 63 (9x), 68-70,71 (5x), 72-73", 72-73*, 72-73 (2x) 82-86 (3x), 87 (5x), 
128 (15x), Bund 111-112 (3x) 113-115*, 115 (2x), 116 (5x), 140*, 140,146 (2x), 147 (25x), 161 (25x) 
etc etc Leuke samenstelling, cat waarde ruim 20000 euro Nu voor slechts IV 
10885 Betere zegels Europa. Prijs: € 580,00 
Insteekboek met beter materiaal van diverse Europese landen Bevat o a leuk Polen, Liechtenstein, 
IJsland, Luxemburg, Vaticaan Monaco etc Cat waarde ruim 6000 euro 
10982 Blaf ra. Prijs: € 120,00 
Postfnsse complete collectie Biafra op albumbladen in map 
10959 Bund 1959-2006. Prijs: € 420,00 
Postfrisse en gebruikte voorraad blokken van Bund 1959-2006 in 2 Safe blokken albums Meeste blok
ken 1-10 keer sommige oudere meer Hoge cat waardei 
10902 Bundespost 1949-1988. Prijs: € 1.200,00 
Vrijwel complete dubbele collectie (gebruikt en postfns/ongebruikt) Bundespost 1949-1988 in 2 stock-
boeken Collectie bevat zeer veel beter materiaal zoals (Michel no's) 111-112", 111-112,113-115", 
113-115, 117-120*, 117-120, 121-122" 121-122 132"(keur Schlegel), 135" (keur Schlegel), 139-
140", 139-140,141-142" 141-142 143-146", etc Zeer mooie collectie zeer hoge cat waarde' 
10903 China. Prijs: € 800,00 
Insteekboek met goed postfns materiaal van China Bevat o a (Michel no's) 788-793" 811-818" 
(2x), 1074-1082", 1117-1120** (2x), 1126-1131" (2x), 1140-1143", 1228-1231**, 1232-1237" (2x), 
ötc 
10936 DDR 1945-1964. Prijs: € 335,00 
Gebruikte collectie (iets postfns en ongebruikt) DDR en Sovjet Zone 1945-1964 in Davo crista! album 
Collectie IS vrijwel compleet, inclusief een luxe blok 7 (Debna) en blok 9A (Karl Marx) Hoge cat waar
de' 
11041 DDR 1949-1977. Prijs: € 225,00 
Vrijwel complete gebruikte collectie DDR 1949-1977 in twee Schaubek albums Collectie mist de eer
ste blokken (Debna en Karl Marx) maar is verder vrijwel compleet Zeer hoge cat waarde' 
10937 DDR 1949-1990. Prijs: € 360,00 
Gebruikte collectie DDR 1949-1990 in 4 Schaubek albums Collectie is goed gevuld en bevat ook be
ter materiaal zoals (Michel no's) 284-285,286, 339x blok 7(Debria) 8B, 9A, 98 (Karl Marx) etc Zeer 
mooie collectie, hoge cat waarde' 
10908 DDR 1949-1990. Prijs: € 2.000,00 
Doos met 7 luxe Lindner albums met een vrijwel complete, dubbele (postfns/ongebruikt en gebruikt) 
collectie DDR 1949-1990 Collectie bevat al het betere matenaal zoals (Michel no's) 251**, 252**, 
254**, 255** 256-259**,, 256-259,261-270**/*, 261-270, blok 7(Debna)", blok 7,282-283**, 282-283, 
284-285** 284-285, 286-288**, 286-288, 327-341**, 327-341, blok 8-9 A/B(Karl Marx)**, blok 8-9 A/B 
etc Zeer mooie collectie zeer hoge cat waarde' 
11027 DDR Dienstcollectie. Prijs: € 1.200,00 
Gespecialiseerde collectie, mooi opgezet met uitgebreide omschrijvingen en heel veel bneven wo ve
le zeldzame stukken, in zelfgemaakt album Prachtige collectie en zelden aangeboden 
10951 Denemarken 1851-1999. Prijs: € 400,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Denemarken 1851-1999 in Schaubek album Collectie is goed gevuld en 
bevat beter matenaal zoals (Yvert no's) 2 (2x) 3 4,5,11-14,46,47,63,68,84,130-131,190-192,234-
236 in blokken uit postzegelboekje (Michel Heftchenblatt 10,11,12) etc Leuke collectie, hoge cat waarde 
10983 Duitse koloniën: IVIarokko. Prijs: € 170,00 
Kleine gebruikte collectie Duitse kolomen Marokko op een steekkaart Bevat zegels tussen no 1 en 
57 Cat waarde ca 1170 euro 
10898 Duitse Rijk 1872-1945. Prijs: € 850,00 
Twee albums met blanco bladen met een postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Duitse Rijk 
1872-1945 Tevens wat Duitse gebieden en kolomen aanwezig Collectie is van goede kwaliteit en be
vat ook beter materiaal zoals (Michel no's) 378-384, 401*, 429*, 433, 450-453*, 497-498* 
(Chicagofahrt), 529-539, 588-597*, blok 7, 8, 9,10* 11, 695-697*, 728*, 729 909-910*, etc 
10900 Duitse Rijk 1872-1945. Prijs: € 850,00 
Deens Stender album met een ongebruikte (en iets gebruikte) collectie Duitse Rijk 1872-1945 
Collectie bevat veel beter matenaal zoals (Michel no's) 351-354*, 355-361*, 385-397*, 410-422*, 425-
429*, 430-434*, 450-453*, 479-481*, 499-507* 529-539*, 556-564*, 588-597*, blok 11*, 671*, 695-
697* 698*, 699*, 716-729* etc Leuke collectie, zeer mooie kwaliteit, cat waarde ca 6800 euro 
10961 Duitsland poststukken. Prijs: € 420,00 
Insteekboek met gebruikte en ongebruikte postwaardestukken van Duitsland waaronder veel maten
aal van Helgoland, met veel betere stukken Hoge cat waarde' 
10913 Duitsland veldpost. Prijs: € 350,00 
Doos met honderden bneven van Duitsland, voornamelijk met Veldpost afstempelingen Veelal zonder 
frankenng, maar ook redelijk wat brieven met zegels Meeste bneven bevatten nog de inhoud Leuk ge
heel' 
11044 Engeland en koloniën. Prijs: € 235,00 
Klem stockboekje met divers matenaal van Engeland en kolomen Leuk snuffelboekje met o a beter 
klassiek matenaal Bevat o a Engeland, Hong Kong, Canada Malta etc 

10925 Engelse gebieden. Prijs: € 550,00 
Insteekboek met postfns en ongebruikt matenaal van diverse Engelse gebieden Bevat o a beter ma
tenaal van Chnstmas Islands, Bnts Antarctica en Cook Islands Leuke partij hoge cat waarde' 
10995 Engelse koloniën. Prijs: € 140,00 
Album met een postfnsse collectie Engelse kolomen in Oceanie Collectie bevat o a Tokelau, Tuvalu, 
Vanuatu etc Voornamelijk modern matenaal, hoge cat waarde' 
10946 Europa CEPT 1956-1986. Prijs: € 770,00 
Postfrisse, vrijwel complete collectie Europa CEPT 1956-1986 m 3 Davo cristal albums Paar zegels 
met roest maar zeer veel beter matenaal in goede postfnsse kwaliteit zoals Luxemburg 1956 2 fr, 
Spaans Andorra 1972 etc Tevens voorlopers met beter matenaal zoals (Michel no's) Luxemburg 478-
483*, Tnest 67-69**, Italië 774-776**, België 976-978, Gnekenland 615-617** etc Mooie collectie, ho
ge cat waarde' 
10996 Faeröer 1975-2007. Prijs: € 335,00 
Postfnsse, complete collectie Faeroer 1975-2007 in Davo album Collectie bevat wat extra's zoals de 
inhouden van verschillende postzegelboekjes en tevens FDC's 
10942 Finland 1856-1999. Prijs: € 400,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Finland 1856-1999 in Schaubek album Collectie bevat oa (Yvert 
no's) 4,6,7 8,9,35,156-158 159-160 161-163 164-165,166 etc Mooie collectie' 
10941 Frankrijk 1849-1966. Prijs: € 650,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk 1849-1966 in Marini album Collectie bevat veel 
beter matenaal zoals (Yvert no's) 95 151(*), 152(*) 162-169, 229-232*, 249-251*, 266-268*, 269*, 
321,1027-1032*, etc Leuke collectie, hoge cat waarde 
10940 Frankrijk 1957-1970. Prijs: € 170,00 
Postfrisse en gebruikte collectie (dubbel verzameld) Frankrijk 1957-1970 Bevat oa Philatelec blok 
(1964) postfns 
11007 Griekenland 1861-1969. Prijs: € 275,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Gnekenland 1861-1969 in Davo album Collectie bevat 
veel matenaal waaronder ook veel leuk klassiek 
11006 Griekenland 1861-1979. Prijs: € 440,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Gnekenland 1861-1979 op blanco bladen in een Importa 
Victona album Collectie bevat o a leuk klassiek matenaal en enkele leuke brieven Leuk lot met ook 
wat doubletten 
10938 Guernsey 1969-1994. Prijs: € 210,00 
Complete postfnsse collectie Guernsey 1969-1994 in luxe Leuchtturm album Tevens wat Alderney 
aanwezig 
11030 Hongarije 1871 -1973. Prijs: € 700,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Hongarije 1871-1973 in dik Schaubek album Collectie is zeer 
goed gevuld en bevat zeer veel beter materiaal zoals (Michel no's) 1-6 8-13 54-70,128-144*, 145-
161,403-410* 484-487*. 502-510,528-537*, etc Collectie bevat geen blokken, maar hoge cat waar
de' 
11029 Hongarije ongetand. Prijs: € 500,00 
Insteekboek met ongetande series en blokken van Hongarije Voornamelijk jaren 60 en 70 Veel mooi 
materiaal, cat waarde Yvert ca 2500 euro 
10948 Indonesië 1949-2000. Prijs: € 235,00 
Gebruikte, redelijk gevulde collectie Indonesië 1949-2000 in twee Davo albums. Collectie bevat o a 
hoge waarden RIS opdruk Leuke collectie' 
11034 Italiaans Somaliland. Prijs: € 330,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Italiaans Somalië op insteekblad in map Collectie bevat 
beter matenaal zoals (Yvert no's) 1-7,10-17 (14 ontbreekt), 34-44**, 78-82** (4x), 83-88** (4x), expres 
1-4", 5**, 7** port 1*, 4**, 6** 12-17*, etc Leuke collectie, hoge cat waarde 
11023 Italië 1862-1962. Prijs: € 400,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Italië 1862-1962 in blanco album Veel materiaal met ook wat dou
bletten Leuke collectie met ook wat beter matenaal 
11008 Italië en gebieden 1861-1978. Prijs: € 250,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte restant collectie Italië en gebieden 1861-1978 in Kabe album 
Collectie tievat nog veel matenaal, waaronder ook wat beter 
10897 Italië en koloniën 1852-1952. Prijs: € 4.000,00 
Meest gebruikte collectie met zeer sterk bezet Italiaanse staten, verder goed Italië, ook San Manno, 
Egeische landen en Fiume, in album Enorme cat w 
10957 Italië. Prijs: € 115,00 
Voornamelijk postfnsse collectie Italië, waaronder veel blokken van 4 in stockboek Ook wat gestem
peld matenaal aanwezig 
10958 Joegoslavië 1950-1978. Prijs: € 140,00 
Postfrisse en gebruikte stock Joegoslavië 1950-1978 in 3 insteekboeken 
10927 Kanaaleilanden. Prijs: € 450,00 
Twee insteekboeken met een postfnsse en gebruikte stock Jersey, Guernsey en Man Bevat veel ma
tenaal, waaronder ook beter zoals Jersey Ie portsene, 3 x postfns en lx gebruikt, voorlopers 
Guernsey op blauw papier 9x ongebruikt/postfns etc Mooie partij, zeer hoge cat waarde' 
11026 Kroatië 1941 -1944. Prijs: € 800,00 
Lindner album met voornamelijk postfns matenaal van Kroatië 1941-1944 Veel bijzondere zegels en 
proeven/afwijkmgen zoals (Michel no's) 39-40** in complete velletjes, 70-73** ongetand (5x), blok 1, 
1 " , 2,2** 97** in ongetand vel, 118-127** met progressieve proeven, verticale paren tussen de zegels 
ongetand etc Zeer mooi materiaal, zeer hoge cat waarde' 
10891 Levant. Prijs: € 500,00 
Map met oude Yvert-albumbladen met een ongebruikte en gebruikte collectie Levant Bevat o a 
Duitse Oostenrijkse Britse, Italiaanse, Franse kantoren met veel beter materiaal zoals (Yvert no's) 
Duitse kantoor 6-10, 11-18, Brits kantoor 1-3 (3 gerepareerd), 11 28*, 29', Oostenrijks kantoor 
1-7,8,10,13,24*, 25* 26-27, port 6-14*, Frans kantoor 1-3,7, Cavalle 5* 6 9(*), 10-16, Dedeagh 2, 
3,5,10-16 */o, Italiaanse kantoor 4 11, Roemeens kantoor 1-3 etc Leuke collectie, hoge cat waar
de' 
10929 Liechtenstein 1917-1997. Prijs: € 170,00 
Twee insteekboeken met een postfrisse en gestempelde collectie (dubbel verzameld) Liechtenstein 
1917-1997 Bevat ook doubletten hoge cat waarde 
11002 Malawi (Nyassaland) 1921-1979. Prijs: € 800,00 
Zeer mooie postfnsse en ongebruikte collectie Malawi (Nyassaland) 1921-1979 in luxe Leuchtturm al
bum met cassette Zeer veel beter matenaal zoals (Stanley Gibbons no's) 100-113* 114-122*, 123-
126*, 130-143* (incl 141a), 144-157* port 1-5* etc Zeer mooie collectie, hoge cat waarde' 
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10890 Malta, Gibraltar en Egypte. Prijs: € 325,00 
Map met oude Yvert albumbladen met een kleine ongebruikte en gebruikte collectie Malta Gibraltar en 
Egypte Bevat veel beter matenaai zoals (Yvert no's) Malta 5-11,12-14 Gibraltar 1* 2,4,6 (tand mist), 
15 17* 18 30-32 Egypte 8-13(gevaneerdekv»aliteit) 20 22,30, etc Leuke collectie, hoge cat vïaarde' 
11033 Modena. Prijs: € 385,00 
Kleine, vrijwel complete, ongebruikte en gebruikte collectie Modena op insteekblad in map Leuke col
lectie, hoge cat waardei 
11035 Nederland 1852. Prijs: € 350,00 
Map met 16 maal Nederland 1852 no 2, waaronder in stnp van 3 (met gebreken) Voornamelijk plaat 5 
10973 Nederland 1852-1986. Prijs: € 675,00 
Gebruikte, zeer goed gevulde collectie Nederland 1852-1986 in Importe album Op enkele zegels na 
complete collectie kindblokken en enkele andere zegels zijn ongebruikt Hoge cat waarde' 
10895 Nederland 1923-1945. Prijs: € 200,00 
Insteekboek met een gebruikte stock Nederland 1923-1945 Maximaal 10 zegels per nummer Cat 
waarde ca 2600 euro 
10912 Nederland 1945-1970. Prijs: € 350,00 
Stockboek met een gebruikte stock Nederland 1945-1970 Mooie samenstelling, max 10 zegels per 
stuk Hoge cat waarde 
11014 Nederland grootrondstempels. Prijs: € 500,00 
Dik insteekboek met een grote hoeveelheid grootrondstempels op fragment Vele honderden zegels 
ook iets andere stempels Leuk uitzoek avontuur' 
11050 Nederland klassiek. Prijs: € 3.800,00 
Prachtlot betere uitgave meest emissie 1867 op tandingen gespecialiseerd meest mooie kwaliteit met 
veel dure uitgaven wo 9IA' 10IA"2x), 11IA*, 12IA* (ronde hoek), 12IIA(*), 14A**, 9IIB (2x, lx met 
eert) etc Verder nr 6 met punlstempel '67' (Leeuwarden) + diverse zegels wapen emissie, in insteek
boek Cat w circa 23 000 euro"i 
10998 Nederland kleinrond stempels. Prijs: € 2.250,00 
Twee dikke insteekboeken met een collectie klemrondstempels van Nederland Collectie is zeer goed 
gevuld en bevat veel beter matenaai zoals Biezelinge,Broek in Waterland, Dneborg, Dnmmelen 
Haarsteeeg, Zandberg, Leeuw Stavoren etc Kwaliteit is helaas gemengd Stempelwaarde is ca 17500 
euro (zegelwaarde met geteld) 
11039 Nederland. Prijs: € 300,00 
Map met 14 zegels en velletjes van Nederland, alle met de handtekening van de ontwerper Zelden 
aangeboden, leuk kavel 
10992 Nederland. Prijs: € 200,00 
Dik insteekboek met een restant stock Nederland postfns Voornamelijk matenaai van 1945-1976 Cat 
waarde ca 2600 euro 
11018 Nederlands Indië interim periode Java. Prijs: € 1.050,00 
Album met een postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederlands Indie intenm periode Java 
Zeer mooie iets gespecialiseerde collectie met zegels en wat poststukken Hoge cat waarde' 
11019 Nederlands Indië Interim periode Sumatra. Prijs: € 1.175,00 
Album met een postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederlands Indie intenm penode Sumatra 
Zeer mooie iets gespecialiseerde collectie met zegels en wat poststukken Hoge cat waarde' 
11036 Nederlands Indië. Prijs: € 300,00 
Map met ruim 200 zegels van Straits Settlements afgestempeld op Sumatra Voornamelijk vierkant-
stempels van Segli, Olehleh en Lho Seumawe Leuk lot' 
10971 Nederlandse koloniën. Prijs: € 200,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Nederlandse kolomen in een oud Schaubekalbum Collectie loopt 
tot ca 1960 en heeft een cat waarde van ca 1400 euro Mooie kwaliteit 
10974 Noorwegen 1855-1999. Prijs: € 675,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Noon«egen 1855-1999 in Schaubek album Collectie is zeer goed ge
vuld en bevat ook beter matenaai zoals (Michel no's) 1 2-5, 7-10,11-15,109-115*, 159-161*, 162*, 
236** 258 etc Mooie collectie' 
10970 Noorwegen 1937-1981. Prijs: € 160,00 
Gebruikte collectie Noorwegen 1937-1981 in Davo album Mooie kwaliteit 
11032 Noorwegen. Prijs: € 275,00 
Map met insteekbladen met postfns, ongebruikt en gebruikt matenaai van Noonvegen Leuke samen
stelling, hoge cat waarde 
11028 Oostenrijk 1850-1966. Prijs: € 2.400,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Oostennjk 1850-1966 in Scott Specialty album Collectie 
IS zeer goed gevuld en bevat zeer veel beter matenaai zoals (Michel no's) 1 11,41 44-49*, 67-68* 
418-424', 433-441**/* 442-446** 512-517* 518-523* 524-529", 541-543* 557-562* 567-587* 
591 596', 617-622* 623-626*, 693-696*, port 132-158* etc Tevens leuk gebieden aanwezig Zeer 
mooie collectie zeer hoge cat waarde' 
10930 Oostenrijk 1850-2000. Prijs: € 1.250,00 
Zeer uitgebreide postfrisse ongebruikte en gebruikte stock Oostenrijk 1850-2000 in 3 insteekboeken 
Partij bevat ook beter materiaal zoals (Michel no's) 418-424*, 433-441* 494-497*', 494-497* 494-
497, 512-517', 545-550* 563-566' 563-566 587", 598-612' 632-637"649-657**, 649-657', 878-
884**, 929-932" 929 932 etc Mooie samenstelling, zeer hoge cat waarde' 
11022 Portugese koloniën. Prijs: € 250,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Portugese kolomen in blanco album Voornamelijk klassiek maten-

10907 Rusland. Prijs: € 1.250,00 
Doos met 8 kleinere doosjes met postfns matenaai van Rusland, beginjaren 70, gesorteerd in zakjes 
Vele duizenden series en blokken Cat waarde ca 10000 euro 

10952 Saargebiet, DDR. Prijs: € 200,00 
Kabe album met een postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Saargebiet, Sovjet Zone en DDR 
Veel zegels met ook wat beter matenaai 
11021 Scandinavië 1854-1972. Prijs: € 850,00 
Voornamelijk gebruikte maar ook iets ongebruikte collectie Scandinavië 1854-1972 in album op blan
co bladen Collectie bevat veel materiaal waaronder ook wat beter Leuke collectie met ook doubletten 
10960 Scandinavië e.a brieven. Prijs. € 320,00 
Klem doosje met ca 90 brieven en kaarten van Zweden, Denemarken, Gnekenland en Peru Zeer veel 
beter en ouder materiaal, waaronder enkele oude FDC's Leuk lot' 
10979 Scandinavië. Prijs: € 200,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Scandinavië m Davo cristal album Collectie bevat 
Denemarken, Groenland, Finland en Faeroer 
10984 Servië. Prijs: € 1.100,00 
Map met insteekbladen met een gebruikte collectie Servië jaren 40 De collectie bestaat uit zegels af
gestempeld op verzoek (CTO) Cat waarde voor gestempelde zegels IS ca 16000 euro 
11005 Solomon Islands 1978-1990. Prijs: € 300,00 
Postfnsse veelal dubbele collectie Solomon Islands 1978-1990 op blanco bladen m Safe album Heel 
erg veel materiaal, hoge cat waarde' 
10965 Spanje. Prijs: € 130,00 
Steekkaart met 12 klassieke zegels van Spanje herdrukken/proeven etc Leuk 
11046 Speciale vluchten N.O.R. Prijs: € 450,00 
Album met ca 120 stuks speciale vluchten van Overzeese Gebiedsdelen Bevat o a kaart gesigneerd door de 
bemanning van de postjager Veel kaarten uit de jaren 30 Zeer mooie samenstelling, zeer hoge cat waarde' 
11010 Stempelcoliectie Den Haag. Prijs: € 250,00 
Collectie stempels op zegels en bnef van Den Haag Collectie begint in 1811 en loopt tot 1953 Bevat 
leuke eo-filatelie, rondstempels puntstempels spoorstempels vlaggenstempels etc Leuke collectie in 
blanco Importe Victona album 
11045 Suriname 1975-1990. Prijs: € 200,00 
Postfnsse, complete collectie Sunname 1975-1990 in luxe Leuchtturm album Collectie is compleet in
clusief blokken Koopje' 
11013 Suriname postvluchten en FDC's. Prijs: € 600,00 
Album met eerste postvluchten en oude FDC's van Suriname Bevat o a DO X zegels waaronder de 
10 cent zonder punt Verder veel oude FDC's maar veel getint Zeer hoge cat waarde' 
10964 Thurn und Taxis. Prijs: € 230,00 
Steekkaart met voornamelijk gebruikt materiaal van Thurn und Taxis waaronder een mooie no 49, ge
keurd Hoge cat waarde' 
10963 Thurn und Taxis. Prijs: € 160,00 
Stockkaart met postfnsse blokken van 4 van Thurn und Taxis Michel no 35-44 Cat waarde 1150 euro 
10966 Tsjecho-Slowakije 1945-1965. Prijs: € 250,00 
Luxe Leuchtturm album met een complete, postfnsse collectie Tsjecho-Slowakije 1945-1965 Collectie 
bevat al het goede materiaal zoals (Michel no's) blok 7,630-633 blok van 4 blok 12 678-681 blok 13, 
16A,16B, 988-993 blokISA 18Betc Zeer mooie kwaliteit 
10978 USA 1857-1991. Prijs: € 240,00 
Gebruikte collectie USA 1857-1991 in 2 Davo albums Collectie beval zeer veel matenaai waaronder 
ook luchtpost, port etc 
11012 USA. Prijs: € 450,00 
f^ostfnsse ongebruikte en gebruikte collectie USA in 4 Importa Victoria albums op blanco bladen 
Collectie bevat veel leuk matenaai waaronder ook leuk Back of the Book 
10976 Verenigde Naties 1951 -1989. Prijs: € 125,00 
Postfnsse collectie Verenigde Naties 1951-1989 in 2 Davo albums Collectie bevat New York (o a blok 
1) Wenen en Geneve Zeer goed gevulde collectie, koopje" 
10911 Verenigde Naties 1951-2002. Prijs: € 350,00 
Dne dikke insteekboeken met een voornamelijk postfnsse stock (ook wat gebruikt matenaai) Verenigde 
Naties 1951-2002 Bevat alle 3 de gebieden (New York, Geneve Wenen) en bevat ook veel blokken 
Hoge eat waarde koopje" 
10916 Verenigde Naties 1969-1992. Prijs: € 125,00 
Insteekboek met een postfnsse en gebruikte stock Verenigde Naties Geneve en Wenen 1969-1992 
Veel zegels en ook blokken 
10906 Wereld betere items. Prijs: € 2.500,00 
Interessant en waardevol lot met o a dure USA brieven, Bund en Berlijn met beginsenes op brief/fde, 
Portugal met 2x 1898 sene t/m lOOOr ongebruikt (cat w 2000 euro per sene)+ andere betere senes, 
China dure blokken jaren 70, op insteekkaarten, in map 
11001 Zuid Afrika 1961 -1983. Prijs: € 250,00 
Vrijwel complete, postfrisse collectie Zuid Afrika 1961-1983 in luxe Leuchtturm album met cassette 
Mooie collectie hoge cat waarde' 
11004 Zuid West Afrika 1961-1983. Prijs: € 250,00 
Postfnsse, vrijwel complete collectie Zuid West Afnka 1961-1983 m luxe Lindner album met cassette 
Mooie collectie hoge cat waarde' 
10915 Zweden. Prijs: € 175,00 
Insteekboek met een zeer grote hoeveelheid gestempelde zegels van Zweden vanaf 1891 Zeer leuk 
voor stempelverzamelaar' 
10894 Zwitserland 1854-2007. Prijs: € 1.500,00 
Doos met 1 Davo album en 5 insteekboeken met postfns, ongebruikt en gebruikt matenaai van 
Zwitserland 1854-2007 Tevens een insteekboek Liechtenstein aanwezig Cat waarde volgens de 
voormalige verzamelaar ca 29000 euro 

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

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

INFORMATIEBON 
Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 
Geboortedatum 
Telefoon 
E-mail 
Interessegebieden 

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

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



MPO organiseert in het voor jaar van 2009 w e e r een aantal gezellige en drukbezoch te beurzen in 
verschi l lende plaatsen in Neder land . Ti jdens deze beurzen kunt u zoals al t i jd u w col lect ie of een deel 
daarvan gratis en deskund ig laten TAXEREN en desgewenst inschr i jven voor onze vei l ingen. 

BEURSPROGRAMMA VOORJAAR 2009 

Eindhoven 

Rotterdam 

Nieuwegein 

Den Haag 

Haarlem 

EttenLeur 

Eindhoven 

Rotterdam 

Nieuwegein 

EttenLeur 

18 januari 

25 januari 

1 februari 

22 februari 

22 maart 

29 maart 

13 april 

19 april 

3 mei 

10 mei 

Hotel Van der Valk, Aalsterweg 322 

Airporthotel Rotterdam, Vliegveldweg 5961 

Het Veerhuis, Nijemonde 4 

Van der Valk Bijhorst, Zijdeweg 54 

Van der Valk HaarlemZuid, Toekanweg 2 

De Nobelaer, A. van Berchemlaan 2 

Hotel Van der Valk, Aalsterweg 322 

Airporthotel Rotterdam, Vliegveldweg 5961 

Het Veerhuis, Nijemonde 4 

De Nobelaer, A. van Berchemlaan 2 

Den Haag Van der Valk Bijhorst, Zijdeweg 54 

Voor meer informatie over bezoek aan deze beurzen, gratis lidmaatschap van MPO, deelname aan deze 
beurzen als standhouder, de MPOveiling of algemene informatie kunt u contact opnemen met MPO 

MUNTEN EN POSTZEGELORGANISATIE 
1 NI I K i l l V V I t ; / , I s s l 1 SI I l!V OM) (>0().5944 WWVV. M PO. NI 
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De Apeldoornse 
Postzegelhandel 
Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistische benodigdlieden. 

Korenstraat 1 0 4  7 3 1 1 LP Apeldoorn 
Tel.(055)521 54 26. 
Onze winkel is dagelijks geopend van 9 3017 30 uur, 
maandag gesloten 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

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

Postzege lhande l 
Lodewi j k 

Tel 0346 550618 
b g g 0651360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

"Topsef'album voor 2€munten 

Met 4 volledig transparante stabiele bladen Nr 7854 voor 60 stuks 
2€ munten inclusief bijpassende voordruk bladen voor de 
2€gelegenheidsmunten en bijpassende blauwe kartonnen tussenbladen 
De werkwijze om de munten vast te klikken is het zelfde als de aan de 
ommezijde getoonde bladen Munt enn drukken  en klaari 
BIJ elk album zit een setje Nr 1860 (vlaggetjes, jaartallen & letters) 
bijgesloten 

Nr. 7822 Topsetalbum voor 2€muntstukken 
inclusief 4 voorbeeldbladen €21,50 

Nr. 7821 Topset album gelijk aan Nr 7822 echter alleen 
voor de 5 letters van de duitse 2€ munten € 21,50 

Nr. 7891 Bijpassende beschermkassette donkerblauw € 14,00 
Nr. 7854 Extra blad voor 2€munten (+setjes nr 1860) € 1,85 
Nr. 1860 Zelfklevende vlaggetjes 18 landen en jaartallen € 1,10 
Nr. 1862 3 voordrukbladen voor 2€ gelegenheidsmunten € 2,20 

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

SAFE NEDERLAND email: m.mastrigt@wxs.nl • www.safenederiand.nl 

mailto:m.mastrigt@wxs.nl
http://www.safenederiand.nl


•Postzegelhandel l<AR€L DGh H€RTOG VJlAïien 

D 27-40 met certificaat € i350,— 
NVPH PLAATFOUTEN 
30pl O 
33p l O 
56p O 
57p O 
60p l O 
63p O 
65p O 
75p O 
79p O 
97p X 
143p X 
15 lp X 
200p1 X 
228p (XX) 
230p O 
243p XX 
245p O 
247p X 
247p XX 
313p XX 
326p O 
326p X 
402p O 
403p O 
467p O 
483p O 
483p1 O 
532p O 
541 p XX 
834p XX 
852p XX 
932p XX 
935p XX 
935pl XX 
950p XX 
970p XX 
978p XX 
986p XX 
988p XX 
1052p XX 
1052pl XX 
lOóBp XX 
1070p2 XX 
1082p XX 
I 1 5 l p XX 
n 7 9 p O 
1444p XX 
1786p XX 

MAST PLAATFOUTEN 
123pm O 
128 p m O 
151 p m X 
151pm O 
162 p m O 
170pml XX 
I70pm2 XX 
170pm3 XX 
176pm XX 
176pm2 XX 
214pm20 XX 
216pm X 
219pml O 
229pm O 
230pm O 
231pm O 
333pm2 O 
334pml O 
336pm O 
341 p m O 
341 p m XX 

4 5 , -
22,50 
16,50 
7 , -

18,— 
2 5 , -
1 8 , -
7,50 

4 5 , -
150,— 
25,— 

3 5 0 , -
2 5 , -

125,— 
15,— 

175,— 
3 5 , -
7 0 , -

175,— 
20,— 
22,50 
35,— 

5,— 
22,50 
12,50 
12,— 
12,— 
3 5 , -
2 5 , -
10,— 
9,— 
8 , -
7,50 
7,50 

25,— 
12,50 
20,— 
17,50 
17,50 
1 0 , -
1 0 , -
10,— 
7,— 

1 5 , -
7,50 

1 3 5 , -
3 5 , -
30,— 

7,— 
1 2 , -

120,— 
100,— 
55,— 
2 0 , -
2 0 , -
45,— 
2 0 , -
2 0 , -
7 0 , -
42,50 
6 0 , -
22,50 
22,50 
22,50 

9,— 
7,— 

10,— 
17,50 
3 5 , -

^ ^ ^ ^ H ^ i k i T 1S MLcBty J u 
P41 FA 

€ 125,-
P 26A XX 
€ 200.— 

R51AXX 
eert. € 375,-

460pm 
461 p m 
463pm 
463pml 
467pm2 
468pml 

O 
O 
O 
O 
O 
O 

35,-
20,-
10,-
10,-
15,-
30,-

PORnEGELS NEDERUND "SPECIAAL " 
O 
O 

lOfhB 
12fhB 
26a XX 
27 XX 20x in v e l d e e i ! 
29fb X 
38f X 
39f1 X 
3 9 f l l X 
41f O 
35 fa X 
41fa O 

55,— 
80,— 

200,— 
1500,— 

22,50 
15,— 
40,— 
4 5 , -
3 0 , -

112,50 
125,— 

NEDERLAND "SPECIAAL" ON6ETAND ETC. 
77Cv 
127BV 
199a-202a 
217a 
220b-223b 
712fb 
1270f 
V1856-1875V 
V2212-2231 
V2247a 

DIENSnEOELS 
2f 
3f 
7f 
7f 

ROLTANDING 
51a 
51a 
53a 

X met eert. 
X met eert. 
O 
XX luxe 

450,-
925,-
120,-
140,-

XX 140,-
XX met eert. 275,-
O met eert. 325,-
XX 150,-
XX misperforotie 275,-
xxongestanst 125,-

X 
X 
O 
XX met eert. 

57,50 
7 5 , -

1 7 0 , -
7 5 0 , -

XX met eert. 375,-
O met eert. 135,-
O 75,-

AUTOMAAT PROEFBOEKJE ROHERDAM 
2 rechts geplakt , Postfris met eert. 650,-

BRANDKASTSERIE 
1-7 XX met veirond met eert 
1-7 XX met eert. 

ROLTANDING 
1-18 XX met eert. 1125,— 
1-18 X 325,— 
19-31 XX 320,— 
33-56 XX 375,— 
57-70 XX 175,— 
71-73 XX 225,— 
74-77 X 30,— 
78-81 XX 59,50 
78-81 X 17,50 
82-85 XX 100,— 
82-85 X 16,50 
8fr89 XX 59,50 
86^9 X 13,75 
90-93 XX 105,— 
90-93 X 30,— 
94-97 XX 98,— 
94-97 X 30,— 
98-101 XX 84,— 
98-101 X 20,— 

DIENSTZE6ELS 
1-8 XX met eert. 600,— 
1-8 X 1 2 5 , -
9-15 O 27,50 
16-19 XX 72,— 
16-19 O 17,50 
20-24 O 2,50 
25-26 O 7,50 
27-40 XX met eert. 1350,— 
27-32 O 2 , -
33-40 O 2,50 

1125,-
1075,-

41-43 
44-58 
44-58 
59-60 
59-60 
Vel 59-60 

NEDERLAND 
2 
4 
5 
5 
14 
28 
45 
47a 
49 
61b-61c 
77-80 
90-101 
100 
121-131 
121-131 
129-131 
177-198 
518-533 

O 
XX 
O 
XX 
o 
XX 

X met keur 

0,75 
7,50 
7,50 
1,— 
1,— 

12,50 

O horizontale strip van 3 
O horizontale strip van 3 
O verticale strip 
X 
XX met eert. 

van 3 

XX velrand met eert. 
O blokje van 4 
X 
XX met eert. 
X met eert. 
X met eert. 
XX met eert. 
XX met eert. 
X met eert. 
O 
XX met eert. 
XX 

275,— 
62,50 
5 0 , -
75,— 

137,50 
1675,-
425,-
675,-
150,-
675,-
875,-
875,-
550,-
950,-
300,-
280,-
595,— 
175,-

6 9 x x € IOC— 
verschoven 
medaillon 

NEDERLANDS INDIE 
5 
12 
40-47 
60-61 
62 
138-141 
160c 
330b 
Port nr. 1 
in strip van 3 II 
Luchtpost 1-5 
Luchtpost 6-10 
Luchtpost 13 
Luchtpost 14-16 
Luchtpost 18 

XX met eert. 
XX met eert. 
XX 
X 
XX 
XX 
O 
X met eert. 

XX 
XX 

D7f XX 
eert. € 750,-

420,— 
550,— 
120,— 
125,— 

5,— 
2 5 , -
75,— 

312,50 

7 5 0 , -
4 8 , -
6 0 , -
3 0 , -

1 0 0 , -
1,75 

Neder land, ui tgebreide verzameling 
automaatboekjes van nr 1 t / m nr S lcomp iee t 
o p hoofdnummers maar ook alle met telblok. 
Tevens bevat de verzameling vee! met ingeplakte 
inhouden, snijiijntjes, plaatfouten, verschuivingen 
etc. .etc. Zeer moo ie verzameling met hoge 
cata loguswaarde opgezet in 3 albums. 2.750,— 

0 = gestempeld 
x=ongebruikt 
xx= postfris 

Al d e zegels d ie ge leverd worden met cert i f icaat 
zijn van ONAFHANKELIJKE I keurmeesters. 

Beste l l ingen z e n d e n naa r : 

Postzegelhandel 
K. den Hertog 
Prins Bernhordstraat 4 
4132XGVianen 
Tel. 0347-372908 of 0347-320943 
Fax 0347-371874 
Postbank 42.69.335 

Bestellingen boven de € 35,— worden franco 
toegezonden. Verzending geschiedt na ontvangst 
bedrag op postbank 42.69.335. 
Ons bekende klanten betal ing binnen 14 dagen . 
Levering zolang de voorraad strekt. 

Kantoor open op 
donderdag 9.00 -12.30 
en van 13.30-18.00. 
Op andere dagen regelmatig 
open, even bellen van tevoren. 
E-MAIL: posteegelhandoldenhertog@kliksafe.nl 

E-MAIL: postzegelhandeldenhertog@kllksafe.nl Zetfouten voorbehouden. 

mailto:posteegelhandoldenhertog@kliksafe.nl
mailto:postzegelhandeldenhertog@kllksafe.nl


BRIEVEN GEHELE WERELD 
NIEUW op www.BBFILA.COM 

Posthistorie Zuid Amerika 
Postwaardestukken Nederland 

Aanwezig op de volgende beurzen: 
□ Filateliebeurs Loosdrecht  23, 24,25 Januari 
□ Noord 2009 Roden  21 Februari 2009 

cawyiigHrxAL 

Mcucrs.dero Ton <tf«st«rah£.gen ^ O o . 

.»partado Ho,31 

Hoalfc  lolmatl« IV 

Bert Brinkman 
GOUDA email bbfilatelie@planet.nl 

ONLINE BRIEVEN WWW.BBF1LA.COM 

Nijmeegse 
Postzegel en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

ELKE ZATERDAG 
5CENT boeken! 

ZIE VOOR ONS ADRES: 

WWW.COLLECT4ALL.COM 

Brabantse 
Postzegel en 
Muntenveiling 

Houdt op 13 en 14 februari 2009 
haar 157^ openbare veiling 
Wij houden voor u 5 veilingen per jaar. 

Wij veilen ca. 2000 kavels, waaronder goede nummers 
Nederland, Overzee en buitenland. 

Ook hebben we steeds een ruime sortering in goede 
verzamelingen Nederland, O.R., buitenland en 

restpartijen in dozen en kisten enz. 

Inlichtingen: 
Brabantse Postzegel en Muntenveiling 
Kerver 10, 5521 DB Eersel 
Telefoon 0497512057 
Fax 0497516605 
EmatI tnfo@brabantsepostzegelveiling nl 

Bezoek nu ook onze online veiling 

www.bpveiling.nl 
Vraag onze gratis catalogus aan .',' 

postzegelhandel 

jokevandenberg 

Uitgebreid Nederland postfris 
en gestempeld vanaf 40% 

Verzorging van al Uw abonnementen 
van elk land en motief 

Benodigdheden met korting 

Hoge korting op Leuchtturm 
gewatteerde stockboeken 

Tevens inkoop postzegels 

Wij zijn aanwezig op de Filateliebeurs 

postzegelhandel joke van den berg 
Bernadottesträat64 
2811 SGReeuwiik 

Tel/Fax: 018239 64 4 0 . 
Mobiel: 05 21 2617 74 

Email: pzh.jokevdbergtiiplanet.nl 

http://www.BBFILA.COM
mailto:bbfilatelie@planet.nl
http://WWW.BBF1LA.COM
http://www.muntenenpostzegels.nl
http://WWW.COLLECT4ALL.COM
http://www.bpveiling.nl
http://pzh.jokevdbergtiiplanet.nl


EEN TOPPER UIT 
ONS ASSORTIMENT...! ^UNT 
1877-1903 
Teiearamzegels 
NVPHTCi u 
C dl u 1 irÜL < s75<>, 

€4600 

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

Handelsstraat 34a 
6i35KLSittard 
Telefoon +31(0)4^-420 iS 50 
Telefax +31(0)44 420 IA 51 

www philamunt nl 
info@philamunt nl 

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

^N\̂ e<^ 

^ 'S 

*?! —..aart leverbaar! 

Groot assortiment 
kasten en kluizen www.sittardoffice.nl 

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

v . n € 2 9 5 
voor: 

= 1 

BRAND- EN BRAAKWERENDE ARCHIEFKASTEN 

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

vanaf ^ . I I J 
4 U'ft Vu'il tfv\9l 

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

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

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


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

1) NEDERLAND 1872/ca 1980 wat een heerlijke collectie om uit te zoeken'Vele 
complete postfnsse senes, mol 50-er jaren, mooi klassiek "njp en groen" ook wat 
Overzee en buitenland € 200,-

2) 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,-

3) NEDERLAND portzegels (oud) vanaf 1870 avonturenpartij om uit te zoeken, zeer 
geschikt voor specialist, handel, rondzendverkeer etc Nu € 450,-

4) NEDERLAND 1852/ca 2000 dit is HEEL ZEKER de mooiste partij die momenteel 
aan de markt is, uitzoekplezier in de overtreffende trap, collecties, albums, in-
steekboeken, verz , restanten, incl vele complete postfnsse/ongest senes, roltan-
ding, hoge waarden, supergezellige ramsch-partij, ook Overz en buitenl, ook vele, 
vele complete vooroorlogse romantische zegels en series, hoge waarden etc , etc 
incl 134/135, 229/231, 240/243, 257/260, 278, 346/349 {2x), Lpl 2/13 enz , enz 
(cat ruim euro 20 000,-) Nu € 750,-

5) NEDERLAND 1852/ca 1980 (O) verz incl doubletten in 4 dikke insteekboeken, 
inclusief fantastisch klassiek (cat w € 15 500,-) Spotkoopje, belangrijke pracht-
koopi Nu € 950 -

6) NEDERLAND P.T.T.-mapjes beleggingspartij nrs 1 tot en met 255b penode 
1982/2001 in aantallen (cat w € 8 100,-) Nu € 1 300,-

7) NEDERLAND: koffer vol met prachtig matenaal zowel postfns als gestempeld 
incl topmateriaal en vele zeldzaamheden incl talloze complete senes en mooi 
klassiek om uit te zoeken Belangrijke prachtkoop, zeer veelzijdig en hoogst inte
ressanti € 1 950,-

8) NEDERLAND periode 1852/ca 2000 (O/xx/x) grote, belangrijke zeer veelzijdige 
collectie/partij incl topmatenaal, ook wat Overzee en buitenland, over het algemeen 
IS de kwaliteit bijzonder goed te noemen gemiddelde afval met meer dan ca 5% 
(cat w ruim boven de € 50 000,-, zeer geschikt voor handel, wederverkoop, speci
alist (o a vele goede kl rondstempels etc , etc ') Prachtkoopi € 2 880,-

9) 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 sene (cat w ca 2 000,-
euro), verder jaarsets, postz boekjes engros ook belangrijk gestempeld etc , etc 
(cat w € 50 795,-, op aanvraag specificatie-lijst aanwezig) Niet te geloven, spot
koopje' € 3 500 -

10) NEDERLAND 1976/2007 grote handelarenvoorraad jaarsets, PTT-mapjes enz 
in grote aantallen waarvan de aanschaf-waarde ruim € 15 000,- bedroeg, zeer 
geschikt voor handel of om goedkoop te frankeren Niet te geloven, nu in de voor-
deelaanbieding € 4 800,-

11) NEDERLAND (x/xx) penode 1852/1960 grote handelarenpartij/verzameling onge
stempeld materiaal veelal in complete senes, in doorsnee in goede kwaliteit, echter 
ook wel series met dubieuze/resp valse gom etc , ook Overzee en buitenland 
Belangrijke prachtkoop, zeer geschikt voor rondzending en/of (beurs-)handelaar 
etc , etc € 4 850,-

12) NEDERLAND 1852/ca 1900 coli /partij om uit te zoeken met zwaartepunt op mooi 
leesbaar oud stem pel matenaal zoals punt, kl rond etc , etc Belangrijke, hoogst 
interessante prachtkoopi € 5 000 -

13) NEDERLAND 1852/ca 1970 voorraad 'collecties, verz en partijen" incl talloze 
topnrs (ook in aantallen) zoals nr 80,101, Lp12/13enz , enz (ruim 150 albums, 
insteekboeken enz , enz) Nu € 70 000,-

14) AFGHANISTAN mooie verzameling € 220,-
15) ALBANIË grote, belangrijke verzameling € 1550,-
16) ANGOLA: mooie verzameling € 185,-
17) ARGENTINIË mooie verzameling incl fantast klassiek € 250,-
18) ARGENTINIË o a klassiek, belangrijke grote partij € 1 400,-
19) ARUBA 1986/2006 (XX) 100%compl coli in luze Importa Juweel album (cat w 

2008 € 762,70, 366 postzegels en 5 blokken) € 250,-
20) AZOREN mooie verzameling € 200,-
21) BELGIË leuke partij om uit te zoeken, zeer veelzijdig en interessant, 

prachtkoop' € 250,-
22) BELGIË 1849/ca 1980 belangrijke verz /partij om uit te zoeken incl mooi klassiek 

en vele vele postfnsse senes, blokken enz , enz Koffer vol dozen, collecties zak
jes waarin veel opwindend filatelistisch matenaal, vele topstukken, oorspronkelijk 
in delen uitgeprijsd voor totaal al aan de LAGE kant € 11 720,- Nu het geheel in 
de voordeelaanbieding, met te geloven zoveel moois' € 2 550,-

23) BELGISCH CONGO collectie/partij incl mooi klassiek € 220,-
24) BELG.KOL.&GEB. incl klassiek, grote partij om uit te zoeken € 1 000,-
25) BOLIVIA mooie verzameling incl fantastisch klassiek € 300,-
26) BRAZILIË mooie verzameling € 300,-
27) BRAZILIË grote partij/verz incl veel klassiek in aantallen € 2 000,-
28) BULGARIJE 1879/ca 2000 verz /partij vrijwel compleet met vele, vele extra's incl 

K'dssiek en grote handelsren-stock € 4 200,-
2b) CHINA enz ca 186O'2QU0 koffer voi ve'Z , partijen, restanten, zakjes, 

dozen reest om uit te zoeken' € 2 500,-
30) CHINA grote partij venj in ca 50 albums, ook gebieden en landen in die sfeer en 

omgeving Belangrijke prachtkoop' € 35 000,-
31) COSTARICA mooie verzameling € 200,-
32) CUBA mooie verzameling incl klassiek € 220,-
33) CUBA grote, belangrijke collectie incl klassiek € 1 250,-
34) DUITSLAND West (Bundespost) O 1948/1987 mooie verz luxe gestempeld incl 

vele toppertjes o a 1949HDM, 1950Bach, 1951 Lubeck-kerkramen 700jr, 1950HDM 
etc , etc Belangrijke, prachtige verzameling voor'n vriendenprijsje € 350,-

35) DUITSLAND ca 1850/2005 'n droom van een partij/verz , koffer vol matenaal, ook 
veel klassiek, vol avontuur, veelzijdig, geschikt voor vele doeleinden, ook talloze 
complete postfnsse senes en topstukken Fundgrube' Nu € 200,-

36) DUITSLAND (in de ruimste zin des woords) 1872/2004 onvoorstelbaar grote, 
veelzijdige handelaren-stock incl vele goede collecties en luxe topsenes, zeer ge
schikt voor handel/rondzendverkeer etc ook vele postfnsse jaargangen etc , etc 
Over 't algemeen is de kwaliteit zeer goed te noemen, door de hele partij lopen ook 
wat andere landen (cat w ruim € 38 000,- plus-plus) Nu € 2 500,-

37) DUITSLAND (in de ruimste zin des woords) verzameling in ruim 50 albums incl 
talloze topstukken cat w HEEL ZEKER ruim € 250 000,-
Topobject'' Once in a lifetime" € 18 000,-

38) ECUADOR mooie verz incl klassiek € 200,-
39) ENGELAND ca 1870/2002 gigantisch grote partij om uit te zoeken waann naast 

veel algemeen massagoed ook vele complete postfnsse senes, autom boekjes 
etc , etc Zeer veelzijdige en interessante koop € 155,-

40) ENGELAND partij om uit te zoeken, incl mooi klassiek € 1250,-
41) ENGELAND 1840/ca 1950 gigantische partij om uitte zoeken incl 

veel topmatenaal' Koopje' € 3 500 -
42) ENGELSE KOLONIEN EN GEBIEDEN grote coli /partij om uit te zoeken, ten dele 

in insteekboeken € 600,-

43) ENG.KOLONIEN en GEBIEDEN enorme'fundgrube", uitpuilende koffer met 
prachtig matenaal zowel postfns als gestempeld incl topmatenaal en vele 
zeldzaamheden incl talloze complete series en mooi klassiek om uit te zoeken 
Belangrijke prachtkoop, zeer veelzijdig en hoogst interessant' € 2 400,-

44) ETHIOPIË mooie verzameling € 225,-
45) FILATELISTISCHE LITERATUUR grote verz handboeken, spec catalogi, 

standaard-werken enz , enz "gehele wereld' belangnjke bibliotheek met naslag
werken' Ruim 400 titels, antiquarische aanschafwaarde ca € 8 000,- Nu in de 
voordeelaanbieding € 1 500,-

46) FRANKRIJK overw xx grote speciaal-tentoonstellingscollectie van vele koerse-
rende senes Koopje' Nu € 750,-

47) FRANKRIJK Luchtpost 1927/1985 grote, belangrijke gespecialiseerde verzame
ling (manco nrs 3/4) maar inclusief 1/2 (alsmede op brief), nrs 6c, 14 (O en x)) 15 
(Oenx) Top-tentoonstellingscoll, de z g 'super-stars' met eert € 2 500,-

48) FRANKRIJK grote collecties-voorraad € 2 0 000,-
49) FRANSE KOL.en GEB ca 1860/1985 grote partij/coll incl mooi klassiek en een 

zwaartepunt op vele zeldzame motiefzegels en series Nu € 800,-
50) 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 incl ook mooi klassiek) € 700,-

51) GEHELE WERELD grote voorraad collecties incl vele postfns-landen-verzamelin-
gen € 6.000,-

52) GEHELE WERELD ca 1845/2005 partij/verzameling in insteekboeken, ook mooi 
Nederland, Duitsland, China, inclusief talloze complete postfnsse senes, klassiek, 
de essentie in insteekboeken, albums plus veel abonnementen en matenaal in do
zen, zakjes enz dat nog moet worden opgezet en uitgezocht 
Spotkoopje' Nu € 10 000,-

53) GEHELE WERELD ca 1845/1980 grote, belangrijke voorraad verzamelingen, 
vele landen ijzersterk vertegenwoordigd met vaak de zéér grote topstukken zoals 
Nederland met de 80,101, Oostenrijk met Wipa-blok 1933 en de Renner-blokken 
enz, enz, enz in ruim 200 albums, insteekboeken enz enz In de voordeelaanbie
ding, in delen uitgeprijsd voor ca € 200 000,- Nu. € 75 000,-

54) GRIEKENLAND partij/coll om uit te zoeken € 250,-
55) GUATEMALA mooie verzameling € 150,-
56) HONGARIJE grote partij om uit te zoeken waarin veel avontuur incl vele complete 

series en heel mooi en bijzonder klassiek € 300,-
57) HONGARIJE unieke, grote studie-stempelcollectie klassiek incl bneven, kaarten 

en poststukken € 2 400,-
58) HONGKONG O mooie verzameling € 680,-
59) ISRAEL 1848/2000 leuke partij om uit te zoeken € 185,-
60) ITALIË 'Fundgrube" uitpuilende koffer met prachtig matenaal zowel postfns als 

gestempeld incl topmatenaal en vele zeldzaamheden incl talloze complete senes 
en mooi klassiek om uit te zoeken Belangrijke prachtkoop, zeer veelzijdig en 
hoogst interessant' € 2 000,-

61) ITALIAANSE KOL.en GEB. partij/coll om uit te zoeken € 200,-
62) JOEGOSLAVIË fantastische partij/coll "om uit te zoeken" incl talloze blok

ken complete postfnsse series, ook veel zeldzaam en ongebruikelijk materiaal 
Prachtkoop' € 350,-

63) JOEGOSLAVIË "Fundgrube' uitpuilende koffer met prachtig matenaal zowel post
fns als gestempeld incl topmatenaal en vele zeldzaamheden incl talloze complete 
senes en mooi klassiek om uit te zoeken Belangrijke prachtkoop, zeer veelzijdig 
en hoogst interessant' € 1 000,-

64) KRETA klassiek € 250,-
65) MONTENEGRO 1874/1913 grote partij/verz klassiek € 1300,-
66) MONTENEGRO klassiek 1874/1913 coli /partij € 3 500,-
67) NED.ANTILLEN 1949/2006 (xx/x) vrijwel complete verzameling incl 218/233 in 

luxe lmportaJuweel-albums(cat w €3576,55, 1255 versch. postz , 71 blokken 
enz) Nu € 850,-

68) NED.NW.GUINEA 1949/1962 grote avonturenpartij om uit te zoeken incl bneven, 
kaarten etc Smikkelen en smullen voor specialist, grote doos vol collecties, restan
ten etc etc € 360,-

69) OOSTENRIJK ca 1850/2000 gigantische collectie/partij waann 
veel topmatenaal € 2 550,-

70) PORTUGAL penode ca 1870/1990 (xx/x/O) geweldig leuke en interessante, zeer 
veelzijdige partij in grote doos mol vele complete postfnsse senes, postgeschie-
denis etc , etc Koopje' € 300,-

71) PORTUGAL (O/xx/x) gigantisch grote, veelzijdige partij/collectie om uit te zoe
ken incl klassiek, postgesch , rariteiten en talloze complete postfnsse series 
Belangrijke prachtkoop' € 2 300,-

72) PORT.KOL.en GEB., overw klassiek Mooie coli € 285,-
73) RHODESIA en Zimbabwe grote partij om uit te zoeken, 

zeer veelzijdig en interessant' € 475,-
74) RUSS.GEBIEDEN, zowel klassiek als modern matenaal, zeer veelzijdig en 

interessant Prachtkoop' € 255,-
75) SAOUDI-ARABIE leuke partij om uit te zoeken € 190,-
76) SERVIË klassiek droom van een coli /partij incl veel topmatenaal € 3 500,-
77) SHARJAH mooie verzameling € 100,-
78) SPANJE 2 koffers vol collecties, partijen enz , enz incl mooi, veelzijdig klassiek, 

blokken, talloze complete series Belangrijke prachtkoop, spotkoopje' 
Nu € 1 500,-

79) SPAANSE Geb. en Kol. verzameling € 215,-
80) SPAANSE Geb. en Kol. (in de ruimste zin des woords) col i , ten dele in insteek

boeken, ook Spanje, Spaanse Kol enz , enz (vele duizenden en duizenden zegels, 
koffer vol mooi filatelistisch matenaal) Spotkoopje'Nu € 950,-

81) SURINAME: belangrijke, grote coli /partij, de aanschafwaarde bedroeg in abo enz 
ruim € 3 500 - In de voordeelaanbieding € 400,-

82) SURINAME 1873/ca 1950 belangrijke partij/coll klassiek € 1500,-
83) TSJECHOSLOWAKIJE 1918/ca 1990 verzameling verregaand compleet incl 

veel prima en exclusief materiaal Een zeer, interessant en waardevol object voor 'n 
heel, heel vnendelijk prijsje Gigantische cat w ' € 300,-

84) TSJECHOSLOWAKIJE 1918/1990 twee uitpuilende koffers met collecties enz , 
enz incl oud en vele, vele specialiteiten en veel topmatenaal, proeven, blokken 
Ware hoorn des overvloeds' Spotkoopje' € 2 800,-

85) TUNESIË partij/collectie om uit te zoeken incl toppertjes en betere/zeldzamere 
stukken € 300,-

86) TURKIJE collectie/partii om uit te zoeken, zeer gevarieerd en veelzijdig incl bne
ven, kaarten, postgesch etc leuke koop, interessant' € 395,-

87) TURKIJE grote, gezellige avonturen-snuffel-uitzoekpartij waar qua franje en sjeu-
igheid erg veel aanzit, mol zeldzaam/exclusief matenaal, rariteiten/foutdrukken/ 
klassiek etc , etc Belangrijke prachtkoop' € 480,-

88) TURKIJE 1863/ca 2000 onvoorstelbaar mooie en hoogst interessante, veelzijdige 
partij om uit te zoeken € 1 600,-



89) TURKIJE coll /partij € 10 0 0 0 -
90) VENEZUELA mooie verzameling incl klassiek € 2 0 0 -
91) VENEZUELA ENORM grote verz/parti| € 2 4 0 0 -
92) VER.EUROPA ca 1956 - 2005 gigantische partij/verzameling merendeels postfris 

waarin naast de z g gewone blokken, zegels en senes ook vele curiositeiten en 
bijzondertieden Spotkoopje' € 625,-

93) VER.STATEN VAN AMERIKA mooie verzameling € 200,-
94) VER.STATEN VAN AMERIKA gigantische leuke, gezellige partij incl klassiek om 

uit te zoekeni Zeer veelzijdige en hoogst interessante prachtkoop' € 500,-
95) VER.STATEN VAN AMERIKA gigantische avonturenpartij, zéér veelzijdig waann 

o a veel oud, postgesch bneven, kaarten, precancels etc € 440,-
96) VER.STATEN VAN AMERIKA gigantische avonturenpartij incl veel oud, precan

cels, Cinderella's, poststukken etc Fundgrube' € 1 500,-
97) VER.STATEN VAN AMERIKA 2 koffers vol met matenaal "rijp en groen' erg leuk 

om uit te zoeken, ten dele in aibums/insteekboeken etc , etc Belangrijke pracht-
koopi € 3 500,-

98) IJSLAND leuke partij om uit te zoeken € 210,-
99) ZUID AFRIKA EN gebieden leuke partij om uit te zoeken € 175,-

100) ZUID AFRIKA en gebieden incl klassiek/oud materiaal grote collectie/partij om uit 
te zoeken, zeer veelzijdig en interessant' € 500,-

101) ZUID-WEST AFRIKA avonturenpartijomuittezoeken € 255,-
102) ZUID- en MIDDEN AMERIKA ca 1850/1975 coli /parti), veelzijdig en zeer interes

sant € 250,-
103) ZUID- en MIDDEN AMERIKA ca 1850/1975 koffer vol fantastisch filatelistisch 

materiaal een ware hoorn des overvloeds van mooi klassiek, klassiek klassiek 
Belangrijke prachtkoop' € 5 500,-

104) ZWEDEN ca 1858/ca 2000 zeer interessante en veelzijdige avonturenpartij waann 
veel prachtig materiaal € 550,-

105) ZWITSERLAND ca 1860/2002 partij om uit te zoeken waarin veel avontuur, ook 
vele complete postfrisse senes etc , etc Prachtkoop' € 175,-

106) ZWITSERLAND FDC's unieke, enorm uitgebreide belangrijke verz incl doublet
ten en vele topstukken ten dele in luxe albums (duizenden stuks, merendeels 
onbeschreven, cat w zeer ruim € 6 000,- plus-plus) Nu € 500,-

107) ZWITSERLAND ca 1854/2002 grote avonturenpartij "rijp en groen" waann veel 
pnma matenaal, "Fundgrube"' € 700,-

108) ZWITSERLAND ca 1860/2005 belangrijke collectie/partij in 2 uitpuilende koffers, 
een ware "hoorn des overvloeds' Normale verk w in delen per onderdeel ruim 
€ 11 000,-, nu het geheel voor een heel klem prijsje "in de voordeelaanbieding", al 
blijft het natuurlijk wel een belangrijk bedrag € 2 500,-

109) ZWITSERLAND grote voorraad collecties € 15 500,-

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

ZIJN DOORGAANS NIET FILATEUSTISCH 

110) AANDELEN (oude) en obligaties bijzonder leuke collectie, zeer gevaneerd waann 
diverse prachtige decoratieve stukken (ruim 100 stuks, prachtkoop') € 100,-

111) AANDELEN (oude) verzameling-partij incl doubletten waarin vele mooie 
decoratieve stukken, zeer gevaneerd en hoogst interessant (ruim 250 stuks) 
Prachtcoilectie' € 295,-

112) AANDELEN (oude) vanaf ca 1850 verz incl doubletten mol talloze decoratieve 
en spectaculaire schoonheden, ook U S A Conf States enz , enz (3570 stuks) 
Spotkoopje' € 3 500,-

113) AANDELEN (oude) mooie verzameling/partij inclusief doubletten en talloze top
stukken, zeer decoratieve topstukken zowel Nederland als buitenland ook engros 
(ruim 15 000 stuks, vijftienduizend (') incl k lassiekUSA, Nederland Spanje etc, 
etc) Belangrijke prachtkoop' € 15 000 -

114) AANTEKENSTROOKJES Nederland los en op brief/kaart ook incl vele doublet
ten en massagoed (ruim 35 000 strookjes) € 175,-

115) AANTEKENSTROOKJES (overw Nederland) grote partij om uit te zoeken 
waann naast veel eenzijdig massagoed ook veel schaars en bijzonder matenaal, 
ook velen op gelopen poststukken incl vooroorlogs' Prachtkoop' (ruim 60 000 
strookjes") € 500,-

116) ANSICHTKAARTEN enz beroep'kapper'fabuleuze verz € 175,-
117) ANSICHTKAARTEN enz partij om uit te zoeken "njp en groen , zowel modern 

als oud incl topografie (prov Zeeland'), fantasie, vele aantrekkelijke thema's (ruim 
8 500 stuks) Interessante prachtkoop' € 395,-

118) ANSICHTKAARTEN etc thema ' honden" mooie veelzijdige verzameling incl fo-
tomatenaal, fantasie, hondenbelastingpenningen afbeeldingen op collector-items 
etc , etc incl veel prachtig klassiek materiaal Prachtkoop' € 230,-

119) ANSICHTKAARTEN enz vanaf ca 1890 thema chocolade, veel interessant his-
tonsch reclame-materiaal Droste, de Jong, van Houten enz , enz Belangrijke, 
omvangnjke pracht-collectie' € 420,-

120) ANSICHTKAARTEN (oude en oudere) collectie/partij om uit te zoeken oven« 
Nederland topografie incl vele stads- en dorpsgezichten incl interessant stempel-
materiaal en vele topstukken (ruim 8 000 kaarten waarvan minstens 3 000 stuks 
oudere zwart/wit, zeer geschikt voor handel, wederverkoop, veilinghouder etc , 
etc Prachtkoop ' € 1 000,-

121) ANSICHTKAARTEN vanaf ca 1899 grote, seneuze topcollectie "kerken, gemeen
tehuizen en dorpsgezichten van Nederland" inclusief talloze kleine en kleinere 
dorpen zowel zw/w als kleur, ten dele alfabetisch in albums opgezet, inclusief vele 
zeldzaamheden, ook van "over de grenzen' (ruim 10 000 kaarten, incl litho en 
fotokaarten) € 1 550,-

122) BANKBILJETTEN Gehele Wereld periode ca 1900/1990 verzameling incl dou
bletten van vele landen ook schaarse en betere biljetten € 200,-

123) BANKBILJETTEN Gehele Wereld perode ca 1910/2000 mooie verzameling 
meest zeldzamere & betere biljetten, ook geschikt voor de meer gevorderde verza
melaar, prachtkoop' € 250,-

124) BANKBILJETTEN Nederland mooie verzameling incl doubletten € 5 000,-
125) BANKBILJETTEN Nederland ca 1914/1990 belangrijke, verregaand complete 

verzameling incl veel topmateriaal, ook doubletten gemengde kwaliteiten, 
veel goede biljetten UNC, P en Zf Hoogst interessante, veelzijdige prachtkoop. 
Beleggingsobject van d e l e orde' € 12 500,-

126) CHURCHILL, Kennedy etc (thema) gigantische verzameling zeer veelzijdig 
waann ook vele cunositeiten en zeldzaamheden 
Belangrijke prachtkoop' € 210,-

127) FISCAALZEGELS (Cinderella's) Nederland en ietsje buitenland enorm grote en 
veelzijdige partij/collectie z g Cinderella s zoals fiscaalzegels, stadsposten, vignet
ten, sluitzegels, alles in de sfeer van filatelistische randgebieden incl talloze inte
ressante stukken, formulieren etc 
(in grote doos, zeer veelzijdig en interessant') € 2 000,-

128) Oude GAS- en ELECTRAPENNINGEN mooie collectie van dit geweldig interes
sante verzamelgebied incl oude prentbnefkaarten van gasfabrieken (ruim 1000 
penningen incl ook veel massagoed - dat thans ook heel schaars aan het worden 
IS - cat w ruim € 5 000,- (Kooy) Koopje' € 425,-

129) KON.HUIS NEDERLAND en buitenland (prentbnefkaarten etc ) prachtige verza
meling waann veel prachtig klassiek matenaal, zeer veelzijdig en ongebruikelijk 
geheel, fantastisch om uit te zoeken' Topobject waann veel klassiek matenaal van 
grote schoonheid' € 200,-

130) LUCIFERSMERKEN enz mooie, veelzijdige verzameling incl klassiek € 125,-
131) LUCIFERSMERKEN, sigarenbandjes etc twee enorm grote dozen met 

onuitgezocht matenaal, zeer interessant en veelzijdig incl prachtig en spectaculair 
klassiek Vele duizenden en duizenden stuks, vele, vele avonden uitzoeken, 
avonturen en genieten' € 200,-

132) LUCIFERSETIKETTEN- en merken etc grote coli 
incl klassiek topmateriaal € 2 500,-

133) MILITARIA collectie waann o a Ie-en 2e Wereldoorlog, censuur, fotomateriaal, 
prentbnefkaarten, cunositeiten, postgeschiedenis, propaganda-matenaal etc , etc 
zeer veelzijdig en interessant' € 315,-

134) MOLENS Nederland grote belangrijke verzameling zeer gevaneerd overwegend 
op oude en zeer oude ansichtkaarten incl vele klassieke zeldzaamheden o a ook 
watermolen-verzameling Belangrijke prachtkoop' € 850,-

135) MUNTEN etc betaal-en reolamepenningen etc (overw Nederland) 
gezellige, grote onuitgezochte verz /partij van dit fascinerende verzamelgebied 
Gaspenningen, boordgeld, automatiek en Telefoonpenningen etc , etc (zeer 
gevaneerd ruim 2000 penningen w i talloze hooggenoteerde topstukken, incl 
zilver, cat w resp aanschafw ruim € 6 000,-) Nu € 400,-

136) MUNTEN/penningen/postzegelsetc GEHELE WERELD enz g "numismatische 
1 e dagomslagen" enorm grote coli /partij merendeels in de sfeer van de z g 
"Franklin-Mint' -uitgaven, penningen, veelal massief zilver van een hoog gehalte, 
Wereldnatuurfonds, Jaar voor het Kind etc , etc (oorspronkelijke uitgifte/abonne
mentswaarde HEEL ZEKER ruim € 10 000,-) Nu gaat alles voor een kleinigheidje 
de deur uit € 700,-

137) MUNTEN NEDERLAND grote, belangrijke collectie/partij om uit te zoeken w i ook 
mooi klassiek/19e Eeuws matenaal (o a halfjes, 21/2cent-stukken (plak), stuivers 
rond en vierkant, oude dubbeltjes, kwartjes, halve guldens, gulden en vooroorlogse 
rijksdaalders en gouden dukaten) Enorm hoge cat waarde' 
Spotkoopje' € 1 000,-

138) MUNTEN FRANKRIJK ca 1850/1980 gigantische, belangrijke collectie/partij om 
uit te zoeken incl vele prachtige klassieke oude grote zilveren munten Een"'nmer 
a boire" voor de liefhebber' € 1000,-

139) MUNTEN NEDERLAND penode ca 1850/2000 waann vele mooie oude zeldzame 
stukken incl zilver, ook wat buitenland, veel avontuur en sorteergenot o a zeer ge
schikt voor handel, ruil, opzet/aanvulling collectie veilinghouder etc Spotkoopje' 
Belangrijke prachtkoop' € 3 000,-

140) MUNTEN NEDERLAND 1800/ca 1980 grote, belangrijke verzameling/handelaren-
voorraad incl talloze zeldzaamheden € 10 000,-

141) MUNTEN penode 1750/2005 belangrijke verz Nederland en buitenland incl veel 
zilver in ruim 40 draagtassen, ook doubletten,, talloze topstukken, 
ook goud € 1 5 750,-

142) PADVINDERIJ (thema) verz. om uit te zoeken incl poststukken, pr bnefkaarten 
incl zeer oud materiaal, ook div exclusief resp zeldzaam, zeer mooie veelzijdige 
prachtkoop' € 257,50 

143) PLAATJESALBUMS "Verkade Zaandam' e a albums uitgegeven door 
Nederlandse bedrijven collectie incl vele zeldzame en betere albums, sommige 
ook incompleet, ook vele losse plaatjes, bijna uitsluitend interessante motieven 
periode ca 1900/1960 (ruim 100 albums waarn vele zeldzaamheden') € 850,-

144) RODE KRUIS (thema) uitgebreide en zeer ongebruikelijke topcollectie postzegels, 
FDC's, brieven, kaarten, afstempelingen etc , etc vanaf penode ca 1915 incl unica 
en vele zeldzaamheden, prachtkoop' € 220, 

145) ROTARY (thema) verzameling € 200, 
146) RUIMTEVAART (thema) grote, omvangrijke coli incl veel zeer zeldzaam en onge 

bruikelijk materiaal, ook histonsch met Da Vinci, Kopernicus, Einstein 
enz, enz € 285, 

147) RIJWIELBELASTINGPLAATJES20er-en 30er jaren fantastische coli incl 
doubletten, varianten, met en zonder ponsgat (= voor werkelozen) etc , zeer 
gevaneerd schitterende art-deco ontwerpen geslagen bij Rijksmunt, ENORM hoge 
ca» waarde'(130 stuks) € 250,-

148) RIJWIELBELASTINGPLAATJES 1924/1941 100% compleet plus vele extra's 
zoals met ponsgat (= voor werkelozen) € 850,-

149) SIGARENBANDJES enz mooie, veelzijdige prachtkoop, zper gevaneerd, motie
ven enz , enz € 125 -

150) SIGARENBANDJES, kistetiketten enz , enz grote, belangnjKe co" rijp en groer ' 
incl klassiek € 485,-

151) SPELDJES grote, belangrijke veelzijdige verzameling mol vele aantrekkelijke 
motieven, overw 50er-en 60er jaren € 200,-

152) SUIKERZAKJES penode ca 1950/1980 zeer interessante en gevarieerde/veelzij
dige verzameling overw Nederland Vele duizenden en duizenden stuks, een auto 
vol materiaal, kan in overleg gehaald/gebracht worden, gratis bezorgen door heel 
Nederland € 550,-

153) VRIJMETSELARIJ veelzijdige prachtcoll incl veel zeldzaam en ongebruikelijk 
materiaal € 250,-

154) WATERTORENS Nederland unieke verzameling op oude en zeer oude ansicht
kaarten etc penode vanaf ca 1900 incl vele klassieke zeldzaamheden, ook veel 
interessante extra s thema drinkwaterwinning en "water het wonder uit de kraan" 
Belangrijke prachtkoop' € 300,-

155) ZEPPELIN (thema-verzameling) incl bneven, kaarten met en zonder postzegel, 
ook afbeeldingen, fantasie etc , alle tijden, merendeels 30er jaren, 
incl topstukken' € 1.250,-

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 3 2 4 3 

Fax 
0 2 0 - 6 2 7 3 8 01 

E-mail 
willemtieman@yahoo.com 

NZ Voorburgwal 3 0 0 
1 0 1 2 RT Amsterdam 
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PO & PO PUBLICEERT NIEUWE EDITIE 
VAN POSTWAARDESTÜKKENCATALOGUS 

Op de bijeenkomst die 
de Nederlandse Vereni
ging van Poststukken en 
Poststempelverzamelaars 
(Po & Po) op 8 november 
2008 in Ede hield, werd 
de splinternieuwe, acht
ste editie van Geuzendam's 
Catalogus van de Postivaar
destukken van Nederland en 
Ouerzeese Rijksdelen gepre
senteerd. Aan de nieuwe 
editie is elf jaar gewerkt, 
met als resultaat een 
enorme uitbreiding en ac
tualisering. Het redactio
nele werk werd met name 
verzet door Boudewijn 
Hellebrekers, Jan van den 
Berg, Jac. Spijkerman en 
Martijn Bulterman. 
De eerste exemplaren 
gingen naar Willy Ahlers 
(voorzitter Po & Po), een 
aantal bijzondere gasten 

en diverse leden van Po 
& Po die bijzondere bij
dragen geleverd hebben 
vanuit hun specifieke fila
telistische kennis, onder 
wie de heer C. Avezaat. 
Elders in dit nummer 

vindt u een bespreking 
van de catalogus, die 
met 352 bladzijden ruim 
driemaal zo dik is als zijn 
voorganger. Op de Fila
teliebeurs in Loosdrecht, 
later deze maand, is het 
boek te koop in de stand 
van Po & Po; het kost dan 
45 euro. JOS STROOM 

Boudeuiijn Hellebrckers (rechts) ouerhandigt het eerste exemplaar van de 
nieuuie Geuzendam aan Po & Pouoorzitter Willy Ahlers. 

DECEMBERZEGELS 
2 0 0 8 : VALSE START 

Verzamelaar Klaas Keuter, 
lid van de filatelisten
vereniging RodenLeek, 
meldt dat zijn dochter op 
zaterdag 15 november jl. 
een brief van Albert Heijn 
in Groningen ontving. 
Dat was netjes van TNT
Post, want de bezorging 
op zaterdag stelt meestal 
niet zo heel veel voor. En 
het was vooral netjes om
dat de envelop voorzien 
was van een zegel die 
eigenlijk helemaal nog 
niet verkocht had mogen 
worden; de frankering 
bestond namelijk uit een 
Decemberzegel van 2008 
(officiële uitgiftedatum: 
18 november aanstaande, 
drie dagen later dus). 
Dat de dochter van Klaas 
dit leuke poststulqe 
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zegt meer 
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binnenkreeg dankt ze 
aan het feit dat er bij de 
super (die de zegels zelf 
verkocht) niet goed werd 
opgelet. Het sorteersys
teem van TNTPost en 
de besteller raakten er 
ook niet overstuur van. 
De zegel kreeg een mooi 
vlagstempeltje met als 
datum 14 november 2008 
(14IX08), Ook mooi 
meegenomen: eigenlijk 
was de envelop met 34 
cent ondergefrankeerd. 

Maar ook dat verhinderde 
niet dat het poststuk ge
woon werd bezorgd. De 
envelop bevatte overigens 
een uitnodiging aan het 
AHpersoneel om deel te 
nemen aan een feestelijke 
kerstkoopavond. Niet be
kend is hoeveel envelop
pen er werden verzonden, 
maar de mailing, denkt 
Klaas, zal beperkt zijn 
gebleven tot het personeel 
van de AH vestiginging: 
circa 80 medewerkers. 

° VERZAMELAARS 
° OPGELET: HELP RHEAI 

1 Rhea heeft een nichtje; 
^ ze heet Gwendolyn. 
"^ Gwendolyn lijdt aan Cystic 
^ Fibrosis (taaislijmziekte) 
2 en dat is afschuwelijk. 
f Rhea wil voor haar nichtje 
^ Gwendolyn zoveel moge

~~^ lijk postzegels bij elkaar 
IX brengen. De opbrengst 

van die zegels moet het 
mogelijk maken om kin
deren met Cystic Fibrosis 
met elkaar in contact 
te laten komen. De BZT 

show, een tvprogramma 
van de NCRV voor 
kinderen tussen de 10 
en 12 jaar, gaat proberen 
Rhea  en daarmee dus 
ook Gwendolyn en haar 
lotgenootjes  te helpen. 
De NCRV heeft daarom 

allerlei instanties binnen 
de filatelistische wereld 
aangeschreven met het 
verzoek: help Rhea! 
Filatelie geeft dat verzoek 
graag door. Help Rhea 
dus, en stuur de zegels 
die u kunt missen aan 
de NCRVtelevisie, ter 
attentie van Lyda van 
Westen, Postbus 25000, 
1202 HB Hilversum. Op 
zaterdag 10 januari is het 
eerste resultaat van de 
actie te zien: BZTshou), 
17.4518.45 uur, via Z(ä)pp 
(Nederland 3). 
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DE DUURSTE KRANT 
ALLER TIJDEN 

Tijdens de vorig jaar 
gehouden wereldten
toonstelling EFIRO 2008 
(Boekarest, Roemenië) 
IS de Roemeense krant 
Zimbrulu Vulturulu of
ficieel uitgeroepen tot 
duurste krant ter wereld. 
De courant werd destijds 
gefrankeerd met acht 
exemplaren van de 
zogenoemde emissie 'Os
senkop met posthoorn' 
(1858, Roemenië). De 
acht postzegels zijn ver
deeld over een strip van 
vijf, een paartje en een los 
exemplaar. Verschillen in 
hoogte van de afbeeldin
gen zijn een gevolg van 
de Stempelmethode. De 

postzegels werden aan
gebracht op de bovenste 
krant van een stapel die 
bestemd was voor de stad 
Galati in OostRoemenië. 
Die bovenste krant werd 
ter plekke gekocht door 
een boekhandelaar die 
postzegels verzamelde. In 
1969 werd de krant voor 
het eerst getoond tijdens 
een tentoonstelling; dat 
leverde meteen een Grand 
Prix op. Later verkocht de 
eigenaar de krant aan een 
Zwitser. De Londense ver
zamelaar Josep Hackney 
kocht de krant in 2007; 
hij legde er het lieve som
metje van 830.000 euro 
voor neer, zo lezen we in 
het Franse blad Timbres 
magazine. 

G.A. GEERTS 

BRIEVENBEURS 2 0 0 9 
IN TEKEN VAN CHINA 

De Briewnbeurs 200g, die 
op vrijdag en zaterdag 
10 en II april in sporthal 
De Mammoet in Gouda 
wordt gehouden, heeft dit 
keer als speciaal aan
dachtsgebied 'China'. 
In een minitentoonstel
ling is o.a. een kader te 
zien over de postverbin
ding tussen de Volksrepu
bliek China en de Republic 
ojChina (ook wel Taiwan 
of Formosa). Sinds het 
ontstaan van Taiwan in 
1949, na de burgeroorlog 
in China, hebben de com
munisten in de Volks
republiek China geen 
postverbinding met het 
kapitalistische Taiwan. 
Het is een onderdeel van 
een voortdurende ideolo

gische onderlinge strijd. 
Vanaf 1988 werd uit hu
manitaire overwegingen 
en met forse tegenzin een 
aanvankelijk heimelijke 
postverbinding geopend, 
met tal van extra hinder
nissen. Onderstaande 
brief uit de beginperiode 
toont dat aan: ze werd 
eind 1989 van de Volksre
publiek China naar Tai
wan verzonden. Taiwan 
gebruikte voor deze post 
gedurende korte tijd een 
extra stempel waarmee 
het dagtekenstempel van 
de Volksrepubliek onlees
baar werd gemaakt. De 
Taiwanezen maakten ook 
de landsnaam op de zegel 
van de Volkrepubliek 
zwart, omdat ze zelf al de 
naam Republiek China voe
ren. Op De Brievenbeurs 
is hierover meer te zien. 

Koudcoorloguoenng. stempel 
uierd ô estempeld... 
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24 FEBRUARI: 
GOLF EN NVPV 

Ze zijn zelfklevend en 
wijken dus af van eerdere 
persoonlijke zegels met 
hetzelfde kader; de velle
tjes die op 24 februari aan 
golfen de NVPV worden 
gewijd. Ze vallen daarmee 
in het officiële postzegel
programma en komen 
ook in de NVPH-catalo-
gus te staan. 

Golf 
Bij de Golfzegel is er geen 
directe aanleiding tot de 
emissie; wel kunnen we 
constateren dat golf met 
zijn 600.000 beoefenaren 
inmiddels een populaire 
sport is geworden. En ook 
filatelisten lopen er mee 
weg, getuige het succes 
van de in 1991 opgerichte 
verzamelclub Swing Time 
Philately (met afdelingen 
in twaalf landen!, zie de 

site uJiDUj.siüin -̂time.in/o). 

NVPV 
In 1884 werd de Nederland-
sche Vereeniäinfl van Post
zegelverzamelaars (NVPV) 
opgericht. TNTPost eert 
deze grote landelijke Ne
derlandse postzegelver
eniging met een bijzonde
re Persoonlijke Postzegel. 
En dat is terecht, want de 
NVPV heeft haar sporen 
in de Nederlandse filatelie 

ruimschoots verdiend. 
De vereniging gaf ooit 
het fameuze Nederlandsch 
Tijdschrift voor Postzegel-
kunde uit (dat in 1922 
werd opgenomen in 
het maandblad Filate
lie) en ze organiseerde 
vele tentoonstellingen, 
waaronder nog steeds het 
jaarlijkse Postex-evene-
ment in Apeldoorn. En 
natuurlijk staat de NVPV 
vooral ten dienste van 
de vele verzamelaars die 
er bij zijn aangesloten. 
Op de zegel zien we een 
jonge, enthousiaste repre
sentant van de doelgroep 
die de NVPV bedient. 

EMISSiEKALENDER 
MAART/APRIL 2009 

10 maart: 
Mooi Nederland (Tilburg en 
Assen); velletjes met vijf 
zegels van 44 c. 
7 april: 
Europazegels (400jaar 
Sterrenkunde): velletje met 
tien zegels van 77 c. (twee 
zegelversies). 
Zomerzegels; velletje met 
zes zegels van 44+21 c. 
28 april: 
Mooi Nederland (Roosendaal 
en Oosterhout); velletjes met 
vijf zegels van 44 cent. 
3 generaties koninginnen; vel 
met zegel van 6.65 euro. 
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Veel aandacht in Filatelie 
voor Nederlands voorma
lige overzeese gebieden in 
de Oost (zie de bijdra
gen van Han Siem en 
Peter Storm van Leeuwen 
elders in dit nummer). 
Terecht, want de bewuste 
gebieden worden - ook in 
Filatelie - soms wat stief
moederlijk behandeld. 
De vorig jaar jubilerende 
Studiegroep ZWP zorgt 
voor tegenwicht. Onlangs 
verscheen Plaatfouten en 
(Op)drukafwijkingen Ne
derlands Nieuw-Guinea 
en UNTEA1950-1963, 
een titel die de inhoud 
prima samenvat. 
De samenstellers wijzen 
er op dat het ZWP tot voor 
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kort niet mogelijk was 
een boelcwerkje van deze 
aard uit te geven, simpel
weg omdat de techniek 
tekort schoot. Nu, met 
de beschikbaarheid van 
goede scanners en beeld-
bewerkingssoftware, is 
dat anders. 
In de catalogus worden 
na een informatieve 
inleiding (over defini
ties, plaatsaanduiding, 
verkochte aantallen, 
prijsindicatie en andere 
zaken) de plaatfouten, 
opdrukafwijkingen, 
opdrukverschuivingen, 
kleurverschuivingen en 
overige afwijkingen en 
bijzonderheden behan
deld. Alleen deze opsom
ming al maakt duidelijk 
dat de vergelijking met 
de plaatfouten die in de 
NVPH-catalogus van Ne
derlands Nieuw-Guinea 
worden vermeld, mank 
gaat. De NVPH vermeldt 
er in zijn editie van 2009 
twaalf, ZWP komt tot een 
indrukwekkend veelvoud 
daarvan. Niet alleen de 
normale frankeerzegels 
komen voor het voedicht, 
ook een portzegel en de 
opdrukken van de United 

Nations Temporary Executive 
Authority (UNTEA) 
komen aan bod. Vooral 
het feit dat de UNTEA-
zegels worden behan
deld mag als 'dapper' 
worden betiteld. Zoals de 
samenstellers aangeven 
is het opstellen van een 
overzicht geen sinecure, 
ondanks het feit dat er 
veel over het onderwerp 
is gepubliceerd en de 
belangrijkste variëteiten 
in de catalogi zijn terug 
te vinden. Waaróm het 
een moeilijke materie is, 
wordt toegelicht: veel ge
gevens zijn meteen na de 
UNTEA-periode vernie
tigd; het trekken van een 
scheidslijn tussen wat een 
afwijking is en wat niet is 
niet eenvoudig; veel afwij
kingen komen in slechts 
een deel van de oplagen 
voor; sommige afwijkin
gen zijn maakwerk. 
In de catalogus wordt 
uitvoerig ingegaan op 
de totstandkoming van 
de UNTEA en de wijze 
waarop de opdrukken 
werden geproduceerd. 
Het verhaal dat wordt 
verteld is, dankzij de 
heldere betoogtrant en 
het feit dat relatief veel 
illustratiemateriaal wordt 
gepresenteerd, bijzonder 

interessant en leerzaam. 
Plaatfouten en (Op)drukaiu)ij-
km̂ en Nederlands Nieuiu-Guinca 
en UNTEA 1950-1963 door Nico 
de Wcijer, Joop Hoogenboom, 
Henk Teunis en Han Dijkstra; 
128 pp ,flcill. (kleur), Jormaat 
17x24 cm Uitgegcuen door de 
Studiegroep ZWP Verkrijgbaar 
bij PW Memhardt, Piet Hein-
straat 36, 2518 CH Den Haag, 
telefoon 070-3652227 (e-mail-
inJo@collectura.nl) Prijs: 28 50 
euro. 

Ditmaal gestoken in een 
felrood jasje verscheen 
een nieuwe editie van de 
Katalog Prangko Indo
nesia, die van 2009. Het 
heeft vier jaar geduurd 
voordat deze nieuwe 
aflevering er was. Enige 
verklaring hiervoor is te 
vinden in het voorwoord, 
dat meldt dat de belang
stelling voor filatelie in 
Indonesië niet zo groot 
meer is als in de jaren 
'90 het geval was. Maar, 
zo voegt de redactie 
er aan toe, er is hoop: 
sinds 2002 doet zich het 
verschijnsel voor dat de 
oplage van bijna elke uit
gebrachte Indonesische 
zegel vrijwel geheel op
gaat aan postaal gebruik, 
waarmee er slechts een 
bescheiden deel voor ver
zamelaars rest. Volgens 
Prangko zal met de zegels 

uit de periode 2002-2007 
hetzelfde gebeuren als het 
geval was met die uit de 
jaren 1970-1972; anders 
gezegd: het kan interes
sante catalogusnoterin
gen opleveren. 
De Prangko van 2009 
is uitstekend gedrukt, 
helder van opmaak en 
voorzien van prima 
afbeeldingen. Handig dus 
voor iedereen die Indone
sië verzamelt of wellicht 
hoopt op de gunstige 
prijsontwikkelingen die 
de redactie voorspelt. 
Katalog Prangko Indonesia 
2009; 34opp.,geill. (kleur), 
formaat 17 5x23 cm. Uitgegcuen 
door Asosiasi Pedagang Prangko 
Indonesia APPI, Jakarta 
Verkrijgbaar bij PW Memhardt, 
Piet Heinstraat 3 6, 2 518 CH Den 
Haag, telefoon 070-3652227 (e-
mail. mJo(a)collectura.nl) Prijs: 
49.95 euro 

mailto:e-mailinJo@collectura.nl
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International Public Auctions 
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• witli a wide range of philately & postal history worldwide 
• consignments are welcome at any time 
• finder's fee for agents guaranteed 
• view all auction lots online: wvyvv.aukt/onen-gaerfner.cfe 

Outright purchase 

• top prices paid cash 
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postal history and rare stamps of the world, booklets, 
postal stationery, sheets, collections, estates, large 
accumulations, dealer stocks, quantity lots, coins 

Selli: ing 
• outstanding Net-Price Offer 
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HALUIAARKZEGEl HOORT 
IN CATALOGUS THUIS! 

Op 6 november jl. werd 
op de site van Filatelie 
{www.filatehe.ws) gemeld 
dat Aad Beglinger uit Den 
Haag enveloppen met 
Hallmarkwenskaarten 
had gekocht bij V&D in 
Den Haag. Bij elke kaart 
was ook een postzegel 
bijgesloten, met het 
zwarte kader van de lou;
bud^rt zegels van 2008. 
De melding riep vragen 
op. Zou een groot bedrijf 
zoals Hallmark (dat al ja
renlang in samenwerking 
met De Post in België iets 
dergelijks verkoopt via 
de Postwinkels aldaar), 
via het Internet, c.q. 
via Cendris zulke zegel 
laten vervaardigen? Of 
zou dit zijn kortgesloten 
metTNTPost, metals 
resultaat zegels die bij En
schedé of Walsall werden 
gedrukt? 
De eerste stap op mijn 
zoektocht naar deze ze
gels ging richting Vroom 
& Dreesmann Den Haag, 
waar inderdaad nog een 
aantal verschillende enve
loppen beschikbaar was, 
maar de meeste versies 
waren al verkocht. Of de 
voorraad nog zou worden 
aangevuld konden ze me 
in Den Haag niet vertel
len. Een vergelijkbare 
expeditie naar andere ves
tigingen van V&D leverde 
niets anders op dan een 
blijk van grote onbekend
heid met het fenomeen 
'Hallmarkzegels'. Pas 
een bezoek aan V&D in 
Rotterdam leverde een 
groot aantal verschillende 
kaarten met zegels op. 
De op de achterzijde van 
de kaarten aangebrachte 
productbarcodes gaven 
me vervolgens een idee 
van het aantal verschillen
de zegels dat vervaardigd 
was. Het laagste nummer 
was 11122, het hoogste 
11161 en dat wees dus 
op veertig verschillende 
zegels. Dat aantal bleek 
in relatie te staan tot de 
bijbehorende kaartenrek
ken (voorzien van de tekst 
Christmas card/ metpostzeflel/ 
Hallmark en TNTPost): 
die bestaan uit vijf zijden 
met elk acht boven elkaar 
geplaatste schapjes! 
De oogst in Rotterdam 
was al heel redelijk: 37 
verschillende! Bij The 

Readshop in Leiden kreeg 
ik vervolgens te horen dat 
ze daar op donderdag 13 
november 2008 Hallmark 
Chnstmaskaarten zouden 
krijgen. En inderdaad: 
toen ik er de volgende dag 

ik tijdens een Open Dag 
die Joh. Enschedé in 
Haarlem op 13 novem
ber 2008 organiseerde. 
De aanleiding voor het 
organiseren van die dag 
was de ingebruikneming 

van Enschedés nieuwe 
tienkleuren Alprinta 52 V 
ofFsetpers (druk aan de 
rol). In Haarlem kreeg 
ik bij monde van Ferdi 
Sieben van TNTPost de 
bevestiging dat de Hall

markzegels inderdaad bij 
V\̂ alsall waren gedrukt, in 
vellen van veertig stuks. 
De zegels werden op 
Tweede Pinksterdag 2008 
gedrukt. Dus geruime tijd 
voordat de zegels in Ne
derland werden verkocht. 
Sindsdien zijn mondjes
maat winkels  voorna
melijk uit de ketens van 
Primera, The Readshop en 
V&D  begonnen met 
het plaatsen van carrou
sels met daarin veertig 
verschillende Hallmark
kaarten. Maar om de 
verkooppunten te vinden 
was niet eenvoudig. 
Eerder genoemde Aad 
Beglinger nam contact op 
met Hallmark Nederland 
en wist op die manier het 
aantal verkooppunten 
met één uit te breiden: 
medio december jl. bood 
hij in zijn winkel in Den 
Haag sets van 40 verschil
lende kaarten (inclusief 
zegels) aan tegen de 
schappelijke prijs van 100 
euro plus verzending... 

langsging, bleek er een 
complete voorraad van 
driemaal veertig verschil
lende kaarten te zijn 
afgeleverd. 
De grote verrassing bij 
deze Hallmarkzegels 
was echter dat ze in hun 
geheel in offset bleken 
te zijn gedrukt en dat de 
perforatie  kamtanding, 
20 tanden horizontaal en 
26 tanden verticaal  wees 
op druk bij Walsall Secu
rity Printing in Walsall 
(Verenigd Koninkrijk). 
Walsall had in 2008 wel 
al eerder loiubud^et ze
gels met een vastkader 
gedrukt, maar tot dusver 
steeds met een oranje 
tekstkader: 'Keuze van 
Nederland' en de eerste 
vier blokken met vijf post
zegels voor het Europees 
Kampioenschap voetbal 
in Oostenrijk. Voor loiv
budget postzegels met het 
grijze tekstkader zijn de 
Hallmark postzegels de 
eerste en vooralsnog de 
enige in hun soort! Ze 
horen  als apart zegeltype 
 zonder meer in elke 
zich respecterende post
zegelcatalogus thuis. 
De rastermaat van de 
druk van het vierkante 
middenstuk  conform 
de aflDeelding op de kaart 
 was behoorlijk fijn: 120. 
Meer informatie kreeg 

LUMINESCENTIE IN 
NEDERLAND (VERVOLG) 

Het papier dat we vorige 
maand aanduidden als het 
eerste papier met witte 
fluorescentie staat bekend 
als Gelders machmecoated 
maar ook wel als Violino. 
Die laatste aanduiding 
is eigenlijk wat minder 
gelukkig omdat Viohno, 
naar de fabrikant Viol 
(onderdeel van de Van 
Geldergroep) slechts 
een merknaam is en geen 
soortnaam. Na 1967 is on
der de naam Vioiino papier 
voor postzegels gebruikt 
van uiteenlopende  dus 
ook andere  l<waliteit. 
In de tabel vindt u een 
overzicht van papier met 
helderwitte fluorescentie 
(zowel in de coating als 
in de papiermassa) dat 
voor de productie van 
Nederlandse postzegels 
werd gebruikt. 
Voor de Juliana Regina 
guldenswaarden is in 
de periode 19691980 
Viohnopapier gebruikt 
dat sterk afwijkt van het 
hierboven genoemde. 
Opvallend is dat na 1971 
nog slechts dit papier is 
gebruikt voor de zegels 
van het Cour Internatio
nale de Justice. Daarover 
later meer. (wordt vervolgd) 

laar 

ig6i 
1962 

1963 

1964 
1965 
1966 

1967 

1968 

Omschrijving 

Kind 
Jubileum 
Telefoon 
Zomer 
Kind 
AnuHonger 
Zomer 
UPU 
Rode Kruis 
Kmd 
Zomer 
Zomer 
Luchtpost 
ICEM 
Zomer 
Europa 
Kind 
Zomer 
ld 
Europa 
Rode Kruis 
Kmd 
ld. 
Zomer 
Kind 

196971 Juliana Regina 25 c type I 

1969 

1970 

1971 

1974 
1977 

(postzegelboekjes 9) 
Zomer 
ld. 
Kanker 
Kind 
Erasmus* 
Hart 
Kmd 
Zomer 
Zomer 

Dnikprocédé 

offset 
rasterdiepdruk 
rasterdiepdruk 
rasterdiepdruk 
rasterdiepdruk 
rasterdiepdruk 
offset 
offset 
offset 
offset 
offset 
offset 
offset 
rasterdiepdruk 
rasterdiepdruk 
rasterdiepdruk 
rasterdiepdruk 
offset 
ld. 
rasterdiepdruk 
oflfset 
oflTset 
ld 
rasterdiepdruk 
rasterdiepdruk 

rasterdiepdruk 
rasrerdiepdruk 
ld 
rasterdiepdruk 
rasterdiepdruk 
rdd + plaatdruk 
rasterdiepdnik 
rasterdiepdruk 
offset [15 c] 
oflfset + rdd [rest] 

Prins Bernhard (muv 2S c) rasterdiepdruk [ K C] 
Prins Bernhard 
Kind 
C l de Justice 2,4, 5 c 

offset [20,45 c] 
rasterdiepdruk 
rasterdiepdruk 

C l dejustice40,45, 50 c rasterdiepdruk 

*: gedrukt op gecoat Viol 

Gom 

A i 
A i 

A j 
A I 
A ' 
A 
A 
A 1 
A 1 
A 
A 
A 

Bia 
Bia 
Bia 

A 
A 

Bia [i2c] 
Bib [rest] 

A 
A,B2 

Bia [i2c] 
B2 [rest] 

B2 
B2 

B2 
A [12, 20, 45] 
Bia [15, 25c] 

B2 
ß^ , 
B2 1 
B2 , 
B2 
B2 
B2 
B2 
B2 
B2 i 
B2 
B2 

inopapier, met een fosforescente stof 
toegevoegd aan de groene inkt 

Gomsoorten 
A = Arabische gom 
Bia = synthetische gom 
Bib = synhetische gom, 
B2 = synthetische gom 

glanzend, wit aandoend 
dof wit aandoend 
enigszins geel aandoend (afkomstig 

van Delft Nationaal) 

http://www.xs4all.nl/~dziew0n/fila/druktech.htm
http://%7bwww.filatehe.ws


DE KNBIO, 3FM SERIOUS REQUEST 
EN OVERIGE ZEGELS VAN 3 4 CENT 

Op i8 november jl. 
verschenen niet alleen 
de gewone December-
zegels. Er l<wamen ook 
twee blokken met tien 
zegels van 34 cent uit: 
het ene ter gelegenheid 
van het eeuwfeest van de 
Koninklijke Nederlandse 
Bond voor Lichamlijke 
Opvoeding (KNBLO), het 

andere ter ondersteuning 
van de actie Serious Request 
van radiozender 3FM. 
Al deze zegels konden 
- net als de gewone De-
cemberzegels - gebruikt 
worden om er kerst- en 
Nieuwjaarspost mee te 
frankeren. 

Heel vreemd was dat de 

KNBLO-blokken niet op 
de verkooppunten van 
TNTPost beschikbaar 
waren (de redactie van dit 
blad kreeg veel hierover 
klagende verzamelaars 
aan de lijn), maar uitslui
tend bij de CoUectClub 
in Groningen konden 
worden besteld. 
Compleet uitgestanste 
KNBLO-zegels waren 
daarentegen weer wel 
verkrijgbaar: in postze

gelmapjes, zij het dat de 
voorraad hier en daar wel 
heel erg beperkt was. Zo 
had Leiden-Schiphol
weg slechts twee mapjes 
uitgeleverd gekregen!. 
De uitgestanste zegels 
zijn voorzien van een 
'tanding' die geheel 
anders loopt dan die uit 
het eigenlijke blokje van 
tien zegels! 

De Serious Request-zegels 
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werden per twee blokken 
van 10 tegelijk verkocht 
voor 8.95 euro, inclusief 
enkele kaarten. Een deel 
van de opbrengst 'boven 
nominaal' gaat naar het 
Rode Kruis. 
Op het internet konden 
persoonlijke postzegels 
worden besteld - met naar 
keuze een eigen afbeel
ding of een door TNTPost 
aangeboden ontwerp - die 
gebruik maakten van het
zelfde L-vormige en nogal 
uitbundige kader als de 
hiervoor genoemde zegels 
van 34 cent. Deze Per
soonlijke postzegels van 
34 cent werden geprint op 
een digitale printer van 
Xerox, bij drukkerij Lijnco 
in Groningen. 
De KNBLO- en Serious 
Request-zegels zijn de 
zoveelste 'achterdeurpost
zegels' sinds 2006. Het 
concept maakt het TNT
Post gemakkelijker om 
de strenge procedures te 
omzeilen die doorgaans 
gelden bij de aanvraag 
van een postzegel. Zo kan 
het bedrijf nauwelijks 
interessante jubilea (75-, 
100- of 125-jarig bestaan 
- daar zijn er gewoon veel 
te veel van) toch nog in 
het emissieprogramma 
binnensmokkelen. Nogal 
wrang, als je bedenkt dat 
steden met een geschie
denis van 750 of meer 
jaren gewoon niet aan de 
bak komen, ook niet na 
een jarenlange procedure. 
Zo bezien is het eigenlijk 
van de zotte dat zelfs een 
8o-jarig bestaan zomaar 
met een postzegel wordt 
gehonoreerd! 

DECEMBERPOSTZEGELS 
NEDERLAND 2008 

Anders dan in vooraf
gaande jaren het geval 
was, zijn de December-
zegels van 2008 niet bij 
Joh. Enschedé in Haarlem 
gedrukt, maar in Enge
land, bij Walsall Security 
Printing in Walsall bij 
Birmingham. 
De 'decemberorder' 
wordt al jaren via een 
openbare aanbesteding 
geplaatst en dan kan het 
gebeuren dat een an
dere drukker de opdracht 
krijgt. Het kostenaspect 
speelt daarbij natuurlijk 
de grootste rol, maar ook 
zaken als de kwaliteit 
van het product zijn 
belangrijk. Er worden 
bijvoorbeeld eisen gesteld 
aan de papiersoort: geen 
ordinair stickerpapier, 
maar papier van een 
goede kwaliteit, met 

zelfklevende lijm op een 
drager. 
De kostenpost papier is 
niet gering en als daarop 
bezuinigd kan worden zal 
geen drukkerij dat nala
ten, dat wil zeggen: als de 
controle op de handha
ving van de opgelegde 
specificaties tekort schiet. 
Jaren terug heb ik al eens 
geschreven hoe PTT bij 
het maken van hangboek-
jes van de Nederlandse 
drukkerij Casparie eiste 
dat de hangogen vooraf 
zouden worden verwij
derd, maar ditzelfde 
niet van Walsall Security 
Printing verlangde, of de 
drukkerij er althans niet 
op aansprak! 
Al op 18 november 2008 
- ook al weer vroeger dan 
in vorige jaren - l<wamen 
de Decemberzegels uit. 
De postzegels van dit 
jaar zijn dus gedrukt in 
Engeland, in offset op 

een MüUer-Martinipers 
(druk aan de-rol). De 
druk- en papierrichting 
zijn horizontaal. De slit-
tanding ziet er goed uit en 
ook in het stansen van de 
hangogen zit geen grote 

variatie. Die variatie is er 
overigens wèl, maar om 
die te kunnen aantonen 
moetje de breedte van de 
hechtpunten tot in frac
ties van millimeters gaan 
opmeten. Veel sprekender 

als het om verschillen 
gaat is het bestaan van 
drie verschillende versies 
blokken Decemberzegels: 
er waren imprints van 
TNTPost, Albert Heijn en 
Kruidvat! 
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SAMENSTELLING: JAN BORXUUT 

BELGISCHE EMISSIES 
IN HET JAAR 2009 

Als we goed kijken 
naar het eind vorig jaar 
gepresenteerde uitgifte
programma van België in 
2009 dan lijken de zaken 
een stuk vereenvoudigd 
te zijn. Werden tot dusver 
in veel gevallen voor een 
bepaalde uitgifte zowel 
blokken met gegomde 
postzegels als hang-
boekjes met zelfklevende 
zegels gepland, nu wordt 
volstaan met slechts één 
versie! En dat begint met
een al in januari 2009. 

EMISSIES IN DE MAAND 
JANUARI 2009 

Deze maand verschijnen 
twee nieuwe Belgische 
emissies, beide op 19 
januari. 
Het gaat om de emissies 
'De euro wordt 10' en 
'De Duitstalige gemeen
schap'. 

De euro wordt 10 
Bij de emissie 'De euro 
wordt 10' gaat het om 
een hangboekje met tien 
zegels die voorzien zijn 
van de waardeaanduiding 
'i ' ; het ontwerp, dat door 
Geert Nys werd gemaakt, 
behelst niet veel meer dan 
het op vrije wijze weerge
geven eurosymbool. 
De zegels zijn in 
tweekleuren rasterdiep
druk (druk aan de rol) 
uitgevoerd op een van de 
Goebel-persen van de Ze
gelwerkplaats in Meche-
len. De pseudotanding is 
zoals we dat al jarenlang 
zien geslit: dat wil zeggen 
dat de stans tot aan het 
dragerpapier gaat en niet 

verder. Bij echt stansen 
zou men dwars het dra
gerpapier zijn gegaan. Bij 
het slitten wordt gebruik 
gemaakt van dunne me
talen plaatjes die op een 
magnetisch gemaakte ci
linder worden gewikkeld. 
Op het slitplaatje zijn 
verhoogd de contouren 
van de 'tanding' aange
bracht; die contouren zijn 
dus net zo hoog als het 
zegelpapier dik is. 
Over de cilinderopmaak 
is door De Post niets 
vrijgegeven. 

Duitstalige Gemeenschap 
De andere emissie die 
op ig januari a.s. zal ver
schijnen is een blok met 
vijf zegels die de waarde
aanduiding ' i ' (Europa) 
laten zien. Het ontwerp 
is van Leen Depooter. 
Op de zegels zien we het 
volgende: 
- het drielandenpunt in 
Kelmis (3 Landerpunkt 
Kdmis); 
- de kruik van Raeren 
(RaerenerKru^); 
- het meer van Bütgen-
bach (But̂ enbacher See); 
- het sanatorium in 
Eupen; 
- een schutter (Schützen). 
De zogenoemde Oostkan
tons werden in 1920 bij 
het verdrag van Versailles 
aan België toegewezen. 
Pas op 6 maart 1925 werd 
het gebied definitief 
bij België ingelijfd. Het 
strekt zich uit van Zuid-
Limburg tot aan Luxem
burg en omvat drie kan
tons: Eupen, Malmédy en 
Sankt Vith. De gemeentes 
Malmédy en Waimes 
worden echter, hoewel ze 
ir de Oostkantons liggen, 
niet tot de Duitstalige 

gemeenschap gerekend, 
maar tot de Franstalige! 

j Alle Oostkantons vallen 
onder de provincie Luik 
(Liège) en liggen in het 
Waals Gewest. Onnavolg
baar België dus! 
Bij de taalwet van 1963 
werd Duits als taal 
gelijkgesteld aan de beide 
andere landstalen van 
België. 
Kelmis is in Nederland 
beter bekend als La Cala
mine. Het in het Geuldal 
gelegen Kelmis heeft 
circa 10.000 inwoners. 
De drie landen van het 
dreilandenpunt zijn - net 
als bij Vaals het geval is 
- Nederland, Duitsland en 
België. Het is tegenwoor
dig de woonplaats van de 

bekende zanger Hein(tje) 
Simons. 
Raeren stond bekend om 
zijn pottenbakkerijen; 
er wonen ruim 10.000 
mensen. 
Bütgenbach telt ruim 
5.500 inwoners. De stad 
ligt aan de rivier de War-
che; bij het stuwmeer in 
die rivier is de But̂ enbacher 
See ontstaan. Koningin 
Beatrix is nog 'Vrouwe 
van Bütgenbach'! 
Eupen heeft ruim 18.000 
inwoners. De stad ligt aan 
de rivier de Weser (Vesdre), 
niet ver van een stuwmeer 
in de Weser. 

De zegels zijn in vierkleu
ren rasterdiepdruk (druk 
aan de rol) uitgevoerd, op 

de tweede Goebel-pers 
van de Zegelwerkplaats 
in Mechelen. De zegelfor
maten - alle nieuw - zijn 
voor drie van de staande 
zegels gelijk; de vierde ze
gel heeft ook een staand 
formaat, maar is breder 
en de vijfde zegel is lig
gend en nog groter. Zo'n 
variatie in zegelformaten 
is dankzij het gebruik 
van scheerperforaat vrij 
gemakkelijk te realiseren; 
we zagen dit al bij eerdere 
Belgische blokken waarin 
de zegels op een vrij losse 
wijze zijn gegroepeerd. 
De tanding loopt naar de 
buitenzijde van het blok 
zodanig door dat het uit 
het blok scheuren van de 
zegels wordt vergemak
kelijkt. 
De drukcilinder omvatte 
vermoedelijk tweemaal 
drie blokken. 
Op de onderrand van het 
blok is rechts de product
barcode aangebracht. 
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Nederland 1852 t/m 1970 gestempeld v 

1/3 
4/6 
7/12 
13/18 
19/29 
30/33 

Koning Willem III 
Koning Willem III 
Koning Willem III 
Rijkswapen 
Koning Willem III 
Cijferzegels 

30b/33a Cijferzegels 
34/44 
45/48 
49 
50/55 
56/76 
61 b/c 
77/80 
81 
82/83 
84/86 
84/86a 
87/89 
90/01 
102/03 
104/05 
106 
107/09 
110/13 
114/20 
121/31 
132/33 
134/35 
136/38 
139/40 
141/43 
144/48 
149/62 
RT 1/18 
163/65 
166/68 

Pnnses Wilhelmina 
Pnnses Wilhelmina 
Inhuldigingszegel 
Cijferzegels 
Koningin Wilhelmina 
Keerdrukken 
Koningin Wilhelmina 
Koningin Wilhelmina 
Koningin Wilhelmina 
Tuberculosezegels 
Tuberculosezegels 
De Ruyterzegels 
Jubileumzegels 
Hulpuitgifte 
Opruimingsuitgifte 
Opruimingsuitgifte 
Cijferzegels 
Diverse Voorstellinge 
Opruimingsuitgifte 
Jubileumzegels 
Opruimingsuitgifte 
Toorop zegels 
Tentoonstelling 
Reddingswezen 
Kind 1924 
Vliegende Duif 
Kon Wilhelmina Veth 
Kon Wilhelmina Veth 
Kon Wilhelmina Veth 
Kind 1925 

| R T 7 1 / 7 3 Kind 1925 
169/76 
177/98 
RT19/31 

Vliegende Duif 
Kon Wilhelmina Veth 
Kon Wilhelmina Veth 

RT33/56 Kon Wilhelmina Veth 
RT57/70 Kon Wilhelmina Veth 
199/02 Kinderzegels 1926 
RT74/77 Kinderzegels 1926 
203/07 
208/11 
RT78/81 
212/19 
220/23 
224 

Rode Kruis 
Kinderzegels 1927 
Kinderzegels 1927 
Olympiadezegels 
Kinderzegels 1928 
Hulpzegel 

225/28 Kinderzegels 1929 
RT82/85 Kinderzegels 1929 
229/31 Rembrandtzegels 
232/35 Kinderzegels 1930 
RT86/89 Kinderzegels 1930 
236/37 Fotomontage 
238/39 Goudse Glazen 
240/43 Kinderzegels 1931 
RT90/93 Kinderzegels 1931 
244/47 
248/51 

A N W 
Kinderzegels 1932 

RT94/97 Kinderzegels 1932 
252/55 
256 
257/60 

Herdenkmgszegels 
Vredeszegel 
Zeemanswelvaren 

261/64 Kinderzegels 1933 
RT98/10 Kinderzegels 1933 
265/66 Crisiszegels 
267/68 Herdenkmgszegels 
269 Emma zegel 
270/73 Kinderzegels 1934 
274/77 Zomerzegels 1935 
278 
279/82 
283/86 
287/88 

Luchtvaartfonds 
Kinderzegels 1935 
Zomerzegels 1936 
Universiteit Utrecht 

Vrijblijvende ap 

162,50 
97,50 

265,00 
195,00 
195,00 

4,00 
2,90 

115,00 
520,00 
97,50 

1,60 
28,50 

750,00 
595,00 

0,20 
11,50 
45,00 

4,00 
5,00 

780,00 
9,00 

195,00 
1,30 
1,90 
1,50 
6,50 

369,00 
13,00 
29,00 

100,00 
3,00 
9,50 
3,90 

15,00 
227,50 

5,50 
4,50 

85,00 
1,60 

45,00 
67,50 

149,00 
49,00 

7,00 
32,50 
22,50 
6,50 

19,00 
35,00 

7,50 
1,00 

19,00 
19,50 
18,50 
11,00 
22,50 
3,30 

28,00 
25,00 
32,50 
37,50 
21,00 
29,00 
3,00 
0,30 

25,00 
19,50 
26,00 
5,00 
2,00 
1,00 

15,00 
10,50 
7,70 
9,50 
6,00 
4,00 

289/92 
293/95 
296/99 
300/04 
305/09 
310/12 
313/17 
318/22 
323/24 

olgens NVPH catalogus 
Kinderzegels 1936 
Jamboree-zegels 
Zomerzegels 1937 
Kinderzegels 1937 
Zomerzegels 1938 
Jubileumzegels 
Kmderzegels 1938 
Zomerzegels 1939 
Willibrordus 

325/26 Spoorweg-jubileum 
327/31 
332/45 
346/49 
350/55 
356/73 
356a/d 
374/78 
379/91 
379a/d 
392/96 
397/01 
402/03 
402/3b 
404 
405/11 
412/21 
422 
423/27 
428/42 
443 
444/48 
449/53 
454/59 
460/68 
469/73 
474/86 
487/89 
490/94 
495/99 
500/03 
504/05 
506/07 
508/12 
513/17 
518/33 
534/37 
538/41 
542/43 
544/48 
549 
550/55 
556/60 
561/62 
563/67 
568/72 
573/77 
578/81 
582 
583/87 
588/91 
592/95 
596/00 
601 
602/06 
607/11 
612/16 

Kinderzegels 1939 
Koningin Wilhelmina 
type Konijnenburg 
Zomerzegels 1940 
Guilloche (Tralie)zegels 
Tralie - combinaties 
Kinderzegels 1940 
Vliegende Duif 
combinaties 

Zomerzegels 1941 
Kinderzegels 1941 
Legioenzegels 
Legioenblokken 
P T T zegel 
Germaanse Symbolen 
Zeehelden 
Postkoets 
Winterhulp-Volksdienst 
Bevrijdingszegels 
Bevrijdingszegel 
Kinderzegels 1945 
Nationale Hulp 
Prmsesse-zegels 
Cijferzegels v Krimpen 
Kinderzegels 1946 
Kon Wilhelmma Hartz 
Kon Wilhelmina Hartz 
Zomerzegels 1947 
Kinderzegels 1947 
Zomerzegels 1948 
Jubileumzegels 
Inhuldigingszegels 
Kinderzegels 1948 
Zomerzegels 1949 
Kon Juliana "En Face" 
Kon Juliana "En Face" 
NIWIN-zegels 
75 jaar UPU 
Kinderzegels 1949 
Opruimingsopdruk 
Zomerzegels 1950 
Kerken in Oorlogstijd 
Leidse Universiteit 
Kinderzegels 1950 
Zomerzegels 1951 
Kinderzegels 1951 
Van Riebeeckzegels 
Mijnwerker 
Zomerzegels 1952 
100 jaar Rijkstelegraaf 
Tentoonstelling ITEP 
Kinderzegels 1952 
Watersnoodzegel 
Zomerzegels 1953 
Rode Kruis 
Kinderzegels 1953 

617/636 Koningin Juliana 
637/64C Koningin Juliana 
618b/62 Koningin Juliana fosf 
641/45 Zomerzegels 1954 
646 Bonifatius 
647/48 Nat Luchtvaartfonds 
649/53 Kinderzeaels1954 
654 
655/59 
660 
661/65 

nbieding Porto 

Statuutzegel 
Zomerzegels 1955 
Bevrijdingszegel 
Kankerbestrijding 

(Osten altijd extra 

4,50 
1,00 
5,00 
3,00 
3,90 
1,10 
3,00 
4,50 
2,00 
2,60 
3,50 
7,00 

49,00 
4,50 

109,00 
49,50 
2,00 
2,80 
6,00 
1,00 
1,00 
7,00 

149,00 
0,20 
0,70 
1,80 
0,20 
1,00 
8,50 
0,20 
1,00 
1,50 
2,10 
2,00 
1,50 
3,00 

11,00 
2,00 
2,00 
2,00 
1,50 
0,50 
2,00 
3,50 
8,00 

19,00 
3,00 
1,80 
3,50 
0,20 

28,00 
39,00 

1,00 
11,00 
12,50 
10,00 
12,50 
0,20 

10,60 
1,50 

40,00 
6,50 
0,20 

12,50 
7,90 

11,50 
4,00 
1,50 
8,00 

15,00 
0,20 
1,00 
9,00 
0,20 

11,50 
0,20 
7,00 

666/70 
671/75 
676/80 
681/82 
683/87 
688/92 
693/94 
695/99 
700/01 
702/06 
707/11 
712 
713/14 
715/19 
720/21 
722/26 
727/28 
729/30 
731/35 
736/37 
738/42 
743/44 
745/46 
747/51 
752/56 
757/58 
759/63 
764/65 
766/70 
771/73 
774/76 
777/78 
779/83 
784/85 
786/90 
791 
792/94 
795/99 
800/01 
802/06 
807/810 
811 
812/15 
816/17 
818/19 
820 
827/28 
829 
830/34 
835 
836/38 
839 

Netto prijzen voor nette kwaliteit ! 
( U kunt ook losse zegels uit series bestellen) 

Kinderzegels 1955 
Zomerzegels 1956 
Olympiade zegels 
Europa-zegels 
Kinderzegels 1956 
Zomerzegels 1957 
De Ruyterzegels 
Rode Kruis 
Europa-zegels 
Kmderzegels 1957 
Zomerzegels 1958 
Opruimingsopdruk 
Europa-zegels 
Kmderzegels 1958 
Mavo zegels 
Zomerzegels 1959 
Europa-zegels 
K L M zegels 
Kmderzegels 1959 
Vluchtelingenzegels 
Zomerzegels 1960 
Volksgezondheid 
Europa-zegels 
Kmderzegels 1960 
Zomerzegels 1961 
Europa-zegels 
Kmderzegels 1961 
Jubileumzegels 
Zomerzegels 1962 
Gelegenheidszegels 
Frankeerzegels 
Europa zegels 
Kmderzegels 1962 
Anti-Hongerzegels 
Zomerzegels 1963 
Herdenkingszegel 
Landschapszegels 
Rode Kruis 
Europa-zegels 
Kmderzegels 1963 
Onafhankelijkheid 
Staten Generaal 
Zomerzegels 1964 
Univ Groningen 
Spoonweg-jubileum 
Bijbelgenootschap 
Europa-zegels 
Benelux 
Kmderzegels 1964 
10 jaar Statuut 
Verzetsbeweging 
Militaire Willemsorde 

9,50 
19,50 
7,00 
1,20 
6,00 
8,50 
1,00 
4,90 
1,00 
9,50 
9,50 
0,20 
0,50 
7,00 
0,50 
8,50 
1,00 
1,00 
6,50 
1,40 
8,50 
1,00 
1,00 
8,00 
6,00 
0,30 
4,00 
0,70 
3,50 
1,30 
7,80 
0,60 
4,00 
1,00 
5,00 
1,00 
0,30 
3,00 
0,80 
2,70 
0,90 
0,20 
1,40 
0,40 
0,70 
0,20 
0,40 
0,20 
1,60 
0,20 
1,00 
0,60 

840/41 
842/46 
847/48 
849/53 
854 
855 
856/57 
858 
859/63 
868/69 
870/74 
875 
876 
877/81 
882/83 
884/85 
886/88 
889/93 
894/98 
899 
900 
901/05 
906/07 
908 
909/11 
912/16 
917 
918/19 
920/24 
925/26 
927/29 
930 
931 
932/36 
937 
938 
939 
939a 
940 
940 
941/51 
952/58 

1T U zegel 
Zomerzegels 1965 
Europa-zegels 
Kmderzegels 1965 
Blok Kind 1965 
Korps Mariniers 
Vluchtelingenzegels 
Blok Vluchtelingen 
Zomerzegels 1966 
Europa-zegels 
Kmderzegels 1966 
Blok Kmderzegels 1966 
T H Delft 
Zomerzegels 1967 
Europa-zegels 
Europa-zegels Fosfor 
Tentoonstellingszegels 
Rode Kruis 
Kmderzegels 1967 
Blok Kmderzegels 1967 
Herdenkingszegel 
Zomerzegels 1968 
Europa-zegels 
400 jaar Volkslied 
Luchtvaartzegels 
Kmderzegels 1968 
Blok Kmderzegels 1968 
1A 0 zegels 
Zomerzegels 1969 
Europa-zegels 
Kankerbestrijding 
Benelux 
Erasmus 
Kmderzegels 1969 
Blok Kmderzegels 1969 
15 jaar Statuut 
Kon Juliana 25c fosfor 
Kon Juliana 25c gewoon 
Kon Juliana 25c rechts 
Kon Juliana 25c links 
Kon Juliana 
Kon Juliana 

952/58bKon Juliana 
963 
964 
965/69 
970 
971/72 
973/74 
975/77 
978/82 
983 

Burgerlijk Wetboek 
Wereldtentoonstelling 
Zomerzegels 1970 
Bevrijdmgszegel 
Europa-zegels 
Gelegenheidszegels 
Hartstichting 
Kmderzegels 1970 
Blok Kmderzegels 1970 

Nederlandse Antillen Exclusief! 
VFRWIRRFl DF VI AßKI FilRFN ! 

Zie maandblad nov 2008 biz 751 ! 
Slechts enl<ele stuks bekend !! 

Nvph 1091 en 1094 

€ 749.-

0,50 
1,30 
0,30 
2,10 

21,50 
0,20 
0,40 
0,90 
1,80 
0,30 
1,90 
2,20 
0,20 
1,70 
0,80 
1,00 
5,00 
1,70 
1,80 
4,50 
0,20 
2,40 
0,70 
0,20 
1,00 
3,20 
6,50 
0,80 
2,80 
1,00 
2,00 
0,20 
0,20 
3,80 
6,50 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
1,20 
1,00 
1,00 
9,00 
0,20 
0,20 
4,20 
0,20 
1,00 
0,80 
1,60 
3,80 

14,50 

Ongetande uitgiften van de Nederlandse Antillen : | 
Vlindei S 4w 
Vlinder Blok 
Historie Curacao 5w 
Wilson Godett 1w 
Olympische Spelen 2w 
Olympische Spelen Blok 
Bnevenbussen 4w 
Sociale verzekenng 3w 

1122/25 
1126 
1258/62 
1263 
1320/21 
1322 
1323/26 
1327/29 

ZEER BEPERKTE OPLAGE !! 

Postzegel en Muntenhandei "1 
CamplaanS 2103 GW Hee 

ONGETAND ' € 79.50 
ONGETAND ' € 69.50 
ONGETAND ' € 99.50 
ONGETAND < € 19,5C 
ONGETAND ' € 39,5C 
ONGETAND' €39,50 

» 

ONGETAND ' € 79.50 
ONGETAND ' € 59.50 
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postzegelmagazine wan JEUGDFILATELIE Nederland 

SIH<X>RN Redactie adres' De Goedemeent i , 1447 PT Purmerend, telefoon: 0 2 9 9  4 6 38 50 
M.m V Willeke ten Noever Bakker, Jan Bakker, Bas de Coninck, Daan Koelewijn, Alex Nuijten ei 
Toon Oomens. Administratie en adreswijzigingen: Aria Sprangers, Provincialeweg Noord 128, 
4286 EE Almkerk, telefoon: 0 1 8 3  4 0 39 52 

Het thema van de 25e Dag van de Jeugdfilatelie is 
"communicatie". Dat is een moeilijk woord voor 
contact hebben met elkaar. Je kunt op veel manie
ren met elkaar communiceren. Door met elkaar te 
praten bijvoorbeeld. Of door elkaar te schrijven, 
maar ook door elkaar tekeningen te laten zien 
of gebaren te maken. Het is dus een onderwerp 
waar veel over te vertellen valt. In de Posthoorn 
zullen we er veel aandacht aan besteden. Om te 
beginnen laten we deze postzegels van Zwitser

land zien. Ze werden uitgegeven om het eeuw
feest van het Zwitserse Museum voor Commu
nicatie te vieren. Op de zegels zie je een vorm 
van communiceren zien die je vast wel kent. Je 
zit met elkaar op een rijtje. De eerste fluistert een 
zinnetje in het oor van zijn buurman. Die fluistert 
wat hij heeft gehoord weer in het oor van zijn 
buurman en zo verder. De laatste zegt hardop wat 
hem is ingefluisterd. En nu maar hopen dat het 
hetzelfde is als het eerste zinnetje! 

BLOEMEN ZEGGEN ALLES 
Een bijzon
dere manier 
van com
municeren is 
het onder
werp van 
deze Franse 
vlagstempel. 
Nederlandse 
bloemisten weten het al jaren: een bos 
bloemen zegt meer dan 1000 woorden. 

Je kunt bloe
men geven 
om iemand 
te bedanken 
en te felici
teren. Maar 
bloemen 
geef je ook 
om iets goed 

te maken of uit medeleven. Wat je ook 
wilt zeggen, je zegt het met bloemen! 

DE VRIJHEID OM IETS TE ZEGGEN 
We vinden het heel 
normaal dat we kunnen 
zeggen wat we willen. 
Dat noemen we vrijheid 
van meningsuiting. 
Helaas is dat niet overal 
normaal. Er zijn landen 
waar je in de gevange
nis komt als je dingen 
zegt die de regering niet 
goed vindt. In de Tweede 
Wereldoorlog was 
Nederland bezet door 
de Duitsers. Die vonden 
het met goed dat alles 
zo maar opgeschreven 
werd. De kranten werden 
gecontroleerd. Zo iets 

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 

heet censuur. Er waren 
mensen die stiekem toch 

krantjes uitgaven met het 
verboden nieuws. In 1985 
werd een postzegel uit
gegeven om die dappere 
mensen in het zonnetje 
te zetten. Sommige van 
die krantjes verdwenen 
na de oorlog, andere 
bestaan tot op de dag 
van vandaag. 

wf£ m^m m mm 
Schrijf jij wel eens met een vulpen? Sommige mensen 

vinden dat je alleen met een vulpen goed en mooi 
kunt schrijven. Zelfs m onze tijd zijn er nog veel men
sen die liever een vulpen hebben dan iets anders om 
mee te schrijven. Op dit frankeermachinestempel van 

NederlandsIndië zie je een mooi exemplaar. 
De fabrikant wist precies wat zijn klanten wilden: 

een pen die altijd schrijft en nooit lekt! 
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DRUKTE OP DE KADE 
In hoofd postkantoor van Stockholm vind je 

een grote muurschildering uit 1907. Het laat de 
drukte in de haven zien. In het midden staat een 
postkoets die net volgeladen wordt met de post 

uit het schip. De muurschildering is van Carl Wil

helmson en staat op een briefkaart van Zweden. 
Op de adreszijde is een ingedrukte postzegel met 
daarop een kijkje in het hoofdpostkantoor. Verder 
zie je de koetsier van de postkoets in detail. Voor 

de verzamelaars van beeldende kunst is deze 
kaart ook interessant. Wilhelmson maakte de 

muurschildering namelijk door het grote vlak te 
verdelen in kleinere vierkanten. Hoe hij dat deed 

staat met een voorbeeld op de briefkaart. 
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üezelUa bij je^ moeder op-schoot 
Laatst stond er een informatief stukje 

in De Posthoorn. Het ging over 

kangoeroes. Over het ontstaan van de 

naam. Weet jij hoe een babykangoeroe 

geboren v^ordt? Ik niet, maar ik ging op 

zoek. Lees je mee? 

Een hard werkertje 

Kangoeroes worden 
al heel jong gebo
ren. Ongeveer na 
dertig dagen. En 
dan gebeurt het: 
dat kleine beestje 
klautert omhoog 
over de buik van 
mama. Op weg 
naar de buidel. De 
Australiërs noemen 
een babykangoeroe: 
joey. 

En nu maar groeien 
In de buidel zit de 
tepel, joey drinkt de 
melk die hij nodig 
heeft. En ondertus
sen kijkt hij lekker 

mee met alles wat 
er te zien is. Kan hij 
uit de buidel vallen? 
Nee, want tijdens 
de galop houdt 
mama de buidel 
stevig dicht. 

D'r in en d'r uit 

Als het jong twee 
maanden is, mag 
hij buiten spelen. 
Maar 's avonds 
altijd weer op tijd 
thuis in de buidel. 

Zo gaat het een 
tijdje door, totdat 
!oey helemaal voor 
zichzelf kan zorgen. 
En weetje: als Joey 
niet meer in de 
buidel past, mag hij 
toch af en toe ko
men drinken. Lieve 
mama! 

Grote sprongen 

nes en weidegron
den. Ze leven in 
groepen van 20 
dieren bij elkaar. 
Ze hebben nauwe
lijks vijanden, ja, 
de mens natuur
lijk. Want wij eten 
kangoeroebiefstuk. 
Jij ook? 

Wat ligt erop liun 
bordje? 

Kangoeroes lopen 
niet, ze springen. 
En omdat hun ach
terpoten zo sterk 
zijn, kunnen ze heel 
erg hard gaan. Wel 
65 km per uur. Als 
ze grazen, hop
pen ze, dat gaat 
wat rustiger. Dan 
gebruiken ze alle 
vier de poten en 
hun staart. Ze doen 
ook aan hoogsprin
gen: 3,3 meter. En 
verspringen: 13,5 
meter. Maar dat 
doen alleen de reu
zenkangoeroes. 

Op de grote vlakte 

Kangoeroes leven 
op de open savan-

Kangoeroes eten 
gras, kruiden en 
bladeren. Dat gras 
moeten ze trou
wens delen met de 
schapen. Sommige 
boeren in Australië 
zijn daarom niet 
zo dol op de kan
goeroe. Ze jagen ze 
weg. 

Ze wisten niet wat 
ze zagen 

AUSTRAJLIA 

De mannen die als 
eersten landden in 
Australië, kenden 
deze dieren niet. Ze 
noemden ze ratten 
of grote katten. Voor 
de eerste bewoners 
van Australië die 
met de First Fleet 
(de eerste vloot) 
meekwamen uit 
Engeland, waren de 
kangoeroes natuur
lijk helemaal nieuw. 
Intussen weten we 
dat er 69 soorten 
kangoeroes zijn. De 
bekendste is de "red 
kangaroo", die wel 
i,8o meter kan wor
den. Zijn gewicht is 
90 kilo. 

We zijn weer wat wijzer 
Om te beginnen schrijf je het woord 

kangoeroe nooit meer fout. Je weet hoe 

ze leven, wat ze eten en wie Joey is. Nu 

ga je ze verzamelen. Niet de ongewenste 

uitgave die hierbij staat, want dat is alleen 

maar een mooi plaatje. 

Succes er mee! 
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ER GING IETS VERKEERD (i) 
Het gebeurt wel eens dat er iets in je leven verkeerd gaat. Je wordt ziek, je krijgt een lekke 
band of, en dat is zeer ernstig, je verkering gaat uit. Als er in de grotemensenwereld iets 
fout gaat, zie je dat soms aan de post die wordt verzonden. Ik heb daar een verzameling 
van gemaakt, niet zo gezellig, maar toch wel interessant. Ik blader met jullie eens door deze 
collectie. Het eerste dat we tegenkomen is ... 

PER LUCHTPOST 
PAR AVrON 

AAN 

I 
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Rampenpost 
Als er een vliegtuig 
verongelukt of een schip 
vergaat en er is post 
aan boord, dan zijn de 
overgebleven brieven 
vaak beschadigd. Ze zijn 
gedeeltelijk verbrand of 
hebben v(/aterschade. 
In mijn verzameling 
heb ik een brief die Is 
gered uit de Uiver. Dit 
vliegtuig vertrok op 19 
december 1934 uit Am
sterdam met kerstpost 
naar NederlandsIndië. 
Tussen Kaïro en Bagdad 
werd het toestel getrof
fen door de bliksem en 
vloog in brand. Van de 
350 kilo post, kon nog 
208 kilogram worden 
gered. Deze brieven 
waren grotendeels door 
brand beschadigd. Zo 
lang het adres van de 
geadresseerde of de 
afzender nog is te lezen, 
wordt deze post die we 
rampenpost noemen, 
bezorgd. 
Op de geredde post 

^ i . 

wordt een stempel ge
plaatst met een aandui
ding wat er is gebeurd. 
Ook wordt er wel een 
etiket opgeplakt waarcfp 
de toedracht van de 
ramp wordt verteld. 
Als er brand uitbreekt 
in een posttrein of een 
postkantoor, ontstaat 
er ook rampenpost. 
Rondom de Oudejaars
viering werden er wel 
rotjes of ander vuurwerk 
in de brievenbussen 
van de PTT, nu TNT, 
gegooid. Dit kan nu niet 
meer, want zoals je weet 
worden omstreeks 31 
december de brievenbus
sen afgesloten. In mijn 
verzameling heb ik enige 
brieven uit de goede 
oude tijd met brand
vlekken en het stempel 
Beschadigd door brand 
in brievenbus. Op een 
exemplaar zit een briefje 
geplakt met de tekst PTT 
Postdistrict Amsterdam. 
Beschadigd door brand 
in brievenbus. Vuurwerk. 

DAAN POSTZECELBLOCT MET KLEINDOCHTER 

Op http://www.postzegelblog.nl vind je meer 
verhalen van Daan Koelewijn. Samen met zijn 

15jarige kleindochter Janneke Mens verzorgt hij 
regelmatig een nieuw postzegelblog. Ze hebben 

het over allerlei (eenvoudige) onderwerpen die te 
maken hebben met postzegels verzamelen. 

Soms IS de ramp met 
zo ernstig, maar loopt 
de post toch vertraging 
op. Zo heb ik een brief 
die vast kwam te zitten 
in een lift en beschadigd 
raakte. Het poststuk zat 
vast van 18 november 
1931 tot 11 januari 1932 
en werd daarna bezorgd 

Zwerfpost 
Een brief kan soms grote 
omwegen maken voordat 
deze op de plaats van 
bestemming aankomt. 
Deze dwaaltochten over 
de wereld zijn soms het 
gevolg van het telkens 
verhuizen van de man of 
vrouw waarvoor de brief 

maar daar was hij niet te 
vinden. Tenslotte werd de 
brief toch bij hem afgele
verd in Bussum. 
Deze zwerfpost (zo noe
men we dat) was onder
weg van 22 juli 1939 tot 
2 oktober 1939. Op die 
zwerfbrieven kun je aan 
de stempels en aanteke
ningen zien langs welke 
route de brief reisde. 
Zwerfpost ontstaat ook 
doordat aanwijzingen 
op het poststuk verkeerd 
worden begrepen. Ik 
kwam een briefkaart 
tegen die op 28 juni 1909 
werd verzonden uit de 
Japanse stad Yokohama. 
De afzender vermeldde 
op de kaart dat deze 
moest worden verzonden 
Via Siberia. 

De man, misschien wel 
vrouw, op het Japanse 
postkantoor begreep 
deze aanwijzing kennelijk 
niet en las voor Siberia 
het woord Iberia ( oude 
naam voor Spanje en 
Portugal). En zo kwam 
de kaart op het Iberisch 
schiereiland (juist Spanje 
en Portugal) terecht. 
Het stuk kwam op 12 
juli 1909 in de Spaanse 
stad San Sebastian aan. 
Daar spraken ze beter 
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mmmmmmmmmmmimm 
met een stempel Door 
liftdefect tijdelijk in het 
ongereede geraakt. Dit 
is ouderwetse schrijftaal 
uit die tijd . Vraag maar 
aan je juf of mees wat 
dit betekent. Een ander 
soort post waaraan je 
kunt zien dat er iets mis 
ging is de... 

ÉWiik' 

is bestemd. Zo ligt hier 
voor me een poststuk dat 
werd gepost in Kaap
stad in ZuidAfrika en 
werd gezonden naar een 
meneer in Nederlands
Indië. Die persoon was 
ondertussen vertrok
ken naar Nederland, ze 
dachten naar Dordrecht, 
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hun vreemde talen en 
zij zonden de briefkaart 
direct door naar Amster
dam. Op 14 juli 1909 
arriveerde de kaart op de 
Nieuwe Keizersgracht 50: 
het adres waar hij moest 
zijn. 

Daan Koelewijn 

http://www.postzegelblog.nl


POSTSCRIPTUM 
KERSTPOST IS KERSTZECELS 

makkdijh OKdé^mt^, IHAAT Uckoop' datjuüiA umt 
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Eefvßhteääisck&'jn"' ' • ^frey Croeneveld 

400 JAAR PILGRIM FATHERS 
Het is dit jaar 400 jaar de Pilgrim Fathers wordt 
geleden dat de Pilgrim gehouden. Het evene

Fathers naar Leiden ment vindt plaats In het 
kwamen. De Leid clubgebouw van K&,G 
sehe Vereeniging van op het Waardeiland In 
Postzegelverzamelaars Leiden. Ontwerper Frans 
herdenkt dit met een Hemelop heeft gepro

Vanaf 18 november 2008 waren de decemberze

gels oftewel de kerstzegels weer volop verkrijg

baar bij de Nederlandse postkantoren. Ze waren 
goedkoper dan de gebruikelijke verzendkosten: zo 
gaf de 'uitgever' van de zegels ons nog eens een 

■' 'decembercadeautje'. Het velletje Decemberzegels 
werd ontworpen door jet van der Horst. Het thema voor de Nederlandse 
kerstzegels was 'samen zijn'. Sinds 1987 worden ze elk jaar uitgegeven. 
Ze zijn vanaf 1995 zelfklevend en vormen een populair verzamelitem voor 
filatelisten. Op de zegels valt altijd veel te zien over dingen die je aan kerst 
doen denken. Afgelopen jaar zag je in het midden een kerstboom, verpakt in 
cadeaupapier. De warmte van de openhaard (rechts) deed ook denken aan 
de warmte die in deze koude tijden wordt gegeven, tijdens de herdenking van 
het geboortefeest van Jezus Christus. Hij werd vol

gens de christenen in Nazareth (in Israel) 2008 jaar T ' " "  " " » » » » , 
geleden geboren. Hij wordt gezien als de zoon van | 
de christelijke God en vandaar dat hij zo speciaal . !,j y 
is. Voor de rest zie je nog enveloppen (kerstpost), ', . J S ' 
kaarsen, cadeaus, een kerstklokje en natuurlijk niet 
weg te denken: de sneeuw. Misschien heb je het wel L 
gehoord: de aarde warmt op. Alhoewel hier vaak [ 
over wordt gepraat, is er al een paar keer sneeuw 
gevallen bij ons. Trouwens; kerst wordt ook gevierd 
in gebieden waar het bijna altijd warm en mooi 
weer is. Kijk maar naar het andere plaatje! 
BasdeConinck [ 

PS Alle stukjes van Bas de Coninck zijn nog eens 
na te lezen op: http://filatelie.webklik.nl [ 

6SEP1970 _ . 
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zelfontworpen per

soonlijke postzegel. De 
postzegel is verkrijgbaar 
vanaf 18 januari 2009 
op de postzegelbeurs en 
tentoonstelling die over 

beerd om de band tussen 
Leiden en de Pilgrim 
Fathers te laten zien. Op 
de postzegels staan een 
traditioneel gekleed echt

paar, staande op de 

Meer dan 1200 jongens 

en meisjes gingen je voor! 

) / jT De postzegelclub 

ftv van j FN op internet: 

de StampKids Club. 

Surf naar www.stampkids.org 

historische vlag van 
de stad Leiden met de 
gekruiste dubbele sleu

tels. De Pilgrim Fathers 
kwamen uit Engeland. 
Daar waren ze het niet 
eens met het beleid van 
de kerk. Omdat ze niet 
meer in vrijheid konden 
leven, gingen ze naar Ne

derland. In 1609 gingen 
ze in Leiden wonen. John 
Robinson werd daar hun 
leider. In 1620 vertrokken 
ze naar Amerika. Maar 
wel zonder hun leider 
die in Leiden bleef. Via 
Delfshaven ging de reis 
naar Southampton. Van 
daar zeilden ze met het 

PUZZEL JANUARI 2009 

1. Welke Nederlandse stad is nauw verbonden met 
de Pilgrim Fathers? 

2. Wie maakte de muurschildering in het hoofdpost

kantoor van Stockholm? 
3. Hoe noem je het als kranten niet mogen schrijven 

wat ze willen? 
4. Hoe wordt een baby kangoeroe genoemd in 

Australië? 
5. Waarom zijn sommige boeren niet zo dol op 

kangaroes? 
6. Hoe heette het vliegtuig dat in 1934 verongelukte? 
7. Wat is zwerfpost? 

Stuur je antwoorden voor i maart 2009 naar de re

dactie van De Posthoorn, De Goedemeent 1,1447 
PT Purmerend. Vergeet niet je naam en adres te 
vermelden en filatelistisch te frankeren met geldige 
postzegels! 

schip de 'Mayflower' 
naar Massachusetts. Zij 
stichtten daar in 1620 de 
kolonie Plymouth. Voor 
meer informatie over de 
zegels kan je terecht op 
de website: 
http://home.planet.nl/ 
hemelo26/lvpv.htm 

ANTWOORDEN 
PUZZEL SEPTEMBER 
2008 

Hier volgen de 
antwoorden van de 
puzzel van september 
2008:1. Apeldoorn; 2. 
Oudminister Gerrit 
Zalm; 3. Rembrandt 
van Rijn; 4. Philavil

lage; 5. Australië; 5. 
Met het geld van de 
oorbel kon hun begra

fenis betaald worden; 
7. Poezen en katach

tigen. Na loting heeft 
Lotte Dijkshoorn uit 
Dordrecht een prijsje 
gewonnen. Hartelijk 
gefeliciteerd! 

TOESTEMMING 
Het overnemen van 
artikelen uit De Post

hoorn is toegestaan, 
maar alleen met 
bronvermelding. 
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KONINKLIJKE NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTENVEIIENIGINGEN 
POSTBUS 4034, 3502 HA UTRECHT 

BONDSADRBSSEN 

Bondsbureau: 
Zeeiantlaan 11, 3526 AK Utrecht 
Telefoon 030-2894290 
Fax 030-280012S 
Internet: UJIUUJ.knbf.nl 
E-maii: bon(isbureau@icnb/.nl 

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

Voorzitter (waarnemend): 
B.Moi 
Telefoon 0345-613002 
E-mail: benmol(5)i2moi;e.nl 

Secretaris: 
A.G. van den Brink 
p/a Bondsbureau 
Postbus 4034, 3502 HA Utrecht 
Telefoon: 030-6375200 

Penningmeester: 
S. Tuin 
Telefoon 0598-626447 
E-mail: mrgarden^Si^gmail.com 

Verenigingszaken: 
B.MoI 
Telefoon 0345-613002 
E-mail: benmo!(3)i2m01iE.nl 

Evenementen: 
P. Walraven 
Telefoon 033-4806816 
E-mail: ujalraven.exquis@casema.nl 

luiyzaken: 
Vacature 

Filatelistische vorming 
En Jeugdzaken: 
Sj. Bangma 
Telefoon 0187-611542 
E-mail: sban5mai3)xs4a ll.nl 

Bestuurslid: 
V.T.J.M. Coenen 
Telefoon 0168-472029 
Faxoi68-47i336 
E-mail: coeneng59@planrt.nI 

Pers en Publiciteit 
Vacature 

Webmaster NBFV-sïte 
(www,knhf.nl): 
J. Boon 
E-mail: uiebmaster@knbf nl 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretons: 
J.).M. Pieters 
Telefoon 071-5761726 
Materiaalcommissaris: 
Th.A.E. Kniese 
Langestraat7i 
2312 SL Leiden 
E-mail: e.kniese@planrt.ni 

Bondsbibliotheek 
Bibliothecaris-
Mevr. P.M. van der Meer 
Telefoon 030-2205348 

De bibliotheekvan de Koninklijke 
Nederlandse Bond van Filatelisten
verenigingen IS gevestigd op 
het volgende adres: 
Hoofdstraat I, 
3741 ACBaarn 
Telefoon 035-5412526 
E-maih bibliotheelc@knb/.nl 

Openingstijden: elke woensdag 
van 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur. 

Bondsinformatiebureau 
Mr. W.P. Heere 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Bondskeuringsdienst 
Voorzitter: 
KCyj. van Beckum 
Keurzendingen s.v.p. aangetekend 
zenden aan de secrrtans van de 
Bondskeuringsdienst: 
H. Veen 
2e Stationsstraat 258 
2718 AC Zoetermeer 
Telefoon 079-3611910 
E-mail: bondskeunn3sdienst@)planrt.n! 

tkf^ Serviceafdeling 
Informatie over de Serviceafdeling 
wordt verstrekt door het 
Bondsbureau in Utrecht. 
Bestellingen: via het Bondsbureau, 
Postbankrekening 2015960 

Verzekeringen 
Informatie bij het Bondsbureau 

WIJZIGINGEN IN HET 
BESTUUR VAN DE KNBI 

Afgetreden voorzitter Ties Koek. 

De samenstelling van 
het Bestuur van de KNBF 
is gewijzigd. De heer 
TJ. Koek (Ties) is om 
persoonlijke redenen 
afgetreden als bestuurslid 
van de KNBF en daarmee 
ook als voorzitter. Het 

bondsbestuur respecteert 
zijn beslissing. Wij zijn 
de heer Koek erkentelijk 
voor het vele werk dat hij 
de afgelopen jaren voor 
de bond heeft verricht 
en voor de wijze waarop 
hij de belangen van de 
bond en haar leden heeft 
behartigd. De heer B. Mol 
(Ben), vicevoorzitter van 
de KNBF, zal tot de Alge
mene Vergaderingvan 25 
april 20og optreden als 
waarnemend voorzitter 
KNBF. Bij de Algemene 
Vergadering in april 2009 
zal het bondsbestuur de 
heerV.T.J.iVl. Coenen (Vic
tor), thans bestuurslid, 
voordragen als de nieuwe 
voorzitter KNBF. 

AANMELDEN VOOR OPEN DAG KAN NOG 
TOT 1 FEBRUARI AANSTAANDE 

WERK IN UITVOERING: KNBF DRUK 
BEZIG MET STATUTENWIJZIGING 

Het Bondsbestuur werkt 
aan een wijziging van de 
statuten. De wijziging 
is onder meer nodig 
vanwege het verkrijgen 
van het predikaat Konink
lijk. Daarnaast wordt de 
gelegenheid benut om de 
inhoud van de statuten te 
actualiseren. De statu
tenwijziging wordt dit 
voorjaar in de regio
bijeenkomsten met de 
leden besproken en op de 
bijeenkomst van de regio

raad van 28 maart a.s. 
Voor de goedkeuring 
door de leden wordt 
daarna een (bijzondere) 
algemene vergadering 
gepland. Wellicht is dan 
niet het statutair nodige 
aantal leden aanwezig; 
er moet met een tweede 
vergadering rekening 
worden gehouden. De 
Bondsbriefen de Bonds
pagina's houden u op de 
hoogte van de voortgang 
en de verdere planning. 

Voor de 'Open Dag' die 
op 14 maart 2009 in het 
Bondsbureau te Utrecht 
zal worden gehouden, 
is aanmelding nog tot 1 
Jebruari 2009 mogelijk. 
Beginnende en gevor
derde deelnemers aan 
wedstrijdtentoonstel
lingen krijgen dan de 
gelegenheid om allerlei 
vragen over het deelne
men aan tentoonstel
lingen voor te leggen aan 
juryleden. Vragen kunnen 
betrekking hebben op 
het opzetten, het plan 
of de inleiding van een 
inzending in de verschil
lende klassen. Maar ook 
de regels en richtlijnen 
voor het beoordelen van 
een inzending in de be
treffende klasse kunnen 
vragen oproepen. 
Vaak wordt de vraag ge
steld: mag of hoe kan een 

bepaald poststuk worden 
gebruikt in een themati
sche of posthistorische 
collectie? 
Inzendingen kunnen 
worden meegebracht 
om te zien waar verbete
ringen kunnen worden 
aangebracht. Mogelijke 
deelname aan internatio
nale FIP- en FEPA-ten-
toonstellingen kan wor
den toegelicht, waarbij de 
rol van de Landscommis-
saris wordt besproken. 
Er wordt informatie over 
de cursussen BBF en BBE 
verstrekt. 
Verdere informatie wordt 
u graag verstrekt door 
de heerF.S.J.G. Hermse, 
Odasingel 4, 6131 GV 
Sittard, telefoon 046-
4516125, die graag uw 
aanmelding en uw vragen 
voor de 'Open Dag' 
ontvangt. 
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Vita y Huso I-ernande/ 
Martin de Ciaiiiia 120 PB 
C1405AJD Buenos Aires 
ARGENTINA 

Hoe is dit poststuk te gebruiken m een inzending.' 

VOORDEUNG NAAR HET 
MUSEUM MET LEDENPAS 

Op vertoon van de leden
pas van de Koninklijke 
Nederlandse Bond van 
Filatelistenverenigingen 
krijgt u ook in 2009 weer 
vijftig procent korting op 
de toegangsprijs van het 
Museum voor Communi
catie aan de Zeestraat in 
Den Haag. 
Ter gelegenheid van het 
KNBF-jubileum wil het 
Museum voor Com
municatie de ledenpas 
standaard in de kortings
regeling voor het museum 
gaan opnemen. 

y.^>rik«^«w/*Mflfclrfifa«-' 

Lcdcnpas: no^ meer uoordeel.. 

ENVELOPPEN T.G.V. 
100 JAAR BOND 

Ter gelegenheid van het 
honderdjarig bestaan van 
de Bond zijn in 2008 tien 
feestelijke filatelistische 
evenementen georgani
seerd. Deze evenementen 
vonden plaats in Heerhu-
gowaard (januari), Nij
megen (februari), Utrecht 
(maart), Venlo (april). 
Kampen (mei), Soestdui-
nen (juni). Oosterhout 
(september), Apeldoorn 
(oktober). Heemstede 
(november) en in Veen
dam (december). 
Voor elk van deze evene
menten is een gelegen-
heidsenvelop met een 
postzegel van 44 cent 
uitgegeven, die tijdens het 
evenement verkrijgbaar 
was. Deze enveloppen 
zijn nu ook als setje van 
tien verkrijgbaar bij het 
bondsbureau van de 

KNBF. De kosten bedra
gen 16.75 suro (inclusief 
1.75 euro verzendkosten). 
Voor degenen die een 
complete serie wensen, 
maar inmiddels al en
kele enveloppen hebben 
aangeschaft, bestaat ook 
nog de mogelijkheid om 
een losse envelop aan 
te schaffen. De kosten 
van een envelop bedra
gen 2.50 euro (inclusief 
porto). De enveloppen 
zijn op chronologische 
volgorde genummerd van 

I tot en met 10. Bij bestel
ling dient u het nummer 
of de nummers van de 
envelop(pen) op te geven. 
U kunt enveloppen bestel
len door het juiste bedrag 
over te maken naar 
girorekening 3638470 
t.n.v. Vrienden NBFV te 
Utrecht. Vergeet niet uw 
naam, adres en woon
plaats te vermelden. 

Onder: een van de tien geUgen-
heidsenueloppen die het eeuujfeest 
van de Bond onderstrepen. 
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Volgende maand in hetSourcy Center in Zieuujent: Achterhoek 2009' 

KOMENDE MAAND; 
ACHTERHOEK 2009 

Op 6, 7 en 8 februari 
wordt een postzegelten
toonstelling gehouden, 
georganiseerd door een 
jubileumcommissie 
samengesteld uit leden 
van filatelistenvereniging 
De Achterhoek, afdeling 
van filatelistenvereniging 
'De Globe'; van filatelis
tenvereniging 'De Klomp' 
uit Winterswijk en van 
filatelistenvereniging 
'Lochern, Borculo, e.o'. 
De naam van de tentoon
stelling is Achterhoek 200g. 
De tentoonstelling wordt 
gehouden in het Sourcy 
Center, Zegendijk 3A te 
Zieuwent. 
Zieuwent is een kerk
dorp van Lichtenvoorde 
(gemeente Oost Gelre), 

gelegen in een mooie, 
rustige omgeving. Het is 
met eigen vervoer gemak
kelijk bereikbaar via de 
A18 (N18). Per spoor 
(Syntus) is het bereikbaar 
via de lijn Zutphen-Win-
terswijk. U moet dan 
uitstappen bij het station 
Lichtenvoorde-Groenlo. 
Het is de vijfde tentoon
stelling in 25 jaar. De 
tentoonstellingscommis
sie begon haar activiteiten 
met de eerste tentoonstel
ling 'Achterhoek 84' in 
Varsseveld. De tweede 
tentoonstelling 'Achter
hoek '8g' werd gehou
den in Lichtenvoorde. 
In Doetinchem werd 
het 'Achterhoek 96'. De 
laatste tentoonstelling 
was 'Achterhoek 2004' in 
Varsseveld. 
In de categorie 2 en 3 ten

toonstelling 'Achterhoek 
20og' wordt deelgeno
men in de propaganda-, 
jeugd-, één- en tweeka-
derklasse. Tijdens de 
tentoonstelling zijn vele 
handelaren aanwezig met 
een ruim assortiment. 
De tentoonstelling is voor 
bezoekers op de volgende 
tijden geopend: 
vrij 6 februari: 20-22.30 u. 
za 7 februari: 10-18 u. 
zo 8 februari: 10-16 u. 
In de kantine van het 
'Sourcy Center'is er 
volop gelegenheid tot het 
nuttigen van een hapje en 
een drankje. Als u of uw 
reisgenoten dat willen, 
kan er een bezoek worden 
gebracht aan openlucht
museum 'Erve Kots' in 
Lievelde. Daar kunt u dan 
ook genieten van echte 
Achterhoekse pannen
koeken, ofeen bezoek 
brengen aan de huisbrou-
werij. In Zieuwent kunt 
u zich laten rondleiden 
door de Werenfrieduskerk 
met zijn 75 meter hoge 
toren, de 'Kathedraal van 
de Achterhoek'. En als u 
wilt overnachten, dan is 
het raadzaam de hotellijst 
Lichtenvoorde en omstre
ken te raadplegen. 
Informatie kunt u vinden 
op de website www. 

de5lobc-achterhoek.nl, waar 
u rechtstreeks kunt door
klikken naar een speciale 
pagina over Achterhoek 
zoog. 
Inlichtingen: G. Wis
senburg, telefoon 

0545-272543 of e-mail 
(iDissenburg .̂ (Shetnet. nl). 
Informatie over de beurs 
wordt verstrekt door H. 
Grievink, telefoon 0544-
275707 of e-mail (henk-
flneuink(a)hotmail. com). 

1 De 'kathedraal i;an Zieuiuent'. 
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DE BONDSKEURINGSDIENST (BKD) 
BESTAAT IN 2009 HONDERD JAAR 

In 2009 bestaat de Bonds-
KeuringsDienst (BKD) 
honderd jaar. 
De BKD werd een jaar 
later opgericht dan de (nu 
Koninklijk geworden) 
KNBF, om precies te zijn 
op 2 januari 1909. Dat 
gebeurde destijds onder 
de naam Keunn ŝ-Com-
missie. In de notulen werd 
het volgende genoteerd: 
'Deze groep is van enor
men omvang en kan aan 
de verzamelaars onge
kend groote voordeden 
afwerpen. Om van deze 
voordeden te genieten, 
moet men natuurlijk van 
die groep bij gelegenheid 
gebruik maken. De Keu
ringscommissie bestaat 
uit speciale keurmeesters. 
De Directeur of Voorzitter 
ontvangt de zegels en wat 
daarbij behoort. Het wor
de goed begrepen, dat tot 
'keurmeesters' worden 
benoemd 'deskundigen', 
ook niet-leden: dat het 
hoofd der Afdeeling een 
Bestuurslid van den Bond 
moet wezen, ligt in den 
aard der zaak.' 
Verder wordt in de 
notulen van de Bond 
nog opgemerkt: 'Bij de 

bloodegging van het 
'doel' van den Bond en 
van de 'middelen' waar
door getracht wordt het 
doel te bereiken, wordt 
deze laatste alinea erbij 
gevoegd, om allen die 
nog geen 'belangstel
lenden' zijn, waartoe, dit 
vergete men niet, ook de 
leden der aangesloten 
Vereenigingen, ieder voor 
zich kan behooren, aan te 
moedigen bij te dragen, 
tot het bereiken van een 
doel, dat door ieder Uwer, 
na ernstige overweging, 
zoo subjectief als objec
tief, als het hoogste zal 
worden beschouwd, dat 
oogenblikkdijk door ons. 
Postzegelverzamelaars, 
kan worden verlangd. 
Dat een ieder het wei
nige schenke, dat van een 
'belangstellende' wordt 
geëischt, opdat de Bond 
zich kunne ontwikkelen 
en in aller belang zicht
baar werkzaam zijn.' 
De gebruikte taal mag 
dan enigszins verouderd 
overkomen, de gefor
muleerde doelstelling is 
nog uiterst actueel! De 
BondsKeuringsDienst 
houdt kantoor in het 

Bondsbureau in Utrecht 
en beschikt daar over een 
uitgebreide bibliotheek 
en een referentieverzame
ling. Keuringsapparatuur 
is zowel in Utrecht als in 
Den Haag, in het Museum 
voor Communicatie, 
opgesteld en er staat ook 
apparatuur bij de keur
meesters thuis. 
Het dagelijks bestuur 
van de BondsKeurings
Dienst bestaat uit Frits 
van Beckum (voorzitter), 
Henk Veen (secretaris) en 
Hans Vinkenborg (pen
ningmeester). Zij worden 
voor de keuringen 
gesteund door een groep 
van zes keurmeesters en 
25 adviseurs; de adviseurs 
worden ad hoc ingescha
keld voor bepaalde spe
ciale aandachtsgebieden 
waardoor filatdistisch 
materiaal van vele landen 
kan worden gekeurd. 
Siemon Tuin is Bondsaf
gevaardigde bij de BKD. 
In de komende maanden 
zal in dit blad nog een 
aantal malen worden 
ingegaan op de verschil
lende zaken waar de BKD 
bij is betrokken. Voor het 
keuren van materiaal kunt 
u contact met de BKD 
opnemen, het adres staat 
in de colofon. 

CURSUS BBE TIJDENS 
BEKERTOERNOOI VELP 

De eerstvolgende work
shop Begeleiding Begin
nende Exposanten wordt 
gehouden op zaterdag 7 
maart a.s., samen met het 
bekertoernooi (Hoge
school Van Hall Laren-
stein, Larensteinselaan 
26a, Vdp), aanvang 11 
uur. De cursus is bedoeld 
voor degenen die dit jaar 
of in 2010 voor het eerst 
willen meedoen aan een 
wedstrijdtentoonstelling 
en ook voor verzamelaars 
die eerder exposeerden, 
een hogere beoordehng 
nastreven en hun kennis 
willen opfrissen. 
De workshop duurt ruim 
twee uur. Een belangrijk 
onderdeel is het praktijk
gedeelte: aan de hand van 
aanwezige verzamelingen 
wordt gekeken naar de 
belangrijkste aspecten 
die bij tentoonstellen 
een rol spelen. Er wordt 
aandacht besteed aan 
thematische, traditionele 
en posthistorische verza
melingen. 
Belangstelling? U kunt als 
u dat wilt onvoorbereid 
meedoen aan de work
shop, maar het rende
ment wordt veel groter als 

u van tevoren vertelt waar 
u mee bezig bent. Dat kan 
door bij de aanmelding 
(liejst uo'ór 1 maart) een 
plan/schetsje/opzetje van 
de verzameling waar
mee u bezig bent of een 
omschrijving van het 
probleem waarmee u bij 
uw verzameling worstelt 
op te sturen. Zo kan het 
docententeam zich voor
bereiden en inspelen op 
uw individuele wensen en 
problemen. 
De workshop is gratis 
voor alle individuele 
leden van de bij de KNBF 
aangesloten verenigin
gen. De bij de workshop 
behorende brochure BBE 
is bij het Bondsbureau 
verkrijgbaar voor 5 euro 
(inclusief verzending). 
Het is de bedoeling dat 
de deelnemers dit boelqe, 
dat ruim veertig pagina's 
telt, vooraf bestuderen. 
Aanmelding: liefst vóór 1 
maart bij het Bondsbureau 
van de KNBF, Postbus 
4034, 3502 HA Utrecht, 
telefoon 030 2894290 
(per e-mail: knbj(a)knbf.nl). 
De opzetjes van uw verza
meling kunt u smren naar 
S. Bangma, Boomgaard-
dreef 5, 3243 AC Stad aan 
't Haringvliet (per e-mail: 
sban3ma@xs4all.ni). 
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AUSTRALIË: EENENZEVEIITIG NIEUWE 
POSTZEGELBOEKJES IN EEN JAAR TIJD! 

Aland 
Twee nieuwe boekjes dit jaar 
Drie Alandse schrijvers 
en motieven uit hun 
werk zijn vereeuwigd op 
zegels in een op 21 maart 
verschijnend boekje. Later 
dit jaar, op 27 juni, komt 
er een boekje dat gewijd is 
aan de 200g NatWest Island 
Games XIII. Het kader van 
de zegels is ook te ge
bruiken voor boekjes met 
persoonlijke zegels. 

Australië 
Verrassingen... 
De Austrahsche post 
verbaast me voortdurend. 
Hoewel geregeld een keu
rig bulletin wordt rond
gestuurd, blijven we soms 
van belangrijke informa
tie verstoken. Daardoor 
weten catalogusmakers 
als Michel en Stanley Gib
bons het ook niet meer. 
Hun boekjesoverzichten 
zijn onvolledig. 
Twee verrassingen uit 
2007: op 5 november ver
scheen een prestigeboekje 
Cricket in Australia naar 
aanleidingvan de zege op 
Engeland eerder dat jaar. 
In het boekje bevinden 
zich de zegels van 16 
januari, maar nu van een 
jaartal voorzien. 
Tegelijkertijd kwam er 
een prestigeboek Behind 
the Stamp uit, met een 
beperkte oplage en alleen 
in Australië verkrijgbaar. 
In het boekje worden de 
verhalen van tien post
zegels verteld. De zegels 
zelf zitten, als nadruk 
en als echte zegel, ook 
in het boekje! Een aantal 
daarvan is overigens niet 
meer geldig. 

Wat 2008 betreft: de voor 
8 september aangekon
digde boekjes met 
wenszegels blijken zegels 

met afbeeldingen van 
beroemde Austrahsche 
watervallen te bevatten. 

Nog acht boekjes in 2008 
Na twee kerstboekjes 
op 31 oktober (20X 50 c. 
Geboorte en 20x 50 c. 
kerstballen) verscheen 
op 3 november nog een 
setje van zes boekjes met 
zegels waarop de popu
lairste Australische films 
in beeld komen: Priscilla, 
The Castle, Muriel's Wedding, 
Lantana, Gallipoli en het 
zesde boekje met een 
mix van alle vijfde films. 
Elk boekje bevat twintig 
zegels van 55 c. De keuze 
is het resultaat van een 
landelijke enquête. 

Voorzijde van het prestigeboekje 
uan Azoren met alle zegels van 

2008. 

twee proeven) en een 
vuurtoren (één zegel). 
Totale nominale waarde 
10.50 euro. Uitgiftedatum 
was 13 november. 

Christmas Eiland 
Kerstboekje 
Voor het tweede achter
eenvolgende jaar kwam 
Kersteiland met een 
kerstboekje. Het kwam 
uit op 31 oktober en bevat 
tien zegels van 50c met 

Beelden uan de uijf populairste AustralischeJïlms. 

Niet uoor verzamelaars buiten 
Australië* 

Daarmee is het totaal in 
2008 uitgegeven boekjes 
op 71 gekomen! Een 
album vol! Meldde ik over 
2007 al het ongeloof
lijke aantal van 61 nieuwe 
Austrahsche boekjes, het 
record is het afgelopen 
jaar dus opnieuw en 
royaal 'verbeterd'. Een 
doeltreffender manier 
om de verzamelaar te 
dwingen af te haken kan 
ik nauwelijks verzinnen. 
Daarnaast, maar die tel ik 
dan nog niet eens mee, is 
elk plat boekje (dus met 
tien oltwintig zegels) ook 
nog eens als zogenaamd 
chequebook verkrijgbaar: 
twintig boekjes met 
daaromheen ook weer een 
kaftje. 

Azoren 
Jaarboekje 
Voor het vierde achter
eenvolgende jaar geeft de 
post van Portugal voor de 
Azoren en voor Madeira 
een prestigeboekje met 
alle uitgiften van het 
voorbije jaar uit. Het 
zijn fraaie boekjes met 
behalve de zegels ook veel 
tekst en fraaie illustraties. 
De zegelinhoud bestaat 
uit: azorengoudvink (zes 
zegels), Europa (twee 
zegels, bovendien ook 

Rare kerstboom op Christmas 
Eiland. 

een afbeelding van een 
kerstboom, getooid met 
schelpen, rode krabben 
en een zeester als piek. Zo 
kan het ook. 
Het slechts 1.600 inwo
ners tellende eiland is 
een extern territorium 
van Australië. Op de 
zegels staan dan ook twee 
namen: Christmas Island 
en Australia. Uiteraard 
zijn de zegels ook in het 
moederland geldig voor 
frankering. 

Groot-Brittannië 
Engelse ontujerpen 
In het novembernummer 
kondigde ik al aan dat er 
op 13 januari in Engeland 
een prestigeboekje zou 
verschijnen waarin tien 
klassieke Britse ontwer
pen op postzegels te zien 
zijn. De zegelvelletjes zien 
er als volgt uit: 
i: viermaal 16 p., viermaal 

50 p. permanente 
zegels; 

2: vier ontwerpen, ie klas; 
3: zes ontwerpen, ie klas; 

4: viermaal Concorde, 
ie klas. 

Wat interessante details: 
de Mini was het resultaat 
van de brandstofcrisis in 
1956 en de instortende 
autoverkoop; Mary Quant 
noemde het minirokje 
naar haar favoriete auto
merk en het genie dat het 
superhandige kaartje van 
de Londense onder
grondse ontwierp, Harry 
Beck, ontving voor al zijn 
inspanningen vijf guineas 
(i guinea was 21 shilling) 

Voorzijde uon het Britse 
prestigeboekje Dan 13 jonuari. 

Ierland 
Kerstmis 
In het op 7 november in 
Ierland verschenen boekje 
met kerstzegels bevon
den zich zesentwintig 
55-centzegels, terwijl de 
verkoopprijs 13.75 su^o 
was. Eén zegel gratis dus. 

Israël 
Medicinale kruiden 
Op 17 september kwam 
de post van Israël met 
twee zegels in de serie 
'Medicinale kruiden'. Eén 
ervan, die met een afbeel
ding van Salvia jruticosa, 
is ook verkrijgbaar in een 
boekje. Het bevat tien van 
deze zegels zonder waar
deaanduiding (waarde 
nu NIS 2.go). Naast de 
zegels bevinden zich 
stickers met onder meer 
het getal 24 erop. De 
post 'belooft' dat brieven 
binnen Israël gefrankeerd 
met dit zegel en voorzien 
van deze sticker binnen 
24 uur bezorgd worden. 

Vw post binnen 24 uur bezorgd. 

Madeira 
Jaarboekje 
Ook voor Madeira geldt 
dat alle zegels uit 2008 
sinds 13 november ook 
nog eens in een prestige
boekje te vinden zijn (zie 

Voorzijde uan het prestigeboekje 
uan Madeira. 

Azoren). Het gaat om drie 
series: 500 jaar Funchal 
(zes zegels), Europa (drie 
zegels, vier proeven) en 
een vuurtoren (één zegel). 
Gezamenlijke waarde van 
de zegels is 10 euro. 

Nieuw-Zeeland 
Kerstboekjes 
Voor de volledigheid 
moet ik nog melden 
dat Nieuw-Zeeland op i 
oktober twee kerstboek
jes uitgaf: tienmaal 50 c. 
voor binnenlandse post 
en tienmaal $ 1.50 voor 
post naar het buitenland. 
Afgebeeld op beide zegels 
is het tafereeltje van het 
Kind in de stal. 

Slovenië 
Herdfuk kerstboekjes 
De op 27 november 
verschenen kerst- en 
nieuwjaarszegels in 
boekjes zijn een herdruk 
van de uitgiften uit 2006. 
Kleuren en perforatie zijn 
verschillend. 

Vaticaanstad 
Kerst 
Nog een melding van een 
kerstboekje, nu van Vati
caanstad. Het verscheen 
op 13 november en heeft 
als inhoud vier postzegels 
van 60 c. Afgebeeld is een 
kersttafereel van Albrecht 
Dürer en van Raffaello 
Sanzio. 

Verenigde Staten 
20og 
Natuurlijk komen de 
Verenigcle Staten dit 
jaar ook weer met een 
aantal boekjes. Op dit 
moment is er echter nog 
niet zo veel over bekend. 
Hieronder een voorlopige 
opsomming. 
In april of mei komt weer 
het onvermijdelijke loue-
boekje (thema 'verliefd
heid'). Het vervolg hierop 
kan het huwelijk zijn, 
hetgeen het boekje met 
huwelijkszegels verklaart. 
Beide zijn zogenaamde 
convertible booklets (in goed 
Nederlands 'vouwboek
jes') met twintig eerste
klas zegels. 
Op 6 augustus volgt in de 
serie Amerikaanse kunst
schatten een zegel gewijd 
aan de schilder Edward 
Hopper. Ook verkrijgbaar 
in een vouwboekje. 
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ANSICHTKAARTEN COMBINEREN 
MET POSTGESCHIEDENIS? [5] 

Ervaringen met een verkenning 
D O O R H A N S I E M , C L E A R W A T E R ( V E R E N I G D E S T A T E N ) 
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De reisroute 
In het eerder genoemde 
overzicht van Glaudemans van 
correspondentie uit Indië over de 
periode 19001950, worden van 
buitenlandse bestemmingen bui
ten Europa de volgende cijfers 
gegeven: Amerika 4%, Australië 
3%, Azië 1%, ZuidAmerika 0,5%, 
Curagao en Suriname 0,5%. 
Amerika en Australië komen niet 
zo geweldig exotisch over, zodat 
we die buiten onze reisroute 
zullen laten. De corresponden
tie met Curasao en Suriname 
is al eerder degelijk in Filatelie 
behandeld. Dan resteert ca 1,5% 
van de Indische correspondentie 
voor de meest exotische bestem
mingen. Onze reisroute zal ons 
leiden langs vier werelddelen en 
de mogelijkheid bieden nader 
stil te staan bij enkele etnische 
minderheden in de bevolking 
van het toenmalige Indië. 

In vier voorafgaande afleveringen* werden ervaringen 

gepresenteerd met het verzamelen van ansichtkaarten 

in combinatie met een posthistorische verzameling 

'Buitenlandse correspondentie NederlandsIndië'. In die 

afleveringen stonden NederlandsIndië en Europa op 

de voorgrond, in de twee laatste afleveringen zal met 

NederlandsIndië als uitgangspunt een rondreis worden 

gemaakt naar verre oorden en exotische bestemmingen. 

Klein Azië en Arable 
De vorige aflevering werd beëin
digd in Calata in het Europese 
deel van Constantinopel. Aan 
de overkant van de Bosporus 
lag klein Azië met Smyrna als 
grootste stad. De getoonde 
briefkaart (a/beeWmg 56) werd 

uitgegeven door de Oostenrijkse 
Post in de Levant. De kaart werd 
op 26 december 1888 uit Smyrna 
verstuurd en volgde de bekende 
route via Alexandrië (30/12/88) 
en PortSaid (31/12/88). Op 5 
januari 1889 ging cle kaart aan 
boord van de Franse Paquebot 

Djemnah [PAQ. FR. No 3). Via 
Singapore kwam de kaart op 26 
januari 1889 aan in Laboean. De 
tabaksonderneming Soengei 
Diski lag vijf kilometer ten 
oosten van Bindjei. De kaart is 
in het Duits geschreven en bevat 
nieuwjaarswensen en persoon
lijke mededelingen. 
Smyrna was vanouds een van de 
belangrijkste steden van Klein 
Azië. De stad had rond de eeuw
wisseling ca 250.00 inwoners, 
van wie de helft Grieks was. Door 
de talrijke handelshuizen was de 
Europese invloed groot, maar 
voor een passende ansichtkaart 
viel de keuze uiteindelijk op één 
die de sfeer van (Klein) Azië het 
beste weergeeft. 
De volgende briefkaart komt uit 
het religieuze centrum van het 
Ottomaanse Rijk {afieelding57). 
De kaart werd in 1908 verstuurd 
van Mekka naar Banjoewangi 
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56. Briejkaart van de Oostenrijkse Post in de Levant, vervoerd van Smyrna via 
Alexandne naar PortSaid en daarna met de Franse Paquebot 'Djemnah' via 

Singapore naar Laboean. Smyrna was vanouds een van de helangrijl(ste steden 
van Klein Azié. 

57. Turlise briejkaart, in igo8 verstuurd van Mekka aan een hadji in 
Banjoewangi. Eindbestemming van de hadj is de Grote Moskee in Mekka 
met daarin de Ka'aba bedekt door de kiswah, een zwart doek, bestikt met 

gouddraad. 
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5& ?rar\i postblad, gescl^reven aan boord van de 'Yarra' (Ligne N Paq. Fr No 3), 
vlali voor liet binnenlopen van Aden. Bij aanifomst m Aden afgestempeld door 

het postl<antoor (ajbeeidmg 5S0J en overgedragen aan de 'Calédonien' (Ligne N 
Paq Fr No i) die op weg was naar i^et oosten. 

^g. Perziscine brießaart (1888) van Isfahan via Boushir en Bombay 
naar Boeleleng aan de noordkust van Bali De inhoud en een deei van 

het adres is geschreven tn het Armeens. Het tempelcomplex van Sangsit 
lag ten oosten van Boeleleng. 

(Mel<i<e is Turks voor Mekka). 
Stempel en adres gebruiken 
zowel Latijns als Arabisch schrift, 
de inhoud aan de keerzijde is 
geheel Arabisch, Mekka is de 
heiligste stad binnen de Islam en 
de bestemming van de inadj, de 
pelgrimstocht die iedere moslim 
naar vermogen dient te maken. 
Centraal in de pelgrimage is de 
Grote Moskee in Mekka met 
daarin de nagenoeg kubusvor
mige Ka'aba. Deze wordt bedekt 
door de fa'swo/i, een zwart doek 
van pure zijde, bestikt met goud
draad die verzen vormen uit de 
Koran. 
De Arabieren in Zuidoost Azië 
waren grotendeels emigranten 
uit Hadramaut, een woestijnach
tige landstreek langs de zuidkust 
van Arabië in het huidige 
Jemen. De achternamen van de 
Hadramieten beginnen vaak met 
'ba' of'bin'. In 1905 woonden 
in Indië ruim 29.500 Arabie
ren, van wie 19.000 op Java en 
10.500 in de Buitenbezittingen. 
Hun moslim religieuze leiders 
werden beschouwd als streng 
rechtzinnig. Het maken van een 
bedevaarttocht naar Mekka werd 
in de negentiende eeuw door 
de Nederlandse autoriteiten 
tegengewerkt. Toen dit niets 
bleek uitte halen, liet men uitein
delijk de belemmeringen vallen. 
Omstreeks 1910 was net aantal 
pelgrims ruim zevenduizend 
per jaar. De briefkaart werd op 
28 decemben9o8 verzonden. 
Dit komt overeen met de vijfde 
dag van Dliu 0/-H/J/0/1, de heilige 

maand van de Islamitische ka
lender, waarin de bedevaart naar 
Mekka plaats vindt. De kaart van 
Mekka naar een iiadji in Banjoe-
wangi moet dus afkomstig zijn 
geweest van een pelgrim. 
Verder naar het zuiden lag 
het strategisch gelegen Britse 
steunpunt Aden. De ligging 
en de natuurlijke haven maak
ten van Aden een belangrijk 
overslagpunt van post. Voor de 
Messageries Maritimes was Aden 
een knooppunt waarde lijnen 
naar het Verre Oosten, Australië 
en de Indische Oceaan bij elkaar 
kwamen. Het Franse postblad, 
te zien op afbeelding ̂ S, werd op 
26 september 1898 geschreven 
aan boord van de Yarra, vlak voor 
het binnenlopen van Aden. Het 
werd dezelfde dag afgestempeld 
[Ligne N Paq. Fr. No;}), ging in 
Aden van boord en werd daar in 
het postkantoor op de achter
zijde afgestempeld [afbeelding 
5&) . Het postblad is vervolgens 
overgedragen aan de Calédonien 
[Ligne N Paq Fr. NOT/28SEPT 

g}) die op weg was naar het 
oosten. 
De inhoud is waarschijnlijk 
door een meisje geschreven: 
Liei/e Mevrouw. Wij zijn morgen 
op Aden. Mevrouw, het is hier op 
ae boot zoo koud geweest dat wij 
onzen flanelen pakje aan moesten 
doen, en is 't nu weerzoo warm 
dat wij bijna stikken. Dag lieve 
Mevrouw, veel zoentjes van Lea... 
De ansichtkaart laat zien, dat het 
postkantoor van Aden vlakbij de 
aanlegkade was gelegen. 

Nog meer etnische minderheden 
Vanuit Aden reizen we via de 
Arabische Zee naar Perzië. De 
briefkaart van Perzië naar Indië 
[afbeelding ̂ q) heeft als zegel
beeld 'de Grote Pers', bekend 
van Theo Thijssens Kees de 
jongen. Een vroege briefkaart 
van i888 naar Indië uit een 
land als Perzië is zeer schaars. 
Vanuit Isfahan, de toenmalige 
hoofdstad van Perzië, is de kaart 
via de havenstad Boushir naar 
Bombay gegaan om daarna via 
Singapore en Batavia uiteindelijk 
in Soerabaja terecht te komen. 
Als uiteindelijke bestemming 
is op de kaart 'Bouliling in Java' 
(sic) vermeld. Op de voorkant 
prijkt een enigszins verbor
gen, maar duidelijk leesbaar 
kleinrondstempel Boeleleng 
(22/11/1888). Boeleleng aan de 
noordkust van Bali was toen het 
enige postkantoor op het eiland. 
Het was een maand tevoren van 
hulppostkantoor tot postkantoor 
bevorderd. Waarschijnlijk werd 

toen het kleinrondstempel in 
gebruik genomen. 
Het is de moeite waard de derde 
regel van het adres te lezen. Die 
regel is geschreven in het Ar
meens. Het schrift wijkt duidelijk 
af van het Farsi (Perzisch) in de 
onderste gedrukte regel van de 
briefkaart. Ook de inhoud van 
de briefkaart op de achterzijde 
is geheel geschreven in het 
Armeens. De aanwezigheid van 
Armeniërs in Indië was mij volle
dig onbekend maar de Beknopte 
Encyclopedie van Nederlandsch 
Indië verschafte de volgende in
formatie: Verscheidene Armeniërs 
zijn op Java gevestigd, enkele ook 
elders in N.-Indie. Zij zijn Christe
nen en behoren tot dat deel van de 
Armenische kerk dat zich van de R. 
Katholieke kerk heeß afgescheiden. 
De Armenische kerk in Batavia 
lag bij de zuidwesthoek van het 
Koningsplein. 

Het blijkt dat een aantal Arme
niërs zich in Indië had gevestigd =-
in de omgeving van Boeleleng/ = 
Singaradja op Bali. Van deze "̂  
Armeniërs zijn poststukken ^ 
bewaard gebleven die waren ver- S 
zonden naar hun landgenoten in ^ 
Perzië. In de zeventiende eeuw ^ 
hadden verscheidene Armeniërs, ^ 
op de vlucht voor Ottomaanse T 
vervolging, de wijk genomen ; ; 
naar Perzië, waar zij dooreen "" 
welwillende sjah een stadsdeel * j 
van Isfahan als woongebied kre- 4é 
gen toegewezen. De ansichtkaart 
laat een onderdeel zien van het 
tempelcomplex te Sangsit, ten 
oosten van Boeleleng. 
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60. Briefkaart uit Nova Coa, Portugees India, het administratieve centrum 
van de Portugese l<olonién m Aziè. 
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61. Ongejrankeerde brieven uit India en Ceylon blijken vrijwel altijd met 
37>j cent beport. De Harmandir Sahib (Couden Tempel) in Amritsar 

is tiet belangrijkste heiligdom van de Sikns. 

Vanuit Perzië reizen we via de 
golf van Perzië naar het Oosten, 
om in het vaarwater van Vasco 
da Gama ruim vijf eeuwen later 
te landen aan de Westkust 
van India (apeelding 60). De 
Portugezen maakten van Goa 
de hoofdstad van hun koloniale 
imperium in het Verre Oosten. In 
1843 verplaatsten de Portugezen 
het administratieve centrum 
naar Panjib in het noorden en 
noemden dit Nova Coa. Met de 
komst van de Engelsen in India 
en het impopulaire beleid van de 
Portugezen raakte Goa in verval. 
In 1900 had de hele kolonie nog 
maar een bevolking van 475.000 
inwoners. 
Het is daarom niet verwonderlijk 
dat de briefkaart uit dit gebied af
komstig is van een verzamelaar 
Dear Sir! Knowing your address 
through a friend, I ask you whether 
you are willing to exchange any 
sort of postage stamps with me 
on the basis of Senfs catalogue. I 
possess great quantity of stamps 
of Port. India, Timor and Indian 
Native States, which t shall he 
very pleased to exchange against 
such of Java, Sarawak, German 
Guinea, Labuan Colony and any 
others. 
De afstempeling Correio/ Nova
Goa is helaas wat zwak, maar 
de bijfrankering maakt de kaart 
aantrekkelijk en de herkomst is 
absoluut de moeite waard. De 
geadresseerde is de verzame
laar Evert Kroon, die zich later 
vestigde in Tjireungas. 
De volgende brief uit India naar 
Medan werd niet gefrankeerd 
en in Indië beport met 37)4 cent 
[afbeelding 61). Ongefrankeerde 
of onvoldoende gefrankeerde 
brieven uit India zien we wel 
vaker. Het is niet duidelijk of dit 
komt door onbekendheid met 
de tarieven of door ontoereiken
de middelen. De beporting met 
37/4 cent is terug te vinden op 
verscheidene ongefrankeerde 
brieven uit India en Ceylon. Ui
teraard zijn diverse interessante 
combinaties van deze frankering 
mogelijk. 
De briefis afkomstig van Am
ritsar, het spirituele en culturele 
centrum van de Sikhs. Sikhs 
zijn hindoes noch moslims; ze 
hebben hun eigen religie. Man
nelijke sikhs mogen hun haar 
niet afknippen en zijn te herken
nen aan een tulband waarmee 
hun hoofdhaar wordt bijeen 
gehouden. De Harmandir Sahib 
(Gouden Tempel) in Amritsar is 
het belangrijkste heiligdom voor 
de Sikhs. 
Ook de brief van Calcutta naar 
Medan was onvoldoende 
gefrankeerd (afbeelding 62). Het 
tarief voor een brief naar Indië 
was 2>2 anna. Gefrankeerd met 
^ anna, werd een strafport van 
15 cent in rekening gebracht. De 
geïllustreerde omslag bevatte 
reclame drukwerk, geschreven 
in Tamil. In zuidoost Azië waren 
de meeste immigranten uit India 

Tamils die afkomstig waren van 
de Coromandel Kust. De com
plementerende prentbriefkaart 
werd uitgegeven in Calcutta en 
laat een straatverkoper zien van 
snoepgoed. 

De overburen 
Voor onze volgende halte 
bezoeken we de buren aan de 
'overkant van de Straat'. In 1867 
hadden de Britten hun nederzet
tingen Singapore, Penang en 
Malacca verenigd in een kroon
kolonie. Gezien de geografische 
nabijheid bestonden intensieve 
contacten tussen de oostkust 
van Sumatra en deze Straits Set
tlements. Correspondentie naar 
de Straits is vrijwel uitsluitend 
gericht op Singapore en Penang. 
Poststukken naar en van deze 
beide steden zijn niet zeldzaam, 
maar toch is het lastig om iets 
bijzonders te vinden. 
De adreskaart voor een pakket 
van 4.150 gram naar Penang 
(1899) heeft een mooie meng
frankeringvan/i. ioen is goed 
bewaard gebleven [afbeelding 
63). De onderneming Tandem, 
eigendom van de Deli Mij, lag 
tien kilometer ten noorden van 
Bindjei. Het historische centrum 
van Penang werd gebouwd rond 
Beach Street, die de kustlijn 
volgde. Omstreeks 1900 waren 
daar de banken gevestigd, de 
Europese en Chinese handels
huizen (onder andere de NHM) 
en ook het warenhuis Pritchard 
&Co. 

De ansichtkaart laat de kust
lijn van Penang zien zoals die 
eruit moet hebben gezien vanaf 
een binnenkomend schip uit 
Sumatra. 
De Federated Malay States (FMS) 
was een federatie die in 1895 tot 
stand kwam en uit vier Maleise 
staten bestond: Selangor, Perak, 
Negeri Sembilan en Pahang. 
Deze staten waren officieel onaf
hankelijk, maar hadden elk een 
Britse Resident, terwijl het geheel 
onder leiding stond van een 
ResidentGeneraal. De brief uit 
Medan ziet er eenvoudig uit [af
beelding 64). Het aardige ervan 
is datTaipingde bestemming 
is, de toenmalige hoofdstad van 
Perak. Op de keerzijde is net 
een uit twee cirkels bestaand 
aankomststempel te zien. Proud 
type D4o\ Perak kwam pas in 
1874 onder Britse controle. Alle 
correspondentie van en naar 
Perak uit de jaren 18801890 is 
zeldzaam. Het postkantoor werd 
in 1898 gehuisvest in het voor
malige gebouw van het depar
tement van Financiën. Tot 1929 
fungeerde dit als hoofdpostkan
toor van Perak. Achteraf mag ik 
blij zijn een brief naar Taiping 
gevonden te hebben, weliswaar 
van 1913, maareen kinderhand is 
gauw gevuld. In 1905 had Perak 
ca 400.000 inwoners, waarvan 
200.000 Chinezen, 160.000 
Maleiers en 24.000 Tamils. 
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62 Geïllustreerde omslag uit Calcutta met reclame drukwerk 
geschreven in Tamil De meeste immigranten uit India waren Tamils die 
ajkomstig waren van de Coromandel Kust De prentbnejkaart laat een 

straatverkoper zien van snoepgoed 
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63 Adreskaart fiSggj met een mengfrankering van f 110 vooreen pakket van 
4 '5° g™"!. verstuurd door een tabaksonderneming bii Bindjei naar het warenhuis 
Pritchard ej Co in Penang De ansichtkaart toont de kustlijn van Penang zoals die 

eruit moet hebben gezien vanaf een arriverend schip uit Sumatra 

Dichtbij en toch zo veraf 
Als we de situatie van de Oost
Indische Archipel omstreeks 
1900 bezien, valt op dat Neder
land de controle over enkele ei
landen met een andere Europese 
mogendheid moest delen. Voor 
deze situatie zijn redenen aan 
te wijzen van politieke, econo

mische of militaire aard Je zou 
mogen verwachten dat er enige 
correspondentie te vinden zou 
zijn tussen Brits en Nederlands 
Borneo, tussen Nederlands en 
Portugees Timor, tussen Neder
lands en Duits NieuwGuinea. 
De realiteit is anders. Poststuk
ken van of naar deze 'naaste 
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buren' van Nederlands Indie zijn 
zeer schaars Het is een teken 
dat de grenslijnen die door de 
koloniale mogendheden waren 
getrokken, slechts spaarzaam 
werden overschreden. 
Voor de komst van de Europe
anen was het noordelijk deel 
van Borneo het domein van 
de sultan van Brunei. In 1839 
arnveerde de Engelse avonturier 
James Brooke in Sarawak, net 
op het moment dat Dajaks m 
opstand waren gekomen. Na 
zijn diensten aan de sultan 
te hebben aangeboden, wist 
Brooke een vreedzame regeling 
te bereiken Als beloning werd bij 
verdrag de soevereiniteit van het 
distnct Sarawak aan hem over
gedragen (dat waren nog eens 
tijden!). In 1841 werd Brooke dus 
de 'blanke Radja' van Sarawak. 

64 De federated Malay States 
{f MS) kwam in ^8% tot stand als 

een federatie van vier Maleise Staten 
Selangor, Perak, Negen Sembilan 
en Pahang Taiping was toen de 

hoofdstad van Perak 

In 1868 werd hij opgevolgd door 
zijn neef Charles Brooke, die het 
domein nog wist uitte breiden. 
Interessant is de bnefkaart 
die op 16 september! 905 uit 
Kuching werd verstuurd door 
een opvarende van de Hr Ms van 
Doom [ajbeeldmg 65, zie volgen
de bladzijde). De kaart is gencht 
aan de Officier van Gezondheid 
aan boord van de Hr Ms Ceram 
m Sabang. De kaart werd vanuit 
Kuching via Singapore (GB 
kantoor, SE 21 1905), Singapore 
(NI kantoor, 21/9/1905), Penang 
(NI kantoor, 23/9/1905) naar 
Atjeh geleid. Omdat de Ceram 
met meer in Sabang aanwezig 
was, werd de kaart naar Batavia 
gestuurd, waar hij terechtkwam 
DIJ het departement van de Ma
nne. Daar werd in blauw potlood 
Banjoewangi als nieuwe bestem
ming op de kaart geschreven. 
Uiteindelijk is daar de kaart op 9 
oktober 1905 gearriveerd 
De boot werd in Sabang gemist 
omdat de Ceram op 1 augustus 
1905 was vertrokken om ingezet 
te worden voor 'bewakingsdienst 
voor de kust van Badoeng' De 
HrMs Ceram nam dus deel 
aan de blokkade van Bah, die 
werd ingesteld naar aanleiding 
van de daar heersende onrusr. 
Banjoewangi, de hoofdstad 
van de meest oostelijk gelegen 
afdeling van Java, was zeer fraai 
gelegen vlak bij het nauwste deel 
van Straat Bah. Het hjkt erop dat 
tijdens de blokkade van Bah de 
post voor de bemanningsleden 
van de schepen m Banjoewangi 

11 
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65 Briefkaart, uit Kuching verstuurd {^0O$) aan een officier van de 'Hr Ms 
Ceram'te Sabang Het schip was echter ingezet voor de blokkade van Bah De 
kaart werd door het departement van de Marine in Batavia doorgestuurd naar 
Banjoewangi, de meest oostelijk gelegen afdeling van Java Waarschijnlijk werd 
tijdens de blokkade post bestemd voor de schepen in Banjoewangi opgehaald 

werd opgehaald 
De Britten waren aanvankeli)k 
uitsluitend in Noord Borneo 
geïnteresseerd om de profij
telijke handelsroute van India 
naar China veilig te stellen In 
1846 werd het onbewoonde 
eiland Labuan van de sultan van 
Brunei verkregen Geleidelijk 
ontstond belangstelling voor het 
gebied ten noorden van Brunei. 
In 1879 wist een Bnts syndicaat 
Noord Borneo van de sultan van 
Sulu los te peuteren onder het 
goedkeurend oog van het verre 
Londen Ondanks wat protesten 
van Spanje en Nederland werd 
m i88i de 'Bntish North Borneo 
Company' opgericht om het 
verkregen areaal te beheren In 
i888 werd Noord Borneo een 
Brits Protectoraat. 
Kudat lag aan de noordelijke 
punt van Borneo. De Engelsen 
landden daar in 1881 en stichtten 
er een kleine stad vanwege de 
strategische ligging De groei 
van de plaats verliep traag. Zelfs 
m 1950 had Kudat met meer dan 
tweeduizend inwoners. Het lijkt 
er op dat deze kaart door een 
passagier van een passerend 
schip verzonden werd. De kaart 
naarSoekaboemi (ajbeeldmg 
66) IS gefrankeerd volgens het 
tanef dat op 1 augustus 1905 was 
ingegaan: 4 cent voor een brief
kaart plus 10 cent aanteken recht. 
Aantekenstempels van Kudat 
zijn bekend vanaf 1890^. 

Alle post van Noord Borneo 
naar het buitenland werd geleid 
via Singapore Het postkantoor 
van Singapore was van 1874 tot 
1926 gehuisvest m het 'Fullerton 
Building' aan 'Fullerton Square' 
(genoemd naar Robert Fullerton, 
de eerste Gouverneur van Singa
pore). Het Nederlands-Indisch 
postagentschap was tot 1908 
in hetzelfde gebouw onderge
bracht. 
Timor was een veel kleiner 
eiland, dat Nederland deelde 
met een andere mogendheid, 
in dit geval met Portugal De 
deling van zo'n klem eiland komt 
over als een anachronisme. Een 
recente studie is gewijd aan het 
ontstaan van deze deling^. Het 
blijkt dat de strijd tussen twee 
Europese mogendheden m de 
zeventiende eeuw uiteindelijk 
beslist werd door een groep 
strijdbare Timorezen. Dat brengt 
ons tot het eerste voorbeeld 
van post die via Indie naar een 
buitenlandse bestemming werd 
geleid {afbeelding 6y). 
De briefkaart werd op zondag 7 
februari 1904 geschreven m Dilly 
en dezelfde dag verzonden naar 
Palmerston, Australië. Daartoe 
werd een interessante route ge
volgd. Via Makasser (12/3/1904) 
enSoerabaja (18/3/1904^ 
arriveerde de kaart in Colombo 
(2/4/04) Daarna via Perth, 
West Australië (14/4/1904) naar 
Pt Darwin, S.A. (18/5/1904). 

{TALE UNlVZhSÊLLE , . .^^^ _ 

' Carta' RÄEiÖ-s V i ' ^̂  ' 

66 Aangetekende ansichtkaart met aantekenstempel van Kudat naar 
Soekaboemi Alle post van Noord Borneo naar het buitenland werd geleid via 

Singapore De frankering voor een ansichtkaart was 4 cent, in dit geval aangevuld 
met 10 cent aantekenrecht 

MÉM 

67 Briefkaart verzonden van Dilly, Portugees Timor naar Port Darwin, Northern 
Territories, Australië De kaart maakte de lange route via Makasser en Soerabaja 

naar Colombo Vervolgens via Perth, West Australië, naar Port Darwin Een 
voorbeeld van buitenlandse correspondentie via Nederlands-Indie 



De naam Port Darwin werd in 
1839 gegeven aan een baai in 
het Noordelijke Territorium van 
Australië. In 1869 vestigde de 
regering van Zuid Australië er 
een kleine nederzetting van ca 
150 personen. De plaats werd 
Palmerston genoemd naarde 
Britse premier Lord Palmer
ston. De merkwaardige situatie 
ontstond dus dat het Noordelijke 
Territorium tot 1911 zou behoren 
tot Zu/c/Australië. 
Als referentie is in mijn inventa
risatieverzameling een briefkaart 
opgenomen van Portugees 
Timor naar Melbourne uit 
dezelfde tijd (1903), waarin het 
traject Timor-Pt Darwin werd 
afgelegd in vijftien dagen. Een 
deelkaartje, genomen uiteen 
schoolatlas van ngniS laat zien 
dat de afstand tussen Timor en 
Palmerston/Pt Darwin echt niet 
zo groot was {afbeelding 6ya). 
Het is onduidelijk waarom de 
getoonde kaart de lange route via 
Colombo heeft gevolgd. Mogelijk 
was de frequentie waarmee post 
in Portugees Timor aan schepen 
kon worden meegegeven heel 
wisselvallig. Dat is ook te zien 
als de transporttijden worden 
afgebroken. Dilly-Makasser34 
dagen(!), Makasser-Soerabaja 6 
dagen, Soerabaja-Colombo i6 
dagen, Colombo-Perth 12 dagen 
en Perth-Pt Darwin 41 dagen(!). 
Uit deze opsomming blijkt hoe 
geïsoleerd zowel Dilly als Port 
Darwin gelegen waren. Colombo 
was een belangrijke aanloopha-
ven voor post naar Australië. 
Teugkomend op strijdbare Timo-
rezen: de complementerende 
prentbriefkaart, uitgegeven door 
de Portugese missie, toont de 
weerbaarheid van onze ooster
buren tijdens een vlagceremonie. 
Imponerend! 

-^^-^, 

k^W^^"^/^ 

670. 

Het verre, verre Oosten 
Timoren Macau vormden geza
menlijk een overzeese Portugese 
provincie. Pas vanaf 1897 ge
bruikten de gebieden hun eigen 
postwaardestukken. De Macause 
briefkaart werd op 25 september 
1903 in Lappa geschreven en 
geadresseerd aan een militair 
hospitaal in Padang. Op de 
achterzijde het stempel Cus
toms Lappa I Sep 28 igoj, op de 
voorzijde transitstempels Macau 
en Hongkong, vierkantstempels 
Weltevreden, Padang en uitein-

wapenfeiten was het neerzetten 
van een bierbrouwerij. Dat was 
natuurlijk net wat de lokale be
volking nodig had. Het resultaat 
is dat als iemand nu, ruim een 
eeuw later, ergens ter wereld 
'echt Chinees bier' bestelt, hem 
een flesje authentiek Tsingtao 
beer wordi geserveerd. 
De ansichtkaart naar Batavia 
[afbeelding 69) is afgestempeld 
Tsir]gtau / Kiautschou (25/6/1908) 
en heeft tevens een deels leesba
re Franse paquebot-afstempeling 
(3/7/1908), waarschijnlijk die van 
de Polynesien die op 27 juni 1908 
uit Yokohama was vertrokken. 
De beeldzijde toont hoe de Duit
sers Tsingtau tot een modelkolo
nie probeerden te maken: brede 
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68. Briejkaart geschreven in het Chinese douanekantoor op het eiland Lappa, 
vlalf voor de haven van Macau. Via Hongkong en Weitevreden vervoerd naar 
Padang. Als aan\<.omststempei het vterkantstennpel Tapan als veldpostl<antoor 

68a. 

delijk als aankomststempel het 
mooie vierkantstempel Tapan als 
veldpostkantoor [afbeeldingen 68 
en 68a). 
Na afloop van de opiumoor
logen werd China gedwongen 
tot het sluiten van een aantal 
ongelijke verdragen. In 1887 werd 
Hongkong aan Engeland en 
Macau aan Portugal afgestaan. 
Wel kon China de heffingen 
op in- en uitgaande schepen 
innen zoals die voor de Chinese 
havens golden. Om deze inning 
te vergemakkelijken en smokkel 
te bestrijden, werden de Chinese 
douanekantoren ingericht op het 
gebied van de vreemde mogend
heid. Voor Hongkong was dat op 
Kowloon, voor Macau op Lappa, 
een eiland vlak voor de haven 
van Macau. In die kantoren 
waren naast Chinezen ook bui
tenlanders werkzaam. 
Toen de zwakte van China dui
delijk werd, wilde ook Duitsland 
graag profiteren van deze situa
tie. Na een grondige voorberei
ding kwamen de Duitsers tot de 
conclusie dat de baai van Kiaut
schou het meest geschikt zou 
zijn voor een Duits steunpunt. 
Toen in 1897 twee Duitse mis
sionarissen werden vermoord, 
was dat een mooi excuus om het 
gebied in beslag te nemen. Het 
volgende jaar was Kiautschou 
een Duits protectoraat. 
De Duitsers waren wat laat met 
het veroveren van koloniën en 
daarom vastberaden te laten 
zien hoe het moest. Tsingtau, 
het slaperige vissersplaatsje dat 

plotseling tot de hoofdstad van 
Kiautschou was gebombardeerd, 
werd energiek tot ontwikkeling 
gebracht. Eén van de eerste 

straten en degelijke gebouwde 
woonvoorzieningen. 
Vergeleken met China, maakte 
Korea deze periode een nog 
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69. Ansichtl<aart van Tsingtau, de hoofdstad van de Duitse kolonie Kiautschou, 
naar Batavia. De beeldzijde toont hoe de Duitsers Kiautschou tot een modelkolonie 

probeerden te maken. 
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70. Briefkaart (igo6), verzonden van Soerabaja naar Seoul via 
Victoria/Hongkong. Het censuurstempel wijst op de Japanse overheersing, 

ook tot uiting komend m het Japanse consulaat afgebeeld op de 
complementerende ansichtkaart. 

moeilijker periode mee. Door 
het opdringen van de Westerse 
mogendheden vond Japan het 
noodzal<elijk dat zij de con
trole kregen over Korea. In 1895 
werd de Koreaanse keizerin, 
die contacten met China en 
Rusland had gezocht om wat 
tegenwicht te vormen, door 
Japanse agenten vermoord. Toen 
Japan in 1905 de oorlog tegen 
Rusland won, was het met de 
onafhankelijkheid van Korea snel 
gedaan. Nog hetzelfde jaar werd 
net land een Japans protectoraat. 
Imperialisme was geen exclusief 
westerse aangelegenheid meer. 
Wat is van deze tumultueuze tijd 
terug te vinden in de zo onschul
dig lijkende kaart, daterend van 
1906, verzonden van Soerabaja 
naar Seoul [afbeeldingyd)} Een 
aanwijzing vormt het stempel 
rechtsonder, waarschijnlijk een 
Japans censuurstempel. Onder 
die omstandigheden hadden 
Europeanen in Seoul weinigte 
zoeken, tenzij ze daar beroeps
halve aanwezig moesten zijn. 
De kaart uit Indië is daarom ook 
gericht aan een staflid van het 
Duitse consulaat. 
Als aanvulling is een prentbrief
kaart geselecteerd die de sfeer 
van de tijd goed weergeeft. 
Keizer Cojong wordt nog gepre
senteerd als keizer van Korea, 
maar veelzeggend is dat naast 
hem ook het Japanse consulaat 

is afgebeeld. In 1910 zou 
de keizer afstand doen van 
alle soevereiniteitsrechten 
over Korea en werd het 
land een Japanse kolonie. 
We kunnen niet ontkomen 
aan een bezoek aan het 
land van de rijzende zon 
en deze stop is beslist de 
moeite waard (afoeelding 
yi). Bekeken met filatelis
tische ogen gaat het om 
een aangetekende brief 
uit Tokio (26/6/1912) met 
een prachtige vierkleuren
frank^ring, twee aante
kenstrookjes en duidelijke 
datumstempels, zowel 
met Japanse als Westerse 
jaartelling. Op de achter
zijde is de route via Kobe 
(28/8/12) en Singapore 
(grootrond NIPA Sin
gapore 11/JU L/12) naar 
Weltevreden (14/7/12) af 
te lezen. 

Bekeken met historische 
ogen gaat het om een brief 
afkomstig van het Gezant
schap der Nederlanden in 
Tokio, geadresseerd aan 
den LuitenantCeneraal 
C.C.E. van Daalen, Com

mandeur in de Mil. Wil
lemsorde en Commandant 
van het Ned.lndische 
Leger De naam van Van 
Daalen is verbonden 
aan een episode van 

de Atjehoorlog, de expeditie 
naar de Gajo en Alaslanden, 
die gepaard ging met een ware 
slachting van de lokale bevol
king. De berichten van extreme 
wreedheden waren zo ernstig dat 
zij opschudding veroorzaakten 
in het moederland. Ondanks, of 
juist door de kritiek, werd Van 
Daalen in 1904 het Comman
deurskruis der Militaire Willems
orde verleend. In 1910 werd hij 
benoemd tot commandant van 
het NederlandsIndische leger. 
Als complement voor deze orief 
is een prentbriefkaart gekozen 
met een afbeelding van het 
Keizerlijke Paleis en de portretten 
van het toenmalige kroonprin
selijke paar, prins Yoshihito en 
prinses Sadako. Ze waren de 
ouders van prins Michi, die later 
als keizer Hirohito eveneens een 
rol zou spelen in de geschiedenis 
van NederlandsIndië. 

Noten: 
i: Proud, E.B., The postal 
history ojMolaya, Vol I en Vol II 
(Heathfield, 2002). 
2: Storm van Leeuwen, P., De 
poepoetans op het eiland van de dui

zend tempels. Filatelie, september 
2006, p. 604607. 
3: Proud, E.B., The postal history 
of British North Borneo (Heath

field, 2003) 
4: Roever, A. de, De jacht op san

delhout. De VOC en de tujeedeling 
uan Timor in de zeuentiende eeuw 
(Zutphen, 2002) 
5: Gelder, W. van, Schoolatlas 
uan Nederlandsch OostIndie, elfde 
druk (Groningen, 1911) 

*: Eerdere afleveringen in deze 
artikelenreeks verschenen in 
Filatelie van mei 2008 (pagina's 
353 tot en met 357), juni 2008 
(pagina's 430 toten met433), 
oktober 2008 (pagina's 670 tot 
en met 675) en november 2008 
(pagina's 766 tot en met 772). 

Als u wilt reageren op deze 
en/of vorige afleveringen van 
deze artikelenreeks, kunt u een 
emailbericht smren aan de 
auteur, Han Siem in Clearwater 
(Verenigde Staten). Zijn email

adres is mmnm(ä)tampabay.rr.com 

71. Mooi gefrankeerde aangetekende brief uit Tokio (1912), gericht aan de omstreden 
toenmalig commandant van het NederlandsIndische leger, LuitenantCeneraal van 

Daalen. Prentbriefkaart met het Keizerlijke Paleis en de portretten van het kroonprinselijke 
paar, prins Yoshihito en prinses Sadako, de ouden van de latere keizer Hirohito. 

http://rr.com
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Deze en 800 andere partijen zijn volledig 
gefotografeerd op onze website te bezichtigen 
en te bestellen: www.postzegelpartijencentrale.nl 
24 uur per dag en zeven dagen in de week. 

4902 AMERIKA (U.S.A.) 450 
(Gebr/ongebr/postfr) +/-1860/1980. Een aardige 
verzameling, waarbij luchtpost. In 2 albunns. 
4922 ARUBA 200 
(Postfris) 1986/2005. Een komplete collectie. 
In Davo album. 
4960 BELGIË 300 
(Postfris) 1968/1996. Een vrijwel komplete collectie. 
In 2 albums. 
4957 BULGARIJE 300 
(Gebr/ongebr.) Een klassieke partij op albumbladen 
met veel beter materiaal. In map. 
4982 COMORES 200 
(Gebr/ongebr/postfr) Een aardige verzameling, 
waarbij Congo. In insteekboek. 
4962 CURACAO/ANTILLEN 300 
(Vnl. Ongebruikt) 1873/1960. Een aardige 
verzamelaar. In album. 
4899 DENEMARKEN 135 
(FDC's) 1991/2004. Een zeer goed gevulde 
verzameling. Hoge aanschafprijs. In album. 
4891 DUITSE RIJK 250 
(Gebr/ongebr.) 1923/1945. Een goed gevulde 
verzameling. In album. 
4845 DUITSL.-BERLIJN 350 
(gebruikt) 1948/1980. Een goed gevulde 
verzameling. In album. 
4884 DUITSL.-BUND 100 
(Postfris) 1996/2000. Een leuke handelspartij. 
In insteekboek. 
4850 DUITSL.-SAAR 550 
(Gebr/ongebr/postfr) Een wat rommelige 
verzameling. In album. 
4933 ENGELAND EN GEBIEDEN 200 
(Vnl. gebruikt) Een met veel klassiek materiaal. 
Zeer hoge cataloguswaarde. In insteekboek. 
4895 ENGELSE KOL./GEB. 500 
(Postfr/ongebr/gebr) Een leuke partij met veel 
langlopende series. In insteekboek. 
5004 ETHIOPIË 135 
(Gebr/ongebr/postfr) Een aardige verzameling 
met ook iets andere landen. In insteekboek. 
4823 FRANKRIJK 75 
(Ongebruikt) Een verzameling uit de jaren 60 
waarbij het Philatec blok. In map. 
4994 FRANS ANTARCTICA 135 
(Postfris) Een aardig geheel op insteekkaarten. 
In map. 
4820 FRANSE KOLONIEN 500 
(Gebr/ongebr.) Een klassieke verzameling tot ca. 
1960 met veel oud materiaal. In 3 albums. 
4979 GUERNSEY 130 
(Postfris) 1969/1991. Een zeer goed gevulde 
verzameling. In album. 
4931 HONGARIJE 350 
(Postfris) Een leuke partij met veel ongetand. 
In insteekboek. 

Pletheinstraat 112, 2518CM Den Haag 
Tel: 070 362 52 63, Fax: 070 362 54 15 
Email: admin@>postzegelpartijencentrale.nl 

4989 MONACO 140 
(Vnl. gebruikt) Een doublettenpartij met veel ouder 
materiaal. In insteekboekje. 
4967 MOTIEF: BLOEMEN 400 
(Vnl. Postfris) Een verzameling met veel ouder 
materiaal. In 3 insteekboeken. 
5014 MOTIEF: RODE KRUIS 800 
(Vnl. Postfris) Een leuke partij met veel materiaal. 
Waarbij beter. In 4 insteekboeken. 
5018 MOTIEF: SPORT 140 
(Postfr/ongebr/gebr) Een aardige verzameling, 
waarbij Albanië. In 2 insteekboeken. 
4943 MOTIEF: TAFELTENNIS 160 
(Vnl. Postfris) Een leuk geheel, waarbij ook 
tennis. In insteekboek. 
4969 MOTIEF: U.P.U. 300 
(Ongebruikt) 1949. Een goed gevulde verzameling, 
waarbij Berlijn. In 2 insteekboeken. 
4942 MOTIEF: VLIEGTUIGEN 225 
(Vnl. Postfris) Een leuk geheel met veel beter 
materiaal. In insteekboek. 
4880 NEDERLAND 200 
(Gebr/ongebr.) 1852/1973. Een redelijk gevulde 
verzameling. In album. 
4908 NEDERLAND - STEMPELS 1.150 
(gebruikt) KLEINROND. Een zeer uigebreide 
verzameling met zeer veel beter en schaars 
materiaal, van vele grote en kleine plaatsjes. 
Alsmede een uitgebreid deel brieven. Het bezichtiggen 
meer dan waard. In 3 albums. 
4925 NEDERLANDS-INDIE 325 
(Gebr/ongebr.) Een verzameling met veel materiaal. 
Waarbij ook iets doubletten en Nieuw Guinea. 
Cataloguswaarde Euro 2.800,-. In album. 
4948 NORFOLK EIL. 325 
(Vnl. Postfris) 1956/2002. Een zeer goed gevulde 
verzameling, waarbij extra's. In insteekboek. 
4858 OOSTENRIJK 100 
(Postfris) 1990/1996 en 1998/2001. Jaarboeken. 
In map. 
4956 ROEMENIE 225 
(Vnl. Postfris) Blokken. Een leuk geheel met veel 
ongetand. In insteekboek. 
4829 SURINAME 150 
(Postfris) 1975/1992. Een zeer goed gevulde 
verzameling. In 2 luxe albums. 
5034 TSJECHO-SLOWAKIJE 300 
(Vnl. Postfris) 1966/1982. Een mooie verzameling 
met zeer veel velletjes. In 3 albums. 
4876 VERENIGDE NATIES 200 
(Pfris/gebr.) Wenen. Een handelsvoorraad tot 2005. 
In insteekboek. 
4990 ZWITSERLAND 100 
(Postfr/ongebr/gebr) Een rommelige partij, waarbij 
nominaal en soldatenzegels. 
In insteekboek. 

Openingstijden: 
maandag t / m zaterdag 9-17uur 

http://www.postzegelpartijencentrale.nl


RONALD BOUSCHER 
Professioneel philatelist en commissionair 
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Pandahallen te Loosdrecht 
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Gespecialiseerd in Nederland, Ned.-Indië, Curasao en Suriname. 
Grote voorraad klassiek Nederland, w.o. emissie 1852: brieven, afstempelingen en plaatposities.Uitgebreid 
assortiment poststukken en postzegels Nederland, Ned.-Indië, Curasao en Suriname. Bemiddeling en 
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Omslag verstuurd vanuit Rotterdam naar Amsterdam op 25-9-1852, gefrankeerd met nr 2IA. Aankomststempel 
Amsterdam in rood op a.z. Certificaat Van Balen Blanken B1065. €7.975 

email: info @bouscher. nllwww. bouscher. nl 
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Omslag verstuurd vanuit Vlaardingen op 2541864 naar Bergen (NO) gefrankeerd met nr 2, pi. X, dun 
papier, vernietigd met Franco in omlijsting. Porto van 10 et voldaan tot aan de grens. Pennotering "14" 
is het door de ontvanger betaalde porto vanaf de grens tot Bergen. Zeer zeldzame route via Huil (GB) met 
schip "Anna". € 3.275 
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Omslag verstuurd vanuit Amsterdam op 591867 naar Lissabon (P), gefrankeerd met 3x nr 6 (Utr. 
druk). Haltestempel Amsterdam en rondstempel N.R.Spoorweg d.d. 4(!)91867 op voorzijde. Op a.z. 
vertrekstempel Amsterdam d.d. 591867, spoorwegstempel EmmenchOberhausen (D) d.d. 591867 en 
aankomststempel Lissabon d.d. 1091867. € 6.750 
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NEDERUND 

Voorgefrankeerde 
verpakking 'Merci' 
Op de meeste postvesti-
gingen was van 3 tot en 
met 31 november 2008 
een doosje 'Merci'-cho-
colaatjes te koop in een 
voorgefrankeerde verpak
king. 
Het zegelbeeld met een 
waardeaanduiding van 
2.20 euro is uitgevoerd 
in de stijl van de'Per
soonlijke Postzegels'. De 
voorstelling is een hartje 
met het logo van 'Merci' 
en daarnaast de tekst 
'verrassingzegel'. De prijs 
bedroeg 5.95 euro. 
Het ging om een pilot-
project; afhankelijk van 
het resultaat overweegt 
TNTPost het product ook 
buiten de postvestigingen 
te gaan verkopen, bijvoor
beeld in supermarkten 
en warenhuizen. Ook 

andere voorgefrankeerde 
productverpakkingen zijn 
in de toekomst denkbaar. 
Voor verzamelaars van 
gebruikte postwaarde-
stukken valt op te merken 
dat het gladde karton van 
de verpakking niet ideaal 
IS om een poststempel 

op aan te brengen. De 
beste kans had men bij 
loketstempels, als de inkt 
tenminste de kans kreeg 
om te drogen. Verpakkin
gen die via een brievenbus 
verzonden werden, bleven 
vaak ongestempeld. 

BELGri 

Mailing met persoonlijk 
zegelbeeld 
Ook in België kennen ze 
de persoonlijke postze
gel, die daar 'MijnZegel' 
genoemd wordt. 
Voor de goede orde: de 
afbeelding die de aanvra
ger aanlevert, wordt niet 
afgedrukt op de postze

gel, maar op een apart 
aanhangsel. 
De Post verzond in decem
ber 2008 een mailing om 
klanten erop attent te ma
ken dat 'MijnZegel' heel 
geschikt is voor gebruik 
op de kerst- en nieuw-
jaarspost. De envelop van 
de mailing was bedrukt 
meteen 'MijnZegel'-ze-
gelbeeld. 
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NIEUW IN DE NIEUWE EDITIE VAN DE 
GEUZENDAM: SPOORWEGBRIEFKAARTEN 

In de nieuwe Geuzendam's 
catalogus fan de postwaar-
destukken van Nederland 
en Overzeese Gebiedsdelen 
zijn voor het eerst ook de 
spoorwegbriefkaarten 
opgenomen. De redactie 
merkt op dat de lijst nog 

niet compleet is en dat 
er nog geen catalogus
prijzen gegeven kunnen 
worden, maar de nieuwe 
rubriek geeft toch een 
mooi overzicht van wat 
men zoal kan tegenko
men. 
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Bij de spoorwegbrief
kaarten wordt onder
scheid gemaakt tussen 
particuliere kaarten en 
particulier bedrukte 
kaarten. De particuliere 
kaarten - tussen 1921 en 
1923 speciaal vervaardigd 
voor de Nederlandsche 
Spoorwegen - ontbreken 
het woord 'Afzender' 
of de stippellijn achter 
'Afzender'. De particulier 
bedrukte kaarten zijn 
normale briefkaarten, die 
overdrukt zijn voor ge
bruik door verschillende 
spoorwegmaatschap
pijen, zoals de HYSM en 
de NCSM, maar ook de 
NS. De vroegste dateren 
van omstreeks 1875, de 
laatste van 1967. 
De meeste spoorweg-
brieflcaarten zijn gebruikt 
als 'Bericht van aankomst 
van goederen'. Als voor
beeld de spoorwegbrief
kaart die in de Geuzendam 
het nummer'MESS S3' 
heeft gekregen: een 
briefl<aartG3, op de 
achterzijde particulier 
bedrukt door de Maat
schappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen. 
Dit exemplaar is in maart 
1876 verzonden; het 
zegelbeeld is ontwaard 
met het takjestempel 
Eindhoven-Maastricht en 
op de achterzijde staat 
als aankomststempel het 
tweeletterstempel Sittard. 
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NIEUWE UITGIFTEN 

Duitsland 
De introductie van twee 
nieuwe Duitse automaat
zegels in het najaar van 
2008 leverde ook enkele 
nieuwe postwaardestuk
ken - ATM-Ganzsachen 
- op. Ze werden me 
toegestuurd door de heer 
Schraer: 
briefkaart 0.45 euro 
'Brandenburger Tor'; 
envelop 0.55 euro 'Radio 
Tower'; 
geïllustreerde envelop 
0.45 euro 'Brandenburger 
Tor' plus 0.45 euro 'Radio 
Tower'; 
aantekenenvelop 0.55 
euro 'Brandenburger Tor 
W; 
aantekenenvelop 2.15 
euro 'Radio Tower'. 
Voor verzending naar 
Nederland werden ze 
bijgefrankeerd met fran-
keerzegels 'Bloemen' of 
automaatzegels van het 
vorige ATM-type. 

Deutsche Post maakte verza
melaars op de nieuwe 
automaatzegels attent 
door een mailing met 
een zegelbeeld van 90 

eurocent van het vorige 
ATM-type en een speciaal 
stempel met de 'Radio 
Tower' in Bonn [2]. 

Enveloppen met een 
zegelbeeld van het type 
Plusbrieflndiuiduell kunnen 
besteld worden door be
drijven en particulieren, 
maar tot nu toe kennen 
we ze alleen van (grote) 
bedrijven. Ik kan weer 
enkele van deze 'persoon
lijke postwaardestukken' 
melden: 
Wasmiddelenfabrikant 
Henkei het een DL-ven-
sterenvelop vervaardigen 
met in het zegelbeeld (55 
eurocent) een portret van 
de oprichter van de firma, 
Fritz Henkel (1848-1930) 
[3]-
Van rekencentrum Relog 
is er een DL-vensteren-
velop van 25 eurocent 
met in het zegelbeeld het 
logo van het bedrijf, dat 
onder meer loonstroken 
produceert [4]. 
Zoekmachine-exploi
tant Fairrank liet een 
DL-vensterenvelop van 
55 eurocent vervaardigen 
met het firmalogo en een 
vrouwenportret [5]. 

Van Deutsche Post is er weer 
een grote C4-venster-
envelop (145 eurocent) 
met een vrouwenportret 
en naast het zegelbeeld 
het'GoGreen'-logo [6]. 
Zie ook mijn rubriek van 
oktober 2008. 

Hongarije 
De volgende vier nieuwe, 
voorgefrankeerde prent-
briefkaarten van 70 forint 
zijn verschenen. 
Op 10 september 2008 
werd een briefkaart uit
gebracht ter gelegenheid 
van het loo-jarig bestaan 
van de tuinstad Wekerle-
telep. Deze wijk ontleent 
zijn naam aan de Hon
gaarse politicus Sandor 
Wekerle (1848-1921); hij 
was onder meer premier 
en minister van Financiën 
en realiseerde een aantal 
grote projecten. 
De Hongaarse stad 
Balassagyarmat heeft als 
eretitel ciuitasjortissima, 
de moedigste stad. Op 23 
september werd aan deze 
stad een briefkaart gewijd 
met in het zegelbeeld 
het stadswapen en op 
de beeldzijde foto's van 
enkele markante locaties. 

Het Bartók-Muziekhuis 
in Rakoshegy houdt de 
herinnering levend aan 
een van de beroemdste 
Hongaarse componisten. 
De briefkaart die op 25 
september verscheen, 
toont in het zegelbeeld 
een portret van Béla 
Bartók en een foto van 
hetMuziekhuis. Op de 
beeldzijde van de kaart 
ziet men Bartóks borst
beeld plus opnamen van 
interieur en exterieur van 
het pand [7,8]. 
De smalspoorlijn van 
Szilvasvarad, aan de voet 
van het Bükk-gebergte 
in het noordoosten van 
Hongarije, loopt door een 
gebied dat onder meer 
bekend geworden is door 
de paardensport. Op een 
briefkaart die op 26 sep
tember werd uitgegeven 
(zegelbeeld locomotief) 
zien we onder meer een 
kudde Lippizanerpaarden 
[9,10]. 

Rusland 
Briefkaart met bijzonder 
zegelbecld 5.50 roebel: 
Maarschalk D.F. Ustinow 
1908-1984; zegelbeeld 
portret, illustratie portret 

in gala-uniform [11]. 

Enueloppen klem Jormaat 
met bijzonder zê elbceid 7.50 
roebel: 
S.I. Mamontow 1841-
1918, kunsdiefhebber 
en mecenas; zegelbeeld 
portret, illustratie sym
bolische weergave van 
verschillende kunsten 
plus bankbiljetten en 
munten. 
Acteur B. Smirnow 1908-
1982; zegelbeeld portret, 
illustratie scène uit 'De 
gebroeders Karamazow' 
[12]. 

Enuelop klein Jormaat met 
zegelbeeld 'A' en kerstklokken: 
Kerst- en Nieuwjaarswen
sen; illustratie kerk en 
kerstklokken (bestelda
tum achterzijde 03-04-
2008) [13]. 

Enveloppen groot Jormaat met 
zegelbeeld 'A' en kerstklokken: 
Kerst- en Nieuwjaarswen
sen; illustratie rieten slee 
met cadeaus (besteldatum 
achterzijde 28-03-2008); 
Idem, illustratie kerstbal
len en -sterren (01-04-
2008); 
Idem, illustratie sneeuw
landschap (02-04-2008). 

Enveloppen groot Jormaat 
met zegelbeeld 'A': 
Uljanowsk 360 jaar stad; 
illustratie monument op 
boulevard (besteldatum 
achterzijde 23-01-2008); 
Bouwmeester A.A. Betan-
courd 1758-1824; portret 
en bouwwerk (04-04-
2008); 
65e herdenking van de 
bevrijding van Brjansk; 
monument (29-04-2008); 
Taalonderzoeker I. 
Andronnikow 100 jaar; 
portret achter microfoons 
(16-05-2008); 
Nationaal Park Kenozero 
in Archangelsk; land
schap met gebouwen 
(23-05-2008); 
40 jaar Stadscomité 
vakbond in Moskou; em
bleem (05-06-2008); 
Eiland W âlaam in Karelië; 
kust en schip (18-06-
2008); 
Vliegtuigontwerper A. 
Toepolev 1888-1972; 
portret en vliegtuigen (25-
06-2008) [14]; 
Natuurbeschermings
gebied Bolschechechzir; 
eenden aan waterkant, 
embleem (02-07-2008); 
Tekenwedstrijd voor kin
deren 'Post en familie'; 
gezin met tijdschrift (08-
07-2008); 
65 e herdenking van de 
bevrijding van Krasnodar; 
lint en lauwerkrans (18-
07-2008). 



HET POSTVERKEER VAN DANZIG NAAR 
GROOT-BRinANNIË (1700-1875) 

Van oost naar west via de Hamburger Rit en andere routes 
D O O R A . H U L K E N B E R G - 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 

In de periode die in dit artikel 
wordt beschreven, was de stad 
Danzig tot 1793 een vrije stad. 
Daarna was ze achtereenvolgens 
onderdeel van Pruisen, van de 
Noord-Duitse Bond en tenslotte 
een stad in het Duitse Rijk. De 
posthistorische ontwikkelingen 
die hier beschreven worden, zijn 
dus die van de staat die op dat 
moment het monopolie op het 
postwezen uitoefende. 
Al sinds het begin van de 
zeventiende eeuw leidden de 
postroutes uit de noordelijke 
Duitse landen via de zoge
naamde Hamburger Ritt en via 
de Kurhrandenhurgische Postroute 
over Amsterdam naarCroot-Brit-
tannië. Deze routes waren in ge
bruik tot ongeveer i8oo. Door de 
vele oorlogen die de Europeanen 
met elkaar uitvochten en later de 
Franse verovering van Europa 
in het begin van de negentiende 
eeuw moest men voortdurend 
naar andere postwegen uitkijken. 
Toen Frankrijk en Thurn und 
Taxis in 1801 een postverdrag af
sloten, introduceerden ze hierbij 
een nieuw type van verrekenen 
tussen de verdragspartners. In 
1817 sloot Frankrijk een soort
gelijk verdrag af met Pruisen. 
In zijn Geschichte der Preußische 
Post schrijft Heinrich von Step
han dat Pruisen hier niet geluk
kig mee was. Pruisen zelf sloot 
waar mogelijk verdragen af op 
basis van het wederzijdse begrip 
dat het versturen van post voor 
iedereen zo snel en goedkoop 
mogelijk moest zijn. 
Brieven versturen naar Groot-
Brittannië was een dure aangele
genheid. Aantekenen was vrijwel 
niet mogelijk of slechts tegen 
exorbitante prijzen. Hieraan 
kwam een eind toen Pruisen 
in 1846 een verdrag sloot met 
Groot-Brittannië. 

DE ROUTES 
Omdat Groot-Brittannië een 
eiland is, bestaat een deel van de 
postroute altijd uit een zeereis. 
In de zestiende, zeventiende en 
achttiende eeuw waren er nog 
niet veel postroutes. Vanuit Dan
zig kon men een brief meegeven 
aan een schipper met bestem
ming Engeland. In deze vroege 
jaren stuurde men soms voor 
de zekerheid meerdere brieven: 

In een periode van nog geen tweehonderd jaar vonden er 

bij het vervoer van post uit Danzig die in westelijke rich

ting moest worden getronsporteerd volop veranderingen 

plaats. Over de gebruikte routes, de afgesloten verdragen 

en de geldende tarieven goot de nu volgende bijdrage. 

zowel over land als over zee. 
Ook kon men de brief met de 
bekende postrit van Danzig naar 
Hamburg sturen en hem daar 
via een agent aan een schipper 
laten meegeven naar Nederland 
of Groot-Brittannië. Andere be
kende havens voor de oversteek 
naar Engeland zijn Calais en 
Ostende. Afhankelijk van wie 
met wie in oorlog was, wisselden 
deze havens en er werd, als dat 
nodig was, ook uitgeweken naar 
bijvoorbeeld Husum en Tönning 
in Denemarken. 
De bekendste landroute was de 
Hamburger Rit. Deze postweg 
liep van Hamburg over Bremen, 
Lingen, Zwolle en Amersfoort 
naar Amsterdam. Van hieruit 
ging een postroute naar Hel-
tevoetsluis, waar men de brieven 
aan Engelse pakketboten die op 
Harwicn voeren overhandigde 
(het in de literatuur ingeburgerde 
begrip packet letter voor een brief 
van of naar Groot-Brittannië 
betekent dat de desbetreffende 
brief met een onder verdrag met 

EET". 

de post staand schip, een poc/cet 
ship, is vervoerd.) 
De Hamburger Rit was belang
rijk voor Danzig. Al in 1517 was 
er een postverbinding tussen 
Danzie en Hamburg, die later 
in verdragen werd vastgelegd. 
Het is dus zeer aannemelijk dat 
Danziger post naar het westen 
via Hamburg liep. 
Maar ook via de Pruisische post 
kon men al vroeg brieven naar 
het westen sturen. De oude rou
tevan Memel over Königsberg 
en Danzig via Berlijn naar Kleef 
is hiervan een goed voorbeeld. 
Van Kleef ging net via Nijmegen 
naar Amsterdam en dan verder 
naar Hellevoetsluis. Mogelijk 
heeft de brief uit ajbeeiding 1 
deze weg genomen; tenslotte 
lag Danzig aan deze route. Al 
in 1654 was er een verdrag met 
Pruisen over de inrichting van 
een postkantoor in Danzig. 
Onder Poolse druk moest het 
kantoor in 1660 alweer sluiten 
en hetduurdetot 1698 voor 
beide landen hun postoorlog 

^ 

beëindigden. Naar mening 
van de auteur valt meestafniet 
vast te stellen over welk van 
deze twee routes de brieven in 
Amsterdam aankwamen. Door 
het ontbreken van stempels en 
taxeringsmerken is de route niet 
te traceren. Voor Danzig waren 
beide wegen, de Hamburger en 
de Pruisische, belangrijk. Ook 
vroege brieven die niet over 
land naar Londen kwamen, zijn 
moeilijk te interpreteren. Zijn 
ze per schip naar Amsterdam 
gekomen of direct per schip in 
Londen of een andere Britse 
haven aangebracht? Concur
rentie op deze routes kwam van 
Thurn und Taxis. Zij onderhield 
een postroute van Hamburg via 
Düsseldorf naar Maaseik en ten 
slotte naar Ostende, waar een 
verbinding met Dover was. 
In 1795, toen de Fransen de Ne
derlanden veroverden, ging dit 
alles ten gronde. De Engelsen, 
die al sinds 1793 met Frankrijk 
in oorlog waren, zagen zich van 
hun landroute over Nederland 
naar Pruisen beroofd. Vrijwel 
direct openden ze de zeeroute 
Hamburg-(Cuxhaven)-Yar-
mouth. Toen Frankrijk in juni 
1803 Hamburg bezette, was ook 
deze route afgesloten. De post 
ging nu over Denemarken naar 
Groot-Brittannië. Thurn und 
Taxis speelde een bemiddelende 
rol tussen de oorlogvoerenden, 
waardoor ook Franse post naar 
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Afbeelding i - Brief van 19 41721 uit Donzig naar IDysart (Edinburgh) De brief is mogelijk over de 'Kurbrandenburgische Postroute' van Memel via 
Danzig over Berlijn naar Cleve gegaan en vandaar via Nijme^n naar Amsterdam Op de bnefis echter geen bewijs voor deze route aanwezig Het 
stempel links, een Bishopstempel, is van het 'Foreign Post Office' Voor de overtocht naar Londen moest iod betaald worden (rechtsboven) en van 

daar naar Edinburgh nog eens 6d Totaal door de geadresseerde te betalen i/ 4 (1N4) 



Afijeelding 2 - Bnefuit Danzig van 6 91769 naar Londen Het Bishopstempel van Se 19 f19 9J (s het aankomststempel van het Londense Foreign Post 
C^ce De geadresseerde heejt als adres 'the Jamaica Coffee House' Coffee houses waren in die tijd etablissementen waor men post kon afgeven of naor 

toe laten komen Cezien het zeetanefvan lod kon men concluderen dat de brief over Amsterdam naar Londen ging 
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Afbeelding 2 - Bnefuit Danzig von 6 91769 naar Londen Het Bishopstempel van Se 19 f19 9J (s het aa 
C^ce De geadresseerde heejt ols adres 'theJamaica Coffee House' Coffee houses waren in die tijd etabi 

toe laten komen Cezien het zeetanefvan lod kan men concluderen dat de brief over A 
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Afbeelding 3 - Aangetekende brief van 30 91S67 via Aken en Ostende naor Londen Het rode 
stempel 'Registered' met kroon is van Aken evenals het PD stempel Het rode Prussia/Registered 
met kroon is von Londen. Het rode ovale stempel is waarschijnlijk van het bestellende postkantoor 

De bnef loopt onder het verdrag van 7559 Toxering brief von Prwfsen naar Croot-Bnttannie 
5 Sgr + 2 Sgr voor het aantekenen = 7 Sgr 
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Afbeelding 4 - Brief van 1410 i868 via Aken en Ostende naar Londen Het halfronde Registered met 
kroon en het kaststempel met P D zijn van Aken Het Engelse ingangsstempel 'Prussia/ 

Registered-A' is van het 'Foreign Post Office' in Londen Taxenng de brief loopt onder het verdrag van 
7S59 Een brief naar Londen is 5+2 (R) = 7 Sgr 

Engeland kon. Het zal duide
lijk zijn dat deze beschrijving 
slechts een summier overzicht 
is van wat zich tussen 1793 en 
1814 op postaal gebied tussen 
Engeland en het continent heeft 
afgespeeld. Tussentijdse perio
den van vrede deden de oude 
routes weer opleven, waarna ze 
opnieuw gesloten werden als de 
regeringen weer anders besloten. 
Een gedetailleerd overzicht van 
al deze gebeurtenissen is in een 
publicatie van C. Muijs (1985) te 

lezen. 
Toen Frankrijk in 1813 de oorlog 
verloor en zich terugtrok uit 
de bezette gebieden, begon in 
Hamburg ook de oude pakket
vaart op Engeland weer Groot-
Brittannië en de stad Hamburg 
sloten een nieuw postverdrag. 
Uit de inhoud ervan blijkt dat alle 
brieven kosteloos aan Enge
land overhandigd werden, dat 
Engeland de schepen leverde en 
dat Hamburg geen havengeld 
berekende. OOK de route over 

Hellevoetsluis ging weer open. 
In januari 1841 sloot de Britse 
post een nieuw verdrag met de 
stad Hamburg. Alle post naar 
Engeland ging over Ham
burg. Problematisch waren de 
wintertijden. Als Hamburg door 
ijsgang niet bereikbaar was en 
men oe post elders aan land 
bracht - bijvoorbeeld in Helgo
land - waren de kosten voor de 
stad Hamburg. Wie een andere 
route wenste, diende dit duidelijk 
op de briefte vermelden. Dit 
alles eindigde op 31 december 
1867, toen de stad Hamburg 
in de Noord-Duitse Bond werd 
opgenomen. 
In 1844 sloten België en Groot-
Brittannië een postverdrag. Hier
door kon in principe een snelle 
en goedkope transitverbinding 
naar Pruisen ontstaan. De post 
ging tot nu toe slechts tweemaal 
per week over Hamburg, tenwijl 
van de route Ostende-Dover 
zesmaal per week gebruik werd 
gemaakt. Het General Post Office 
(GPO) bleef echter alle post 
over Hamburg leiden omdat dat 
financieel aantrekkelijker was. 
Pruisen zelf stuurde de post 
altijd via de snelste en goed
koopste route en dat was toen al 
via Aken en Ostende. 
Pruisen sloot eindelijk op ^ 
oktober 1846 een postverdrag 
met Groot-Brittannië. Dit eerste 
verdrag is de eenvoud zelve. De 
verdragspartners zagen af van 
de afstandberekening in beide 
landen. Er kwam een tarief van 
land naar land, wat voor die tijd 
zeer vooruitstrevend was. Het 
resultaat was de definitieve route 
over Aken, met transit door Bel
gië naar Ostende en vandaar de 
oversteek naar Dover. Men kon 
nog steeds kiezen voor een an
dere route, maar dat moest dan 
wel duidelijk op de brief vermeld 
staan. 

Tegelijkertijd sloot Hamburg 
een aanvullend verdrag met 
Londen. Hierdoor werd het 
mogelijk om vanuit Hamburg 
via Huil brieven naar Engeland te 
zenden. Deze route was aantrek

kelijker dan die naar London. 
Maar de landroute over Aken 
won steeds meer aan invloed. 
Eind november 1853 daalde de 
prijs voor een enkelvoudige brief 
over deze route naar hetzelfde 
tariefalsdatvia Hamburg. 
Dat was de doodsteek voor de 
Hamburgroute. Vrijwel alles 
gaat nu over Ostende. Mede 
door de opkomst van het spoor 
nam de aantrekkelijkheid van 
de route over Keulen alsmaar 
toe. Op het korte stuk Keulen-
Verviers, een afstand van slechts 
honderd kilometer, die men in 
twee uur aflegde, moest de post 
dan gesorteerd en gestempeld 
worden. Geen gemakkelijke klus, 
gezien het stijgende briewolume. 
In 1853 was de postomvang zo 
groot geworden dat men van 
twee treinparen naar drie ging 
en in 1854 al vier treinparen met 
elk drie postwagons nodig had. 
Omdat nu alle post - zowel die 
naar het zuidelijke als die naar 
het westelijke buitenland - via 
Keulen-Verviers ging, werd dit 
een gigantische verkeersader. 
Een verzoek van de Duitse post 
om de postwagons tot Ostende 
mee te laten rijden, wezen de 
Belgen in eerst instantie af Pas 
in 1889 gingen ze ermee akkoord 
en kon een eerste Bahnpost van 
Keulen naar Ostende rijden. Met 
de nu vijf uur durende rit was er 
lucht in het geheel gekomen. 

DE STEMPELS 
In tegenstelling tot Frankrijk, dat 
al zeer vroeg ingangsstempels 
op brieven uit het buitenland 
plaatste, gebruikte Engeland dit 
soort stempels niet. Tot aan het 
verdrag van 1846 zien we op ou
dere brieven wel een zogenaamd 
Bishopstempel, genoemd naar 
de uitvinder Bishop. Het Foreign 
Office van het GPO plaatste 
deze stempels op de achterzijde 
van brieven uit het buitenland 
(afieeldingi). 
Ook brieven die privé per schip 
aangebracht werden, ontvingen 
zo'n stempel. Deze zogenaamde 
S/i/p Letters moesten op straffe 
van een boete bij de post worden 
ingeleverd. Na het afsluiten 
van postverdragen tussen de 
beide landen werden er nog 
steeds geen stempels van Britse 
zijde op de Pruisische brieven 
geplaatst. Een uitzondering 
vormden de aangetekende brie
ven. Sinds i860 werd in Londen 
een rood stempeltje zonder 
omranding afgeslagen, met de 
tekst: Pmssia/Registered en een 
kroon in het midden [afbeelding 
3). In 1865 werd dit stempel 
vervangen door een stempel met 
omranding en de tekst Prus
sia/Registered. In plaats van de 
kroonTcwam een datumblok en 
de letter A. Dit stempel werd in 
zwart afgeslagen (afbeelding4). 
In hetzelfde jaar introduceerde 
het GPO twee nieuwe stempels, 
ditmaal ovaalachtig en met de 
tekst Registered-London/from 
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Afbeelding y Aangetekende bnefmn 16 721^69 via Aken en Ostende naar Londen Het ellips

achtige stempel 'Registered Londen from Prussia' ts van het foreign Post office te Londen Het rode 
Registered/London stempel is waarschijnlijk van het bestellende postkantoor Sinds het verdrag van 

1Ä59 kostte een aangetekende hnefnog maar^+i (R) = 7 Sgr 

Afbeelding 6  Aangetekende brief van 5 72 756S via Aken en Ostende naar Londen Het rode 
Registered stempel en het P D stempel zijn van Aken Het elhpsachtige stempel 'Registered Londen 

from Prussia/A is van het Foreign Post Office te Londen. Sinds het verdrag van 185g kostte een 
aangetekende brief nog maars+2 (R) = 7 Sgr 

^ 7  Francobriefvan 2j 9 7859 via Aken en Ostende naar Londen De rode stempels P 
(Paid) en 212 zijn van Aken De P gaf aan dat de brief volledig tot bestemming was betaald De 2^2 

was een verrekenstempel en betekende dat men dit bedrag aan GrootBrittannie vergoedde Het 
stempel is maar} maanden in gebruik geweest en op brieven uit Danzig zeer zeldzaam Taxenng 

5 Sgr volgens verdrag van 7859 

Prussia, voorzien van een 
horizontale balk en een datum 
(afieelding^). Dit stempel is er 
in twee typen, die zich van elkaar 
onderscheiden door de lengte 
van de tekst RegisteredLondon 
en een onderscneidingsletter 
A {afieelding 6). Een verklaring 
voor de omstandigheid dat er 
gelijktijdig zoveel verschillende 
ingangsaantekenstempels in 
gebruik waren, heeft de auteur 
niet kunnen vinden*. 
Toch staan veel brieven naar 
GrootBrittannië vol met 
stempels. De meeste hiervan 
zijn geplaatst in het land van 

herkomst. De bekende grensuit
wisselkantoren Aken en Ham
burg laten veel nevenstempels 
achter, vooral op aangetekende 
brieven, metals resultaat zeer 
decoratieve brieven. Eerst zien 
we het Engelse stempel P. {Paid) 
in ellips en cirkel, dat zowel in 
zwart als rood bekend is. De 
aanduiding P. diende als verta
ling van het in Pruisen gebruikte 
stempel met het woord Franiio. 
Deze P.stempels waren door de 
Engelse post aan de Pruisische 
grensuitwisselingskantoren ge
leverd [ajbeeidinger) y en S). Het 
ellipsstempel is het oudst; dat 

hoort bij het verdrag van 1846 
[afbeelding 9). Dit stempel werd 
in mei 1849 vervangen door een 
stempel met P. in een cirkel. Het 
P.stempel bleef vervolgens tot 
1863 in gebruik; in Hamburg 
verdween het al in 1850. 
Van Aken kennen we ook de 
langstempels (ajheeldingen j 
en 76) en het kaststempel P. D. 
[Payépsqu'ó Destination; zie de 
afbeeldingen 4,5 en 6). De P. en 
P.D.stempels komen uitsluitend 
vooropfrancobrieven (apeeldin
ge/i4toten met 9). 
Verder leverde Engeland een 
haifrondstempel met de tekst 
Registered en een kroon erboven 
aan Pruisen. Dit stempel, dat in 
Aken op aangetekende brieven 
werd geplaatst, is waarschijnlijk 
een 'vertaling' van het Duitse Re
comandiertstempel. Dit stempel 
komt in zwart (1848) en rood 
(vanaf 1853) voor. Op brieven 
uit 1859 treffen we een verreken
stempel aan; een stempel dat 
aangeeft welk deel van het voor
uitbetaalde tarief aan GrootBrit
tannië toekwam {apeeiding fi. 
Het bewuste stempel is maar 
drie maanden gebruikt. 
Vanuit Hamburg zien we vooral 
uit de voorverdragstijd veel 
transitstempels. Brieven uit 
Danzig kwamen binnen op 
het Pruisische postkantoor in 
Hamburg en werden daar van 
een aankomststempel voor
zien [afbeelding lö), dat op de 
achterzijde werd aangebracht. 
Dit kantoor droeg de brieven 

over aan het Stadspostkantoor 
van Hamburg, dat voor de post 
naar Engeland verantwoordelijk 
was. Dit kantoor plaatste dan 
zijn stempel op de brieven en 
berekende een transittarief 
Bekend zijn de zogenoemde 
vlinderstempels [afieeldingen lo 
en 14) in zwart en later de rode 
ovale Tstempels van dit kantoor 
[afieeldingen n en 12). 
In Hamburg was ook een 
Connptoirfür Schiffsbriefe, het 
scheepsbrievenbureau, geves
tigd. Het was een onderdeel van 
het stadspostbureau. Hier kwam 
een stempel op die brieven die 
niet met pakketschepen werden 
meegegeven. Het was een stem
pel zonder omranding en met de 
tekst Schiffibrief Post/Hamburg 
en een datum in het midden 
[apeeldingij). Een brief die op 
deze wijze werd vervoerd moest 
in Engeland aan de Engelse post 
overhandigd worden. Hier kreeg 
de brief ook weer een stempel, 
dat aangaf dat het om een Ship 
Letter ging. Vrijwel alle brieven 
gingen over het in Londen geves
tigde Ship Letter Office. 

DE TARIEVEN 
Brieven voor GrootBrittannië 
werden vaak met particuliere 
schepen naar WestEuropa ge
bracht. Veel van deze brieven 
zijn op die manier in Amster
dam beland en daar aan de 
reguliere post overgedragen. De 
overtocht van Amsterdam via 
Hellevoetsluis naar Londen was 

Boven afbeelding 8 ■ Pruisische postwaardeenveloppe van 26 8 7853 over Aken naar Liverpool Het 
P stempel betekent betaald tot bestemming Het zwak afgeslagen stempel M/N R is een spoonveg

stempel van de route LondenUverpool Het waardezegel van y Sgr op de enveloppe is het te betalen 
bedrog voor een gewone brief sinds het verdrag vam 81852. 

Onder afbeelding 8a  In het begin van het spoorwegtijdperk was het de gewoonte om alle 
overgangen naar een andere treintraject te documenteren Achtereenvolgens zien we rechtsboven 
DanzigBromberg linksonder, BrombergBerlin en linksboven, BerlinMinden Dan gaat de brief 
in Keulen over op de internationale spoorlijn CoelnVerviers (midden rechts) in rood Tenslotte het 

aankomststempel van Liverpool in blauw 
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Afbeelding c) francobref vamS ^184^ va Hamburg naar Londen De P n ovaal betekent dat tot 
bestemming alles betaald is Taxenng tot Londen dubbele bnef2xio = 20 Sgr 

•̂ m 
^n^H: 

/ 

Aßeelding v Een tot Hamburg betaalde bnefuit 18 7 7^44 naar Londen De bnef weegt 1̂ /4 Loth 
Het Pruisische taneftot Hamburg /s dan J/i «0+7 (transit Hamburg) = 32 Sgr Voor Londen is dit 

een double lette? en de geadresseerde moet 2x 7/8 = 3/4 hetak 

l i t \  =?^ 

^J^/^?/^^^^^, 

Aßeeldngi^ Scheepsbref van 2C) 6 18^8 va Hamburgen Hull naar Londen Het Schjfspost 
stempel is van het Hamburger SchifsbriefComptoir' en kwam op alle brieven die niet met Engelse 
postschepen werden verzonden In Huil is de bnef als scheepsbnefin rood afgestempeld met Huil/ 
Shipletter De taxenng tot Hamburg voor een dubbele bnef ^h xlo + ;ji/2 = ^8/2 Sgr De taxenng 

in Londen was 8d (ship letter) + iid (Huil Londen) = 7/7 

gebaseerd op een overeenkomst 
uit 1668 tussen de stad Amster 
dam en Lord Arlington van de 
Bntse Post Zulke brieven zyn 
in Engeland getaxeerd met Tod 
{afbeeldingen i en 2) Dit bedrag 

stond voor het vervoer over zee 
naaren de bestelling in Londen 
Maar er waren ook overlandrou 
tes in gebruik Sinds de zeven 
tiende eeuw werd een groot deel 
van de post uit Noord Duitsland 

z^c/rrf. r ^ ^ ^ 
*. TA' 

/ 

^ ^^/^^ '^y/yky ! 

• 1 ^ 

Afbeelding 10 Bnefmn 77 4 7S34 via Hamburg naar Leith Schotland De bnef gaat via het Pruisisch 
postkantoor in Hamburg (nierenstempel) en het Hamburger Stadspostkantöor (vlinderstempel) naar 

Londen (f PO Foreign Post Office) Van Londen naar Leith moet bij de grens met Schotland een 
extra heffing van'/; d als koetsbelasting betaald worden Taxenng tot Hamburg voor brief > ^ 4 Loth 
77/»70 75+3'/2 (transit) = 18^2 Sgr De genoteerde 79 Sgr zijn met te verklaren Hamburg Londen 

1/8 en voor de route naar Leith $d Bij elkaar zijn 2/7 + /2d door geadresseerde te betalen 

m •«■il 
Afbeelding 12 Brief van 79 81843 via Hamburg naar Londen Het roodovale T stempel is het 

transitstempel van het Hamburger stadspostkantoor Het vooruitbetaalde Pruisische en Hamburger 
transitbedrag bedragen vooreen bnef van t'I2 Loth 2x7017 (transit Hamburg} = 2j Sgr In Qroot 
Bnttannie berekent men voor deze double letter" 2x1/8 = 3/4 Dit bedrog staat tussen de 2y en het 

T stempel in en is wat moeilijk te ontcijferen 

die bestemd was voor Engeland 
via Hamburgen de Hamburger 
Ritt of via Berlijn en de Kur

brandenburgische Postroute naar 
Amsterdam vervoerd In tegen 
stelling tot de route over zee liep 
de route over land vrijwel altijd 
via een officiële postmstantie 
Dit betekent dat zulke bneven tot 
de kust vooruit betaald moesten 
zijn Hetzeetarief en het even 
tuele Engelse binnenlandse port 
moest de geadresseerde betalen 
Vaak Zijn de Engelse tariefaan 
duidingen maar moeilijk te 
ontcijferen, doordat de schuine 
streep van het Shillingteken ('/') 
met de andere cijfers in één pen
nenkras werd neergezet 
Na de bevrijdingsoorlogen tegen 
Frankrijk moesteen brief van 
Danzig naar Engeland belast 

worden met het binnenlandse 
taneftot Hamburg, plus een 
transittanefvan 5 Silbergroschen 
(Sgr) Later veranderde dit in 
3/4 Sgr Voor een zogenaamde 
dubbele bnef bedroeg het transit 
7 Sgr Voor alle portobneven tot 1 
januan 1847 gold dat de afzender 
de kosten voor het vervoer van 
Danzig naar Hamburg (io Sgr) 
en het Hamburgse transitta 
nef betaalde Het Hamburgse 
transittanef IS vrijwel nooit apart 
op de bneven vermeld Deze ta 
neven waren bij de verzendende 
postkantoren bekend en werden 
opgeteld bij het binnenlandse 
tarief waarna het tarief met 
rood potlood als een getal op de 
brieven werd geschreven Soms 
plaatste de loketbeambte dit 
transittanef, vooral bij zwaardere 
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Lm\is aßjeeldmg 14  Bnefvan 12 lo i8^8 vio Hamburg mar Londen Over het Danzigstempel 
heen staat het Hamburger i/iinder^mpel (transitstempel) Het Londenstempel is van het Foreign 
Post Office De taxenng tot Hamburg is 70+7 (Hamburger transit) = 77 Sgr De 7 Sgr transit staan 
opart vermeld. Daar men de bnefin CrootBnttannie als 'triple letter' berekende, moest 3x1/8 = 

5/ betaald worden 

Onder afljeelding 15  Froncobriefvan 2612 7859 via Aken en Engeland naar Cuba Het rode P 
stempel is van Aken en geefi aan dat de brief tot Cuba betaald is Dit wordt in Londen bevestigd 
door het rode stempel Londen/Paid Sinds 1858 was er uit Engeland een directe verbinding naar 

Cuba De kosten voor deze directe route bedroegen 22 Sgr Als 'frc 22' op de bnef Als aonkomststem
pel in Cuba dient het stempel N E 2 Dit geefi aan dot de brief uit 'Northern Europe' kwam en met 

2 Reales belast is als kosten voor de geadresseerde 
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Afi)eeldmg i6  Bnefvan 4 77 7S72 i^ia Ostende naar Liverpool Met ingang van 7 7 7870 kostte een 
bnef naar CrootBnttannie nog maar ^(2 Sgr 

brieven, weleens op de brief 
(afieeldingi4). 
De afstand DanzigHamburg 
bedroeg ongeveer 75 mijl (n mijl 
= 7.5 kilometer). De afstandsta
bel uit het Pruisische portohand
boek van 1825/1832 geeft aan dat 
vooreen enkelvoudige brief (^ 
Loth) en een afgelegde afstand 
van 70 tot 80 mijl l o Sgr. betaald 
moet w/orden. Na 18 augustus 
1844 bedroeg het porto voor 
een afstand van 50 tot 100 mijl 
nog maar 5 Sgr Deze tariefverla
eing ging voor brieven naar het 
buitenland echter pas in op 17 
april 1845. 
Tussen 1817 en 1847 bedroeg het 
zeeport via Hamburg voor een 
gewone enkelbladsbrief (Smg/e 
Letter) tussen Pruisen en Enge
land i / i o (18 Sgr.). Het GPO 
rekende niet in grammen, maar 
keek naar het aantal bladen dat 
een brief bevatte. Dus een enkel 
blad was eenmaal het porto, 
twee bladen tweemaal (3/ 4) 
[ajbeeidmgen 11 en 12) en drie 
bladen driemaal (5/) het porto 

{apeelding 14), enzovoort, zolang 
het totale gewicht maar onder 1 
ounce (ca. 32 gram) bleef 
Ondanks de uitgebreide handel 
met GrootBrittan nië was er 
geen postverdrag met dit land 
tot 1846. Het GPO voerde een 
politiek van zoveel mogelijk geld 
verdienen voor de schatkist en 
dat leidde tot zeer hoge prijzen 
voor een brief Von Stephan be
schrijft dat een brief van Berlijn 
naar Londen in 1840 TJVÏ Sgr. 
Kostte, waarvan 18 Sgr. voor 
Engeland waren. 
Omdat GrootBrittan nië een ko
loniale macht was met een uitge
breide vloot, was het ook een be
langrijk handels en transitoland. 
Veel post naar en uit Noord en 
ZuidAmerika {afoeelding 15) 
en Europa kwam via Groot
Brittannië aan. Het GPO vond 
het geen enkel probleem om 
brieven achter te houden als de 
transitokosten niet ter plekke in 
Londen waren voldaan. Geadres
seerden in bijvoorbeeld Pruisen 
kregen een briefje van het GPO 

'A 'L eci'. 
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Afbeelding 77  Bnefvan }on 187$ naar Londen Dit hoefijzerstempel /s sinds 17 7̂ 75 van het 
kantoor Danzig 3 Met ingang van het algemene postverdrag van de UPU is een bnef tot 75 gram 

naar CrootBnttannie 20 Pfennig 

met het verzoek de kosten die 
op de brief rustten in Londen te 
komen voldoen. Dit betekende 
meestal dat een bevriende relatie 
deze kosten dan betaalde, zodat 
de brief verder verzonden werd. 
Daartoe moest natuurlijk eerst 
weer een brief voor ijVz Sgr naar 
Engeland gestuurd worden. Om 
deze praktijken vóór te zijn was 
het mogelijk om brieven via de 
Pruisische handelsattaché in 
Londen te verzenden. Deze en 
andere pesterijen van de Engelse 
post, gekoppeld aan de hoge ver
voersprijzen, leidden uiteindelijk 
tot een soort postoorlog tussen 
de beide landen. 
Een ander voorbeeld hiervan is 
onder andere het postverdrag 
tussen Engeland en België 
van 1844. Met dit postverdrag 
ontstond de mogelijkheid om via 
Ostende brieven naar Pruisen te 
sturen. Het GPO deed dit niet, 
maar stuurde de post via Cuxha
ven en Bremen, omdat ze dan 
meer voor haar brieven kreeg. 
Als tegenmaatregel besloot Prui

sen dat de toeslag over Bremen 
niet betaald zou worden. Als dit 
niet hielp wilde men alle Engelse 
brieven aan de grens terug stu
ren en het publiek via de kranten 
op de hoogte brengen. Hierop 
bond het GPO in en stuurde het 
de post over Ostende. 
Een ander voorbeeld was het 
briefvervoer naar NoordAme
rika. Engeland met zijn grote 
handelsvloot probeerde een 
monopolie op het transAtlan
tische vervoer te verkrijgen. 
Zo dwarsboomde men het 
postvervoer met nietEngelse 
schepen die tussen Bremen 
en New York voeren. Het GPO 
belastte de met deze schepen in 
Engeland aangevoerde brieven 
met een zeer hoge toeslag. In 
de omgekeerde richting trof dit 
de Amerikanen. Deze laatsten 
blokkeerden nu de transitpost 
uit en naar Canada en dreigden 
zelf ook met een hoge toeslag 
op post die via Engelse schepen 
in New York aankwam. Het En
gelse publiek kwam in opstand 



en opnieuw bond het CPO in. 
Nu begon de Pruisische post 
onderhandelingen met Groot-
Brittannië om tot een redelijk 
postverdrag te komen. Dit 
leidde tot een verdrag in 1846. 
Twee routes waren er mogelijk: 
over Aken, Oostende of over 
Hamburg. Voor het transit over 
Hamburg was Pruisen en voor 
het transit over België Engeland 
verantwoordelijk. De transit
kosten over beide routes waren 
gelijk. 
Met het in werking treden op 
1 januari 1847 van dit eerste 
verdrag was het tarief voor een 
enkelvoudige brief gezakt tot 
TO Sgr. Opmerkelijk was dat dit 
gold ongeacht de afgelegde af
stand en voor een brief tot 1 Loth 
(>2 ounce = ca. i5 gram). Ook 
aantekenen werd nu mogelijk, 
maar met 10 Sgr was het toch 
erg duur Bovendien moesten 
aangetekende brieven altijd 
vooruit betaald worden. In 1848 
verlaagde men het aanteken-
bedrag naar 5 Sgr Daarnaast 
kon het publiek oepalen of het 
een brief geheel porto dan wel 
geheel franco wilde verzenden. 
De dwangfrankering tot de kust 
verviel, maar het was niet moge
lijk om een deel van het traject te 
betalen. Het was alles of niets. 
Het alsmaar toenemende brief
verkeer tussen de beide landen 
maakte al snel mogelijk dat men 
een additioneel verdrag afsloot. 
Het trad op i augustus 1852 in 

werking. Als enige postroute 
koos men de weg over Aken. 
Opnieuw zakte de briefprijs, 
nu tot 7 Sgr Dit bedrag was 
als volgt opgebouwd: Pruisen 
binnenland 3, transit België i en 
3 Sgr. zeeporttot Londen. Het 
aantekenrecht was nu nog maar 
2 Sgr. maar dit moest nog altijd 
vooruit betaald worden. 
Het steeds verder stijgende 
briefvolume inspireerde Pruisen 
opnieuw tot onderhandelingen 
met Engeland, met als resultaat 
een tweede additioneel verdrag. 
Dit verdrag, dat op i juli 1859 in 
werking trad, liet opnieuw een 
tariefverlaging zien. Een brief 
kostte nu nog maar 5 Sgr Deze 
prijs betaalde men alleen in 
geval van een francobrief Van dit 
bedrag was de helft voor Groot-
Brittannië {afbeelding y). Het 
aantekenen bleef onveranderd. 
Ongefrankeerde brieven bleven 
tot 1870 op 7 Sgr. staan. Een en 
ander diende ook om het gebruik 
van postzegels te stimuleren, 
een frankeermiddel dat sinds 
1852 ook voor gebruik naar het 
buitenland was toegestaan. 
Het volgende postverdrag na het 
ontstaan van de Noord-Duitse 
Bond verlaagde het port in 1870 
tot 2/4 Sgr. {aßeelding 16). 
Vanaf 1 juli 1875, toen het alge
mene postverdrag van de UPU 
van kracht werd, kostte een brief 
tot 15 gram nog maar 20 Pfennig 
(aßeelding 17), een tarief dat tot 
oktober!919zou blijven bestaan. 

Noot: 
*: Navraag bij het British Postal Mu
seum & Archiue leverde geen concrete 
informatie op. Ook de gebruikstijden 
van al deze stempels konden daar 
niet achterhaald worden. 
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HET BERICHT MOET 
ALTIJD DOOR 
De veertigste verjaardag van de 
restauratie en herinrichting van 
de Chappe-toren van Saverne bij 
Straatsburg was voor de Société 
d'Histoire de la Poste et de France 
Telecom en Alsace aanleiding er 
een speciaal nummer aan te wij
den. Het kreeg lovende kritieken 
in de filatelistische pers. 

Claude 
Chappe, 

op 
een Franse 
postzegel 

Claude Chappe (25 december 
1763-23 januari 1805), uitvin
der van de optische telegraaf 
(torens en hoge punten in het 
terrein van waaraf seinen werden 
doorgegeven; vandaar de bij
naam 'telegrafie met tekens' of 
'armtelegraaf), had zijn vinding 
in 1792 gedemonstreerd voor de 
Franse wetgevende vergadering. 
Het was een ingenieus systeem, 
dat het berichtenverkeer van die 
tijd danig op zijn kop zette. Zo 

kon een bericht uit Parijs met 
bestemming Rijssel in 70 minu
ten worden overgebracht (1794). 
Tot dat moment was de ijlbode 
te paard het snelste verbindings
middel. Frankrijk was, na de 
Revolutie van 1789, volop in 
beweging. Voor het leger waren 
snelle en betrouwbare verbindin
gen van het grootste belang. De 
optische telegraaf was zo'n mid
del. Overal in Europa werden in 
allerijl congressen gehouden en 
zagen publicaties over mogelijke 
soortgelijke systemen het licht. 
Maar Chappe had een duidelijke 
voorsprong. Samen met het ge
noemde boekje ontving ik twee 
publicaties van Nederlandse 
schrijvers over het systeem. 
C. van Romburgh schreef ook 
over het Bataafse telegraafsys-
teem in 1799-1801, dat sterk af
week van dat van Chappe. Langs 
onze kust was een systeem in 
werking, waarmee eveneens 
op heel snelle wijze berichten 
konden worden doorgegeven. 
Bijvoorbeeld in 1799, t i j de 
landing van het Anglo-Russische 
leger in Noord-Holland. Hier 
gebruikte men een soort korven 
(bij duisternis vuurkorven) en 
sprak men van semaforen, die 
langs verticale lijnen in een be
paalde positie werden gebracht. 
B. Hogesteeger schreef uitge
breid over de Patriotten van 1787 
en hun mislukte revolutie, het 

Dit kaartje brengt de Ligne Chappe van Vllssmgen naar Antwerpen in beeld 

seinenstelsel langs de kust en 
het streven van de Patriotten om 
te komen tot een van staatswege 
geleid poststelsel (dat er pas in 
1799 kwam). Nadat Napoleon 
Vlissingen en het havengebied 
in november 1807 had gean
nexeerd, werd genoemd gebied 
aangesloten op de telegraaflijn 
naar Antwerpen. Na de inlijving 
van ons land bij het Franse 
Keizerrrijk (1810) werd de lijn 
verlengd. Hij liep van Parijs over 
Antwerpen naar Amsterdam 
(de derde stad van het Keizer
rijk). Menige kerktoren, het 
hoogste punt in ons vlakke land, 
werd van zijn spits ontdaan en 
verbouwd tot telegraafplatform. 
Toen de Engelse invasievloot op 
29 juli 1809 voor de Zeeuwse 
kust verscheen, werd dat via 

de kerktoren van Domburg 
doorgegeven naarZandvoort 
en Haarlem en vandaar per 
ordonnans naar Amsterdam. De 
landingen op 30 juli werden snel 
doorgegeven naar Parijs; al op 1 =~ 
augustus 1809 vernam Napo- = 
leon, die in Wenen verbJeer", van "̂  
de genomen tegenmaatregelen. ^ 
De Franse regering heeft, om het = 
cultureel erfgoed te behouden ^ 
en de Fransen zich van hun ver- -^ 
leden bewust te laten worden, al 3 
zo'n 13 Chappe-torens laten res- " 
taureren, verspreid over de oude ; ; 
telegraafroutes. Zeven ervan zijn "" 
met een werkend mechanisme p 1 
uitgerust. Het kerstkind Chappe ) | 
pleegde om onbekende reden 
in 1805 zelfmoord. {Diligence 
d'Alsace y8 in Timbres magazine, 
juli/augustus 2008). G.A. CEERTS 
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LUFTHANSA 

Nu pas binnengeko
men, maar daarom niet 
minder mooi en interes

sant: een envelop die de 
vlucht herdenkt van Air 
Malta (in samenwerking 
met Lufthansa) die het 
Olympisch team in 2000 

van Valetta naar Frankfurt 
vloog. Vandaar ging het 
via Singapore naar Sydney 
W. 
Op 15 maart 2008 vloog 

Lufthansa van Ibiza naar 
Düsseldorf met een toe
stel van het type B737-300 
[2]. 
Op I mei ging een A-300 
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van Air Berlin Dusseldorf 
naar Beijing. 
Ook leuk om te zien: post 
van de Verenigde Naties 
van Geneve en Wenen via 
Hamburg naar Reykjavik, 
op 14 juni jl. [3] 
Dan de Olympische Spe
len in Beijing in 2008. Op 
8 augustus 2008 ging een 
B747 van Frankfort naar 
Beijing [4]. Op dezelfde 
datum werd ook het 
traject Bonn-Beijing afge
legd. Op 24 augustus was 
de terugvlucht van Beijing 
naar Frankfurt [5]. 
Eveneens op 24 augustus 
jl. werd de Ierse Olympi
sche equipe teruggevlo
gen met een toestel van 
Lufthansa: van Beijing 
naar Frankfurt en vandaar 
naar Dublin. 
Op 29 augustus jl. was er 
een vlucht met een B747-
200C (C = cargo) van 
Hannover naar Reykjavik 
[6]. 
Als (nieuwe) vliegtuigen 
van Lufthansa worden 
gedoopt, worden daar 
kaarten voor uitgegeven. 
Dat was het geval op 15, 
16 en ig september [7] en 
op 14 (uitgestelde doop) 
en 15 oktober [8]. 
Op 27 oktober was er 
een eerste vlucht van 
Mannheim naar München 
v.v. met een Fairchild-Dor-
nier 328. Ook hier ging 
het om een uitgestelde 
eerste vlucht [9]. 
Dan nog wat verdrietig 
nieuws: in Duitsland 
was men treurig, want 
het beroemde vliegveld 
Berlin-Tempelhof werd op 
30 oktober 2008 gesloten. 
Er was gelukkig een mooi 
aandenken: een prachtige 
envelop met stempels die 
al even mooi zijn [10]. 

HANDIG EN GOEDKOOP: FILATELIE DIGITAAL 
Van de jaargang 2007 van Filatelie kunt u een handige digitale 
versie bestellen. Alle elf nummers van 2007 in pdf-formaat, sa
men goed voor bijna negenhonderd pagina's met redactionele 

en commerciële informatie. Dankzij de zoekfuncties van Adobe 
Reader kunt u gemakkelijk uw weg zoeken door de trefwoor

den van uw keuze in te typen (werkt ook in de advertenties!). En 
dat voor een heel schappelijk prijsje: slechts tien euro. 

Bestel 'Filatelie Jaargang 2007' door een tientje over te maken 
op Postbankrekening 706968 t.n.v. Penningmeester van 
de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie en 

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

Binnenkort verkrijgbaar: de jaargang 2008 op cd-rom! 

http://www.mijnpostbank.nl


OVERIJSSELSE POSTZEGELVEILING B.V. 
(H.VIeeming) 
Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 
Tel. 053 - 433 55 00 Fax 053 - 434 10 94 
Email: h.vleeming^opv-stamps.com 
www.opv-stamps.com 

Veiling 201: 30/31 januari in Hampshire hotel APELDOORN te Apeldoorn. 

Nederland betere zegels en poststukken met belangrijk PUNTSTEMPELS. 
O.G. met belangrijk portzegels NED.INDIE 

Europa: aanbod vrijwel alle landen. 

Veel coliecties(deels met materiaal tot medio 2008): bezoekt u onze kijkdagen in Enschede, 
Apeldoorn of Den Haag(Museum voor Coomunicatie) eens. 

Enkele aangeboden kavels van de veiling 
Grote doos diversen w.o. beginnersverzameling Nederland. Geen verzending. Inzet €.10,-

NEDERLAND EO. HANDELSVOORRAAD MET RUIM 1750 POSTSTUKKEN(VEEL BRIEVEN) 
UIT 1678-1865, PLAATSEN A-Z IN 15 ALBUMS MET VEEL BETER EN ZELDZAAM 
MATERIAAL W.O. 3-STUIVERSTEMPELS(1 x AMSTERDAM, 5x 'H', 8x 'R', incl. types), 
DEPARTEMENTSTEMPELS(GROOT AANTAL INCL. 2x 123 ASSEN, 2x 126 BOMMEL, 126 
HEUSDEN, 119 MAASSLUIS, 118 MEDENBLICK, 123 MEPPEL in zwart én in rood, DÉB 
119 GOUDA, DÉB 119 WAGENINGEN, P112P DOKKUM), DISTRIBUTIE, SCHUITBRIEVEN, 
GRENSSTEMPELS, PART. VERVOER enz. PRACHTKOOPÜ Inzet €.15.000,-

MALTA1860-1993 in Davo cristal album met cassette. 986 st. en 13 bloes ongest. en 
postfris en vanaf 1947 vrijwel alles postfris. Op Yv.53 na ogenschijnlijk kompleet en zeer 
overwegend pracht kwaliteit. MOOIE KOOP!! Inzet €.1500,-

NEDERLAND 1852-1986 in 3 Davo cristal albums met cassettes. 1575 st., 26 bloes 
en 4 boekjes gest., vanaf ca.1899 op een enkel ex. na ongest.(incl. 50/76,90/100,105, 
130/131,149/162,177/198,518/537 ongest.) en na 1952 postfris. Hoofdnrs. op 48,80 en 
101 na kompleet en in overwegend goede kwal. Tevens goed gevuld port, rolt. enz. MOOIE 
KOOP MET ZEER HOGE CAT.WAARDEÜ Inzet €.2500,-

INTERESSE? 
Vraag dan onze (nog steeds gratis!!) catalogus eens aan, 
een telefoontje, fax, e-mail of brief(kaart) is voldoende! 
Vanaf ca.1 januari staan de tekst en de fotopainas van deze catalogus op onze website. 
Kopersprovisie: 18% en €.1,50 per kavel. 

DE O.P.V., AL 39 JAAR EEN BEGRIP IN DE NEDERLANDSE FILATELIE!!! 

http://www.opv-stamps.com


Overz icht van v e r e n i g i n g e n d i e bij h e t m a a n d b l a d Filatelie zijn a a n g e s l o t e n 

Landelijke secretariaten; 
NVPV C.H Meijer, De Schoppe 
20, 7609 CB Almelo, telefoon 
0546864988, • tormeijer 2@) 
planet nl. 
Federatie! V Philatehcfl Zwaard

vegersgaarde 130132, 2542 
TH Den Haag, telefoon 070

3663465, secretaris JTh.M.Bon

garts, Polhaarweg 38A, 7721DX 
Dalfsen, telefoon 0529432286, 
[atitibon@)liomc nl 
De Globe A. van Reenen, Aagje 
Dekenweg 57, 3906 WK Vee

nendaal, telefoon 0318517757, 
2:secrctans<ó)fv(icfllobe nl 
Jeu,gdFtlatelie Nederland Kees 
Mulders, Boutenslaan 185, 
5654 AN Eindhoven, telefoon 
0654918922, fjfn(j)chello nl 
Ned Ver Voor Themotisclie Filotelie 
J.C. van Duin, Berglustlaan 84, 
3054 BK Rotterdam, telefoon 
0104610573. 

Aalsmeer: 
PV Aalsmeer, M Mijwaart, 
postbus 249,1430 AE Aalsmeer, 
telefoon 0297321656. 
De Achteriioek: 
FV 'De Globe', IJ M Spekschoor, 
De Haare 3, 7136 MH Ziewent, 
telefoon 0544351848, 
!=.jspekschooroi(p)licfnct nl 
Alblasserdam: 
PV De Postboorn, A. Treure, 
Plantageweg 39, 2951 GN Alblas

serdam, telefoon 0786930004. 
Alkmaar: 
NVPV_ K. Schokker, Bovenweg 
249,1834 CN SintPancras, 
telefoon 0725626095, 
Äklaasschokker(5)niipiialkmaar.nl. 
Almelo: 
NVPV, B Karsch, Duivenvoorde 5, 
7608 KT Almelo, telefoon 0546

861525, • b karsch(9)banet nl. 
Almere; 
VPVAAlmere, mw. E.M. Slokker, 
Kreeftstraat 37,1317 KP Almere, 
telefoon 0365341427. 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV, L.L. Louwerse, Kon 
Wilhelminastraat 51, 2811 TT 
Reeuwijk, telefoon 0182395103. 
Altena: 
NVPV, mw A SprangersBak

kenes, Provincialeweg N128, 
4286 EE Almkerk, telefoon 
0183403952. 
Amersfoort: 
AFV, G A Montfrooy, Albenkpad 
23, 3813 KT Amersfoort 
Amstelveen: 
PVAmstcIueen, J.M. Korver, Sa

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

stelveen, telefoon 0206405039. 
Hollandio, E.F. Nagel, Reijer 
Spreijstraat 12,1391 GA Abcoude, 
telefoon 0294283962. 

°  AVDePhilatelisf, D.T.H Vos, 
° Elpermeer63,1025 AB Amster

csi dam, telefoon 0204922810. 
_ ASVShellFilatehe, J.E Holewijn, 
= Shell International Chemicals BV, 
"* Postbus 38000,1030 BN Amster

^ dam, telefoon 0206302006. 
« PVWAFilatehe, F R. Brugman, 
"■ Dissel 39,1141 ZM Monmcken

ïï dam, telefoon 0299654163. 
i FV'Statuut 80', PJ. van Rossum, 
5 Voordewind 17,1034 KS Amster

^ dam, telefoon 0206331789, fax: 
" 0206313467. 

AmsterdamNoord: 

5 1 PV AmsterdamNoord, mw. Th 
If DonkerLans, Adriaan Loosjes

s t raa t55,1035 XRAmsterdam, 
telefoon 0206311073. 
Apeldoorn: 
NVPV, K E . d e Vries, Wilder

nislaan 13, 7313 BB Apeldoorn, 
telefoon 0553554110. 

FV'De Globe', A Maas, Klomp

straat 29, 7311 CR Apeldoorn, 
telefoon 0555223655, 
t"arendmoos@)tioxis nl. 
Appingedam: 
PV Appin^edam, tijdelijk secretaris: 
A. Swiersema, Scharreweerster

weg 61, 9902 CC Appingedam, 
telefoon 0596624248, 
•iopasuJiersema@hotmail com. 

Arcen: 
PV Arcen, mw. M. Schuurmans, 
Maasstraat 51b, 5944 CB Arcen, 
telefoon 0774731610. 
Arnhem: 
FV 'De Globe"Dc Vicrstroom', J.E. 
Huiskes, Winschotenstraat 41, 
6835 AS Arnhem, telefoon 026

3231678,&j_huiskes@lietnet nl 
Assen: 
WPV Assen, Y. Postuma, Volmach

tenlaan 8, 9331BL Norg, telefoon 
0592612413. 

B 

Baarn: 
PVBaarn, A.C. Engelberts, Le

pelaarstraat 20, 3742 XP Baarn, 
telefoon 0355416496 
Barneveld: 
FV'DeGlobe', P. Broekema, 
Valkhof 31, 3772 EB Barneveld, 
telefoon 0342490242, 
• p broekema(ïöchello nl. 
Bergen(NH): 
PV NoordHolland, J Oostveen, 
Luiveland 26,1861JD Bergen 
(NH), telefoon 0725896190 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderlinä Contact', mw. J.E.M. 
BeijerVermeulen, Schoolstraat 
17, 4611 MD Bergen op Zoom, 
telefoon 0164234576 
FV'Delta Oosf, T van Esch, Ura

nuslaan 57, 4624 VP Bergen op 
Zoom, telefoon 0164250041. 
Beuningen/Ewijk: 
FV'DeGlobe', WJ.A van Benthum, 
De Cornet 7, 6644 AT Ewijk, 
telefoon 0487522158. 
Beverwijk: 
KPC BeueruJijk, I^v.d. Runstraat

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

2290466. 
Blitterswijck: 
FV De Maasdorpen, I.H.M. Min, 
Heuvelstraat 14, 5801 CS Venray, 
telefoon 0478515220, 
• idem in^oran^e nl. 
Bloembollenstreek: 
IV Philatelien, J Dieben, Jacob Ma

rislaan 29, 2182 MA Hillegom, 
telefoon 0252520420. 
Bodegraven: 
NVPV, D. Verwoerd, Hoefslag 40, 
2411WB Bodegraven, telefoon 
0653260579, Kveru;oerduanioijk@ 
cnsema nl. 
Borne 
NVPV C H. Meijer, De Schoppe 
20, 7609 CB Almelo, telefoon 
0546864988, scor.meijeT@ 
hccnet nl. 
Boskoop: 
NVPV, J. de Zwijger, Wilgenhorst 
51, 2742 DD Waddinxveen, 
telefoon 0182616946, 
i*jandezuJij5er((Dtiscali nl 
Boxmeer: 
PHV Boxmeer e o , H. Bokhorst, 
De Acacia 18, 5831 SH Boxmeer, 
telefoon 0485573000. 
Boxtel: 
WBV l.A.C. Schuller, Markt 27, 
5281AV Boxtel, telefoon 0411

673775
Breda: 
PV Breda, B H Kleiman, Para

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

straat 14, 3237 AT Vierpolders, 

telefoon 0181415640. 
Bruinisse: 
PVBrumisse, A.B. van der Wek

ken, Mast 70, 8o8r NE EIburg, 
telefoon 0525684841 
Brummen/Eerbeek: 
FV 'De Globe', C W. Stolk, Ruygen

bosweg 55, 6961GT Eerbeek, 
telefoon 0313650802. 
Bussum: 
FV De Verzamelaar Bussum 8> 
Omstreken, O. Louw, Brinklaan 
152,1404 GX Bussum, telefoon 
0356933132. 

Capelle a/d IJssel: 
FVIJsselfcLekstreek, J. Alberts, Ot

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

seveldaan 43,1902 DJ Castricum, 
telefoon 0251657751 
Coevorden; 
PV CoeuordenHardenber^ e o , mw 
J.M. DalesBoxem, Oude Gracht 
3, 7741 ED Coevorden, telefoon 
0524516024, • ondrejanet dales@ 
online nl. 

Dalften: 
P V 't Raedthuijs Dalfsen e o , J. 
Schoemaker, Magnohalaan 9, 
7711 LX Nieuwleusen, telefoon 
0529484061. 
Delden: 
PC Delden, N. Delfos, Hooyerinks

plem 2,7491 DP Delden, telefoon 
0743763272, 
*deIfosblusse@planet nl. 
Delft: 
W P Delft, J C van Muiswinkel, 
A. van Schendelplein 71, 2624 
CR Delft, telefoon 0152564838, 
s:honsmuis@jci'anmuisu;inkel 
speedlinq nl 
Delfzijl: 
PVDeFiuel', R.A.M. Peters, 
Eemskanaal ZZ12 A, 9936 AM 
Farmsum, telefoon 0596567183, 
srudi en corri)(ä)kpnplonet nl. 
Deventer: 
NVPV, J.D. Portier, De Pas 46, 
8121 GROIst, telefoon 0570

562646, ijportiei@home nl 
Diemen: 
PV'De Zetjelaars', P A van Diemen, 
Ouddiemerlaan 73, i i i i GV Die

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

manslaan 57, 7091VX Dinxperlo, 
telefoon 0315655010 
DoesburgHengelo (GId): 
FV 'De Globe', J.F. van Ushen, Aca

ciastraat 26, 6982 AR Doesburg, 
telefoon 0313474317 
Doetinchem: 
FV'DeGlobe', I.H Peters, G Groot

estraat 36, 7009 MJ Doetinchem, 
telefoon 0314342773 
Dordrecht: 
FV 'De Dordtse Postja^er', R.C. Vos, 
Van Slingelandtlaan 20, 3311 
DS Dordrecht, telefoon 078

6146165, '• uos luyten (ÏDi2moue nl 
Drachten: 
PV Drachten, mw. E TerpstraMe

ijers, Slinge 35, 9204 KK Drach

ten, telefoon 0512521562 
Driebergen: 
FV 'Stichts Ooerkuiartier', A.J. Kop

mels, Julianaweg 15, 3941DK 
Doorn, telefoon 0343415098, 
^adenada(5)het nl 
Dronten: 
PV Dronten e o , mw. A.P. Schip

persHooglugt, De Fazant 19, 
8251 MP Dronten, telefoon 
0321313329. 

Drunen: 
PV'Philatron', A.C.G. van Noort, 
Kerkstraat 72a, 5154 AREIshout, 
telefoon 0416373144. 
Dniten: 
FV 'De Globe', mw. A.M. van Beek, 
Hoefslagstraat 53, 6651 CRDru

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

3118740. 

Echt: 
PhilatelistenVerenigmg Echt, W. 
Utens, Molenweg 19, 6049 GA 
Herten, telefoon 0475330788 
PhVGelreGulick/Echt, Vic Bours, 
Irenelaan 6, 6114 BS Susteren, 
telefoon 0464492604 
Edamft'olendam: 
PV 'Euopost', L.P.C. Smits, J.M. 
Osterlmghstr 34,1135 ED Edam, 
telefoon 0299372017. 
Ede: 
FV 'De Globe', G. Radstaat, Wilter

dinkstraat 22, 6712 EC Ede, tele

foon 0318638634, 'fl radstaat@ 
hccnet nl 
Eindhoven: 
EFV, H.J. Hofstede, Van Galen

straat 17, 5694 CD Son en Breu

gel, telefoon 0499 476414. 
Eist: 
FV 'De Globe"De Vierstroom', J E. 
Huiskes, Winschotenstraat 41, 
6835 AS Arnhem, telefoon 026

3231678, ^j_huiskes@hetnet nl. 
Emmeloord: 
IV Philatelien, J Gerbens, Noord

zoon 48, 8316 CJ Marknesse, te

lefoon 0527201960, •) gerbens(g> 
planet nl 
Emmen: 
PV Emmen , A.K. Bos, Achter

kamp 10,7761 DR Schoonebeek, 
telefoon 0524531750. 
Enkhuizen: 
IV Philatehca, R.W. Reijngoud, 
Exterpad 21,1601 RB Enkhuizen, 
telefoon 0228314038. 
Enschede; 
EPV W.F.H. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, telefoon 
0534281221. 
Epe: 
NVPV mw. M.L. RemptRaebel, 
Burg. Renkenlaan 4, 8162 CW 
Epe, telefoon 0578627090. 

Geleen: 
WPV'DePhilatelist',J.J. 
Berezinski, Wijngaardstraat 
16, 6181 GE Elsloo, telefoon 
0464375490, '^jean berezinski@ 
hotmail com. 
Goeree/Overflakkee: 
FVGoeree/Ouerflakkec, drs S. 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, 
telefoon 0187611542. 
Goes: 
FV'De Beuelanden', J.A. Grim

mmck, Vogelzangsweg42, 4461 
NH Goes, telefoon 0113227945. 
Goor: 
NVPV, H.G. Lammersen, van 
Eedenstraat 42, 7471 ZR Goor, 
telefoon 0547273033. 
Gorinchem: 
PV Gorinchem e o , W. Bok, Over

heicop 30, 4145 KT Schoonre

woerd, telefoon 0345611614, 
•p v50r1nchem@kpnplanet.nl. 

Gouda; 
WPV Gouda, mw. E.J. Binee, Ros

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

tolaan 8, 2253 AH Voorschoten, 
telefoon 0715722702. 
Philatelien Den Haa.g, I. Ritter, 
Kamillestraat 30, 2565 RC Den 
Haag, telefoon 0703681412 
PC 'De Krinfl', W Hoogendijk, 
Weerselostraat 15, 2541VM Den 
Haag, telefoon 0703297787 
PV 'Vrcdestem', P.W. van de Nes, 
Rietvoorndaal 160, 2553 NN Den 
Haag, telefoon 0703976965 
Groningen: 
IV Philntelica, D Roosjen, Mezen

laan 13, 9753 HX Haren (GR), 
telefoon 0505344229 

PV Groningen, J.P.A. Tolsma, Phil. 
Centrum, Emmastraa t5 , 9722 
EW Groningen, telefoon 050
5018234 

H 

Haarlem; 
IV Philatelien, m w l Warmerdam, 
Leuvenstraat 3,, 2034 RP Haar

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

straat 79, 2151 CG NieuwVen

nep, telefoon 0252673134. 
HalfwegZwanenburg: 
PZVS P A , J C. van der Bijl, Hout

rijkstraatg, 1165 LL Halfweg, 
telefoon 0204974024. 
Harderwijk: 
PV Harderwijk en Omstreken, W.C 
Willemse, Bosboom Toussainstr. 
5, 3842 ZZ Harderwijk, telefoon 
0341413653 
HardinxveldGiessendam; 
PVDePhilatelisf. A.C.J.van 
Baaren, De Buurt45, 3372 DB 
BovenHardinxveld, telefoon 
0184618112, i arjanuanbaaren@) 
planet nl 
Heemskerk; 
PV Heemskerk, H.W van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, telefoon 0251

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

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

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

sluis, telefoon 0181322699. 
Helmond; 
FV 'De Helmueste', Helmond en 
Omstreken, T.A.J Leijten, Eikenwal 
15, 5706 LJ Helmond, telefoon 
0492534793,  t Ieijten2@ 
chello nl 
Hendrik Ido Ambacht: 
Ambachtse FV, J.S P. van de Ruit, 
Lod vanNassaustr . 3, 3331BK 
Zwijndrecht. 
Hengelo (O): 
NVPV B E. Sauerwald, Scherphof

landen 8, 7542 CM Enschede, 
telefoon 0534763473. 
*sHertogenbosch: 
'sHertO(jenbossche FV, Marten Til

stra, Braspennmglaan 12, 5237 
NK'sHertogenbosch, telefoon 
0736423064, * secretanshfv @ 
kpnplanet nl 
Heusden: 
PV'Black Penny', M.L.H. Verharen, 
Herptseweg 27, 5256 NN Heus

den, telefoon 0416661606. 
Hilversum: 
FV Hilversum e o , M. Versteeg, Sta

ringlaan 38,1215 BS Hilversum, 
telefoon 0356216749. 
Hoek van Holland: 
IVPhilatelica, Postbus 115, 3150 
AC Hoek van Holland. 
Hoekschewaard: 
FV Hoekscheujanrd, M. van Aalst, 
Roerdompweg 53, 3263 AJ Oud

Beijerland, telefoon 0186619590. 
Holten: 
NVPV, I.e. Bogaard, Churchill

straat 141, 7451 ZE Holten, 
telefoon 0548362398. 
Hoogeveen: 
PC Hoofleveen, H.J. Ruiter, Satellie

tenlaan 18, 7904 LP Hoogeveen, 
telefoon 0528263259. 
HoogezandSappemeer: 
PHV HoogezandSappemeer, T H 
Nienhuis, Van Limburg Stirum

laan 19, 9602 GN Hoogezand, 
telefoon 0598321282. 

http://KE.de
mailto:v50r1nchem@kpnplanet.nl


Hoorn: 
NWVafd WestFriesland, H.J. van 
der Meulen, 't Roems g, 1616 PN 
Hoogkarspel, telefoon 0228
561828. 
Philatelico Hoorn e o , WE. Bok, 
Tinnegieter 93,1625 AV Hoorn, 
telefoon 0229230322. 
Huizen: 
Postzê eluerenî m^ Huizen en 
Omstreken , G.J. Visscher, Co 
Bremanlaan 26,1251 HV Laren, 
telefoon 0355387550, 
s^uisi23@xS4an nl 

K 

Kampen: 
WPhilatehca, J.G. Fidder, Gal
léstraat 43, 8266 CV Kampen, 
telefoon 0383315968. 
Katwijk: 
PV KatuJijk/Rijnsbura, M te Nijen
huis. Oranjelaan 17, 2231 DE 
Rijnsburg, telefoon 0714027446 
Kerkrade: 
EKPV, B.JW Berends, Pastoor 
Theelenstraat 26, 6466 JH Kerk
rade, telefoon 0455415088. 
Klimmen: 
PhV "t Fakfeurke', H.J Raes, 
Schalenboschweg 37, 6343 ED 
Klimmen, telefoon 0434592797, 
""•̂ harryraeŝ planet nl. 

L 

Langedijk: 
IVPhilatelica, S. Ligthart, Anna 
van Saksenstr. 19,1723 KR 
NoordScharwoude, telefoon 
0226313764. 
Leerdam: 
NVPV, A Verslms, De Waterloop 
27, 4141JV Leerdam, telefoon 
0345616960, • uersluis a{cD 
loorldonline nl 
Leeuwarden: 
VPV 'Friesland', mw H. van de 
WitteBosch, Büterhoeke 17, 
9041 AA Berhkum, telefoon 0518
461632, • UJ uduJitte@planet nl 
Leiden: 
WPhilatelita, Rob LG. Hogenelst, 
Nassaulaan 80, 2382 GP Zoeter
woude, telefoon 0715895337, 
t*lio,gen877@zonnet nl 
LWPV, W. Groenewegen, Roer
dompstraat 12, 2352 CL Leider
dorp, telefoon 0715891334. 
Leiderdorp: 
PVPostaumoat, H.A. Wolf, Anna 
van Burenstraat 25, 235r SM Lei
derdorp, telefoon 0715893209, 
^secretaris(a)postauniaat nl 
Lekkerkerk: 
E N PV, J. de Bruin, Hoge Park 
24, 2923 VN Krimpen a/d IJssel, 
telefoon 0180513348 
Lelystad: 
AV 'De Philatelist', W L. Wolschrijn, 
Karveel 5680, 8242 CRLelystad, 
telefoon 0320221803. 
Leusden: 
VPZV 'De Loupe', Dick Klaassen, 
Hoefijzer 31, 3833 XA Leusden, 
telefoon 0334946125, '^de
loupe(ó)Ktcnet nl 
Lochem/Borculo: 
NVPV, G.G. Wissenburg, Deu
genweerd 18, 7271 XT Borculo, 
telefoon 0545272543, 
auJisscnbur̂  fl(2)hetnet nl 
Losser: 
PV Losser, mw. W.E. Fiselier, Gro
nausestraat335, 7585 PB Glane, 
telefoon 0535382938. 

M 

Maassluis: 
WPV Maassluis (VPM), P.M.J.A. 
van der Aa, Cornells van der 
KolfFstraat 203, 3144 RB Maas
sluis. 
Maastricht: 
PVZuidLimburjj, C L.M. Janssen, 
Christinastraat 25, 6267 AS 
Cadier en Keer. 
Meppel: 
Philatelica PV, T A F. Kuiper, Jan 
van Scorelstraat 7, 7944 CZ Mep
pel, telefoon 0522256001, "'̂ taj 
kuiper@lietnet nl. 
Monnickendam: 
PV 'Waterland', J.B. van Duist, 
Hoogkamplaan 25,1156 AK 
Marken. 

Monster: 
NVPV, W. Storm, Zeereep 121, 
2681 XE Monster telefoon 0174
280134, *u;storm(5)lii nl 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen, H Kraan, 
Windmolen 57, 4642 DA 
Mijdrecht, telefoon 0297241242 

N 

Noordoost Veluwe: 
FV 'De Globe', mw. G. Jacobs, Heu
vellaan 9, 8162 CT Epe, telefoon 
0578613396. 
Noordwijk: 
VPN.RG Steenbergen, 
Bloemenschans 20, 2215 DE 
Voorhout, telefoon 0252216525. 
PV 'Onder de loupe', J.M.M. 
Ooms, Eijken Donck 6, 2211 
SE Noordwijkerhout, telefoon 
0252373632 
Noordwijkerhout: 
IV Philatelica, J.M.G. van Mul
lekom, Maandagsewetering 

I 183, 2211 WT Noordwijkerhout, 
I telefoon 0252373440. 
I Nunspeet: 

NVPV, CA. de Bil, Kuntzestraat 
150, 8071 KP Nunspeet, telefoon 
0341254522 
Nijmegen: 
NVPV, Rob P van Bruggen, 
Sophiaweg 125, 6564 AB Heilig 
Landstichting, telefoon 024
3233454, • injo^nupunijmetjen nl 
FV 'Nouiopost', W.J M. Goos
sens, Vendelierstraat 15, 
6562 NAGroesbeek, telefoon 
0243974654, ''̂ ujj m 500ssens(ïD 
chello nl 

O 

Oldenzaal: 
OPHV, H.J. Teunis, Dr. De Bruy
nestraat 35, 7576 BJ Oldenzaal, 
telefoon 0541514243. 
Ommen: 
Verzamelaarsuer Ommen en Om

' streken; vacant. 
Oostburg: 

j P V Land uan Cadzand , J W. Lanse, 
Van Ostadestraat 58, 4501 KV 

I Oostburg, telefoon 0117454546. 
Oosterbeek: 
FV 'De Globe', W.J.G. Minnen, Nwe 
Keijenbergseweg 49, 6871 VN 
Renkum, telefoon 0317313495. 
Oosterhout: 
OWP, F Wienhoven, Tellingen 
16, 4901 DB Oosterhout, telefoon 
0162455527. 
Oosterwolde (Frl): 
Stellinijujeruer Fil Ver, P. Rauwerda, 
Brmk 3, 8423 TE Makkinga, 
telefoon 0516441646. 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e o , E. Post, 
Beatrixstr 26, 7591 GD Dene
kamp, telefoon 0541351936 

i P 

Papendrecht: 
Postzê eluer 'Ins', L A. Koster, 
Cort v.d Lindenstraat 8, 3354 
AD Papendrecht, telefoon 078
6155037, • 1 akoster(ÏDujanadoo nl. 
Purmerend: 
PPC, J. Groeneveld, De Goede
meent 1,1447 PT Purmerend, 
telefoon 0299463850, 
■•5cffrci)äroeneucld@)hctnct nl 
Putten: 
PV'Telstar', H.D. Buitenwerf, Wit
tenburg 163, 3862 EE Nijkerk, 
telefoon 0332452484. 

R 

I Kaalte: 
W Philatelica Raalte, E. Bakker, 
Melisse 21, 8101 CZ Raalte, 
telefoon 0572353352. 
Renkum/Heelsum: 
FV 'De Globe', W.J G. Minnen, Nwe 
Keijenbergseweg4g, 6871 VN 
Renkum 

I Reuver: 
FV 'Filuero', R.PL. Aerdts, Bos
daellaan 73, 5953 BW Reuver, 
telefoon 0774744551, afiluero@) 
bosdacl net 
Rhenen: 

I FV 'De Globe', H. Wessel, Paulus 

Potterhof 23,4033 AN Lienden, 
telefoon 0344601280. 
RodenLeek: 
FV RodenLeek, W vd. Velde, 
Groningerweg 32, 9321 TC Peize, 
telefoon 0505032608, t̂ sec@ 
jilatelistenrodenleek nl 
Roermond: 
PV Roermond, mw. J. Maessen
Hens, Karthuizerlaan 17, 6042 
NB Roermond, telefoon 0475
32117g. 
Roosendaal: 
Pu Philatelica WestBrabant, J.A. 
Noordhoek, Boterpotten 13, 
4731 NX Oudenbosch, telefoon 
0165317509, .̂ noordmail(ÏD 
hetnet nl 
PV Roosendaal, H. Jongeneelen, 
Landjuweel 4,4707 HX Roosen
daal, telefoon 0165543759. 
Rotterdam: 
PV Philatelica, J.C. Salemink, 
Zestienhovensekade loiB, 3043 
KK Rotterdam. 
RPhV, mw. N. BoeckholtzKooi
man. Lauwersmeer 82, 3068 
PW liotterdam, telefoon 010
4562597 
PC Rotterdam; mw. M.C. 

j Erkelens, Siergaarde 105, 2285 JE 
Rijswijk, telefoon 0703961702, 
1 secretaris klemeclub^planet nl. 
RozenburgEuropoort: 
IV Philatelica, E Tabak, Juliana 

j van Stolberglaan 26, 3181 HH 
Rozenburg ZH, telefoon 0181

{ 212967 
Rijssen: 
PV Rijssen , J.H. Veurink, Ter 
Weelstraat 18, 7462 RT JUjssen, 
telefoon 0548515970, ~henucu@) 
hotmail com 
Rijswijk: 
VVPV RijsuJijk, D. van der Winden, 
Wethouder Brederodelaan 2 K, 
2286 AL Rjjswijk, telefoon 070
3931315

S 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS,H van der 
Schuit, Eendrachtstraat 14, 
2013 lUJ Haarlem, telefoon 

I 0235316573, shi;anderschuit(3) 
chello nl. 
Sassenheim: 
WPV Sassenheim, B.G. Doorne
kamp. Westerstraat 41, 2171 
CG Sassenheim, telefoon 0252

I 216740. 
Schagen: 
FV 'Westfriesland', U Terpstra, 
lepenlaan 13,1741 TA Schagen, 
telefoon 0224298965. 
Schoonhoven: 
Schoonhouense Ver uan Postzê eluer
zamelaars, H. Schep, Beneluxlaan 
8, 2871 HG Schoonhoven 
Schijndel: 
SWP, F Fierens, Hertog Hendrik
straat II, 5492 BA SintOeden
rode, telefoon 0413472746, 
'•Jransenlia(ÏDannaburcht nl 
Sittard: 
FVSittard e o , H M J. Scheepers, 
Raadhuisstraat 4, 6438 GZ 
Oirsbeek, telefoon 0464422264. 
Sliedrecht: 
PV 'Philetico', J. van Schalk, Adama 
van Scheltemastraat 28, 3362 TB 
Sliedrecht, telefoon 0184412338. 
Soest: 
PV Eemland, J. van der Vos, Juli
analaan 18, 3871VJ Hoevelaken, 
telefoon 0332534700. 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IVPhilatelica, mw. M H. de Kort

j Lievaart, Mercuriusstraat 6, 3204 
BM Spijkenisse, telefoon 0181
616995, • müIieu(ÏDplanet nl 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IV Philatelica, H. Apperlo, Ahorn
hage 10, 9501VE Stadskanaal, 
telefoon 0599616693, 
• pzi;kanaalstreek@zonnet nl 
Steenwijk e.o.: 
FV IJsselham, mw Th. HofPlat, 
Haulerweg 51, 8471AJ Wolvega, 
telefoon 0561615153 

T 

Temeuzen: 
PVZecuuJschVlaandercn; G.v d. 
Bosch, Sweehnckhof 54, 4536 
HC Temeuzen, telefoon 0115
648618. 

Tiel: 
PhilatclistenclubTicI, B. Visser, 
De Schouw 49, 4002 GJ Tiel, 
telefoon 0344612378. 
Tilburg: 
VPTTilburg, WEM Tukker, 
postbus 10418, 5000 JK Tilburg, 
telefoon 0135714417, 
wupttilbur^@planet nl 

U 

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

V 

Vaals: 
PV'Drielandenpunt', H.J Brouns, 

j Karolingenstraat 9, 6369 BV 
Simpelveld. 
Veendam: 
FV Veendam e o , D J. Dijkstra, Ds 
Van Petegemstraati6, 9645 NV 
Veendam, telefoon 0598632793. 
Veenendaal: 
FV 'De Globe', CA. Meurer, Vival
distraat 5, 3906 CA Veenendaal, 
telefoon 0318515062. 
PV Frimarket , E. de Blauw, 't 
Melkhuis 40, 3902 GW Veenen
daal, telefoon 0318513512. 
Veldhoven: 
PC GrootVeldhouen, mw. Henriette 
Schalks, Zandhei 25, 5508 WS 
Veldhoven, telefoon 040
2536511, '»J enh schalks@)planet nl 
Velp/Rozendaal: 
FV 'De Globe"De Vierstroom', J.E. 
Huiskes, Winschotenstraat 41, 
6835 AS Arnhem, telefoon 026
3231678, ĵ_huisl(es@hetnct.nl 
Venlo: 
P.V 'Philo Venlo'; M.J.M. Gielen, 
Framboosstraat 9, 5925 HJ 
Venlo, telefoon 0773820064, 
•.inJo@)philauenlo nl. 
Vianen: 
FV 'De Posthoorn', H.G. Veldman, 
Biezenweg 16,4124 AB Hage
stein 
Vlaardingen: 
NVPV, WG L. Poels, L. de Colig
nyln 96, 3136 CS Vlaardingen, 

I telefoon 0104746725. 
I Vlissingen: 

Vlissinflse FV, W.F Broeke, K. v.d. 
' Coppellostraat 15, 4384 BT Vlis
i singen, telefoon 0118464109. 

Vlijmen: 
PV 'De Philatelist', R Dhondt, Kik
kerstraat4, 5256 BG Heusden, 
telefoon 0416665094. 
VolkelUden: 
IVPhilatehco, E.K. Roelfsema, 
Potbeker 65, 5384 DN Heesch, 
telefoon 0412454110. 
Voorschoten. 
NVPV, M. van Rijn, Leidseweg 
125, 2253 AB Voorschoten, 
telefoon 0715614612. 

W 

Waalwijk: 
WPV 'De Lanjstraat', J.A.M, van 
Best, Zandvaert 11, 5171 LG 
Kaatsheuvel, telefoon 0416
274760. 
Wageningen: 
FV'De Globe', N.H. Edelenbosch, 
Asterstraat 387, 6708 DW Wage
ningen, telefoon 0317424711. 
Wassenaar: 

I PC Wassenaar, A PC. Kortekaas, 
Schoutstraat 5, 2241 BT Wasse
naar, " l̂üassenaer̂ aadcortecaes nl. 
Weert: 
Filatelica Weert e o , Mr. E.W.Th. 
Goossens, Onder de Wieken 9, 
6093 HD Heythuysen, telefoon 
0475494086, 'JcuitgoosscnsoKp 
hetnet.nl. 
Weesp: 
PV Weesp e o , J.J. van Rossumv/d 
Kraats, Bastionweg 113,1383 JC 
Weesp, telefoon 0294416740. 
Wieringen: 
PV 'De Snujfelaor', J Kort, Plane

tenlaan 8,1771 BZ Wieringer
werf, telefoon 0227603166. 
Winschoten: 
IVPhilatelica, mw. G.R. Elzen, 

I Waterlelie 44, 9679 MD Scheem
da, telefoon 0597592676 
Winterswijk: 
FV'De Klomp', R.C Ewouds, De 
Smidse 11, 7261ZZ Ruurlo. 
Woerden: 
FV Woerden, G.J. van der Waal, 
Skutsje 47, 3448 KW Woerden, 
telefoon 0348567157, 
" ĵilatelie uioerden^uianadoo nl. 
Woudenberg: 

j VWV'OnderdcLoep', J.J. Boel, 
1 Koningin Sophiestraat 3, 3931 

CN Woudenberg, telefoon 033
' 2867483. 

Wijchen: 
FV 'De Globe', J H.G. Gosselink, 
Margrietstraat 11, 6602 CN 
Wijchen. 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede, F.J. van der 
Vegte, Aardbeiengaard 5, 3962 
HE Wijk bij Duurstede, telefoon 
0343573979 of 0640032186, 
.̂ ejiJanderue5te@tele2 nl 

IJ 

IJmuiden: 
PVIJmuiden, G Swets, Kon Em
mastraat i, 1975 BL IJmuiden, 
telefoon 0255516574, mcl. 
rondzendverkeer, •î suiets@ 
(juicknet nl 

I Z 

j Zaanstad: 
j WZPV'DePosthoorn',, T.Janso
' mus, Botenmakerstraat 137, 

1506 LD Zaandam, telefoon 
i 0756169518, 0622410102, 
! tjansoniusgjuersatcl nl 

Zeewolde: 
^ PVZeeuiolde, E. Brugman, Mu
I zenlaan 5g,2352 KB Leiderdorp, 

telefoon 0715149310. 
Zeist: 
ZeisterZeflel Zoekers 2000, wnd. P. 
Muller, Wethouder Hollaan 5, 
3984KAOdijk 

! Zetten: 
5 FV 'De Globe', J. Niggebrugge, 
' Hoge Riem 3, 6666 JA Heteren, 

telefoon 0264722637 
Zevenaar: 

' FV'De Globe', JJ. Kuipers, 
I Vuurdoornstraat23, 6903 CJ 

Zevenaar, telefoon 0316528801. 
Zierikzee: 
PV Schouujen Duiueland, A A. van 
Goethem, Korte Nobelstraat 26, 
4301 HN Zierikzee, telefoon oiii
412460, .iauan£joethem@hetnet nl. 
Zoetermeer: 
P V Zoetermeer en Omstr , F A 
Boerman, Groenblauwlaan 10, 
2718 JA Zoetermeer, telefoon 
0793613253. 

) Zuidlaren: 
' IVPhilatelica, H Nijland, De Hilde 

36, 9476 WB Zuidlaren, telefoon 
0504093722. 
Zutphen: 
FV 'De Globe', P J.J. de Leeuw, 
Haydnstraat 130, 7204 RW Zut
phen, telefoon 0575526299. 
Zwartsluis: 
PV Rê io Zwartsluis e o , M. 
Schutte, Van der Meulenstraat 
9, 8064 BV Zwartsluis, telefoon 
0383866228, • margcj@)homc nl. 
Zwijndrecht: 

i WPVZunjndrecht e o , G. Ot
tenheijm, Campanulastraat 38, 
3333 EB Zwijndrecht, telefoon 
0786120086, 'Q ottenheijm{3) 
oranje nl. 

[ Zwolle: 
PV Zwolle, J.W. Havers, Den 
Uylstraat 14, 8015 DX Zwolle, 
telefoon 0384600508. 

Mutaties op dit overzicht kunt u 
uitsluitend sturen aan: 

Mevr. E. Braakensiek 
Prins Willem Alexanderlaan 41 
3273 AS Westmaas 
e braakensiek^worldonline nl 

Het volgende complete overzicht 
van verenigingsadressen vmdt u 
in het oktobernummer 2009. 

mailto:es@hetnct.nl
http://hetnet.nl


'IK KOM HIER NIET VOOR 
DE GEZELLIGHEID' 

Een avond bij de Zaanse Postzegelvereniging 'De Posthoorn^ 
TEKST I N F O T O ' S : W R . X 

Heeft u ook goede voornemens 
voor dit nieuwe jaar? Ik doe daar 
normaal niet aan. Behalve deze 
keer dan: ook in 200g wil ik weer 
lekker confronterend bezig zijn. 
Zodat ü scherp kunt blijven. 
Vandaar ook de titel boven deze 
reportage. Die overigens letterlijk 
opgetekend is uit de mond 
van een postzegellid en vaste 
bezoeker in Krommenie. Want 
zo eerlijk blijven we natuurlijk 
wel. Maar zoals u weet, dekt 
in de pers heel vaak de kop de 
lading niet Ook hier. U leest het 
vanzelf. Laten we bij het begin 
beginnen. 

Ooit ben ik eens gigantisch de 
weg kwijtgeraakt in de Zaan
streek. Sindsdien mijd ik dit 
gebied als ware het een non-
inentingszone tijdens een acute 
varkenspest. Omdat ik vandaag 
ben uitgenodigd in Kromme
nie, wat bij mijn beste weten 
verdacht dicht bij dit Zaangebied 
ligt, neem ik eens de trein. Voor 
mij geen verdwaalstreek deze 
dag. En op de NS kun je rekenen. 
Dacht ik. 
Maar waar je vroeger normaal 
een half uur vertraging incalcu
leerde, is zelfs de NS onbetrouw
baar geworden. Op tijd! ja, zo ko
men we natuurlijk veel te vroeg 
aan. Wat nu? En ik wist toch al 
niet hoe laat de vereniging zou 
beginnen. Immers, in de aanmel
dingsformulieren stond vermeld 
dat de avond om 19.30 zou 
aanvangen. In een aanvullende 
email meldde de voorzitter dat 
ik né 19.30 uur welkom zou zijn. 
En op de Internetsite zag ik dat 
de avond van zeven tot tien uur 
zou duren. De combinatie van 
deze feiten deed mij vermoeden 

dat het dan wel om acht uur zou 
beginnen. 

Dus lopen we extra rustig de 
lonkende taxi's voorbij, langs 
uitgebreide graafwerkzaamhe-
den met boven ons de drukste 
aanvliegroute naar Schiphol. 
Door een wijk met keurige 
nieuwbouwhuisjes waar gezinne
tjes aan tafel zitten. Televisie aan. 
Hier en daar is een verbouwing 
bezig en een man staat voor het 
aanrecht de afwas te doen. Met 
de hand. Dit is Holland op z'n 
puurst. 
Aangekomen op een sportpark 
waar een verdwaald voetbalteam 
nog loopt te trainen, zie ik dat de 
kantine al behoorlijk gevuld is. 
De zaal is deze avond afgehuurd 
door de Zaanse postzegelver
eniging. Ik ben in elk geval niet 

dramatisch te vroeg. 
Lange tafels, afgeladen vol met 
postzegels. In boeken en dozen, 
in kratten en binnenzakken, 
op de grond en in de hand. 
Niemand die zich hoeft af te 
vragen wat hier aan de hand is. 
Te midden van goed gevulde 
bekerkasten en een scorebord 
wordt hier gepostzegeld. 
En daar blijft net bij. Geen 
agenda, geen programma. Ik 
zie niet eens een bestuurstafel! 
Werkelijk, dit is een vereniging 
naar mijn hart. Geen belangrijke 
meneren en mevrouwen, alleen 
maar postzegels. Iedereen heeft 
hele stapels voor zich liggen. Ik 
hoor later dat er zelfs nog groei 
zit in het aantal aanwezigen. En 
dat er altijd meer dan voldoende 
bestuursleden te vinden zijn. 
Nooit vacatures. Ja, dat snap ik. 

Als er alleen gepostzegeld wordt, 
wil ik ook wel in een bestuur 
zitten! 

Een muziekje op de achtergrond, 
oranje voetbalslingers aan net 
plafond, een bar met schap
pelijke prijzen (koffie voor een 
euro), wat wil je nog meer? Nou 
ik weet wel iets: de drie extra-
lange tafels doen me net wat te 
veel aan die Beierse bierfeesten 
denken en ze zorgen voor weinig 
doorloopruimte. Het lijkt alsof de 
zaal eigenlijk te klein is voor deze 
overbelading aan postzegels en 
filatelisten. Maar ja, het is ook 
niet echt weer om het terras 
open te gooien. 
Ook de leden klagen wat af 
Ergens in een hoekje zitten 
twee mannen. Ze bestuderen 
de postzegelboeken met een 
loep. 'Verschrikkelijk slecht licht, 
daarom zitten we hier. Dit is de 
enige plek waar het nog gaat. 
Verder is het verschrikkelijk. Een 
rotzaal.' 

Het was me nog niet opgevallen. 
Ook mijn camera geeft aan dat 
het licht een stuk beter is dan 
in de gemiddelde zaal waar ik 
het afgelopen jaar geweest ben. 
Sommige Hollanders hebben 
altijd wat te klagen, dat zal het 
wel zijn. 
Een eindje verder zitten aan het 
eind van een lange tafel ook twee 
mannen wat afgescheiden. 'Wij 
zijn de enige gezellige mensen 
hier. Verder is het helemaal niets. 
Kijk ze zitten, die grijze mannen 
met hun uitgestreken gezichten. 
Doodserieus allemaal. Nee, voor 
de gezelligheid kom ik hier niet'. 

Zo, zo. Wat krijgen we nu? Heb 
ik net de indruk dat hier een be-
reneezellige vereniging aan het 
werk is. Inderdaad, met postze
gels, dat wel. En dan krijgen we 
dit? Vertelt u eens meneer, wat 
zou er dan moeten veranderen? 
'Meer jeugd moet er komen, dan 
kun je pedagogisch bezig zijn.' 
Ach ja, dat wordt lachen. Pedago
gisch bezig zijn. Wat een humor. 
Mijn lachvriend raakt nu goed op 
dreef 'TNT is de enige die nog 
wat leuks doet, maar dan wel 
te veel. Ze moesten alles eens 
op een rijtje zetten.' Ik weet niet 
of hij zelf alles nog op een rijtje 
heeft, maar ik volg het niet meer. 
Een vereniging die niet gezellig 
is, maar waar je wel elke maand 
komt. En om de postzegels hoeft 



het van hem ook niet. Misschien 
dat u het snapt, maar ik ben er 
psychologisch onvoldoende voor 
geschoold. 
Gelukkig kan ik ook zonder 
deze menskundige achtergrond 
wel zien dat de meeste lecfen 
het zeer naar hun zin hebben. 
De kratten vol 'stuiverboeken' 
zijn vrijwel geheel over de tafels 
verspreid. Er wordt driftig in 
geneusd en het moet gezegd: 
er zitten tal van goede zegels in. 
Beter dan het gemiddelde dub
beltjesboek. Mijn overbuurman 
aan de Beierse langtafel vertelt 
dat hij geen lid is, maar wel re
gelmatig komt. Hij is lid van vier 
andere verenigingen en dat vindt 
hij wel genoeg. Lijkt me terecht. 
En niemand die er moeilijk over 
doet. Verderop zitten mensen 
die uit Alkmaar komen en een 
jongeman uit Purmerend komt 
vanavond voor het eerst hier Hij 
vindt hier meer te snuffelen dan 
bij zijn eigen club. 

De Zaanse vereniging orga
niseert trouwens twee post
zegelavonden per maand. In 

Krommenie en ook in Zaandam. 
Voor sommigen nog niet ge
noeg, want in het Hollandse hart 
wonen nog voldoende diehards 
die er niet genoeg van kunnen 
krijgen. Ze zijn lid van meerdere 
verenigingen en lopen alle beur
zen in de regio af Knap hoor, dat 
alles zonder te verdwalen. 

Als ik hier en daar eens vraag 
of er ook een programma is 
vanavond, kijkt men mij vragend 
aan. Dit is het programma. Post
zegels, brieven, stuiverboeken, 
postzegels en een biertje tussen
door. Het enige wat er vanavond 
gaat gebeuren, is een veiling. 
Meer dan honderd kavels, alsof 
er nog niet genoeg postzegels 
aanwezig zijn. In het voorbijgaan 
had ik al eerder aan de voorzit
ter horen vragen of hij niet eens 
beginnen zou. Wat aan ons 
reeds eerder geciteerde humorlid 
de opmerking ontlokte: 'ja, ga 
eindelijk eens wat doen.' Lachen, 
zeg. Krommeniehumor. 
Maar zo rond tien voor negen 
vindt de voorzitter inderdaad 
even tijd om de microfoon ter 

Beoordeling Zaanse Postzegel
vereniging De Posthoorn' 

Bezocht op 21 oktober 2008 
Aantal leden: 300 
Aantal aanwezigen: ongeveer 60 

Positief: 
Vernieuwend bezig, 21e eeuws 
Postzegels, postzegels en postzegels 
Iedereen komt: gezellig of niet 
Erg laagdrempelig 
Lekker lui programma 

Negatief: 
Beetje lui programma 
Onnodig gemopper \/ar\ sommige leden 
De zaal wordt te klein 
Waarom geen 8 bijeenkomsten per maand? 

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

hand te nemen. Hij heeft niets 
officieels te vertellen en dat doet 
hij met verve. Om meteen maar 
door te gaan met de veiling. Van 
losse postzegels tot complete 
bananendozen vol albums. Inzet 
een euro. 
U denkt te weten hoe een vei
ling gaat? Dat dacht ik ook. Tot 
vanavond. Want in Krommenie 
hebben ze een bijzondere spelre
gel. Na de verkoop van elk kavel 
wordt met een grote dobbelsteen 
gegooid. Komt er een oneven 
getal boven, dan betaalt de koper 
niet het aankoopbedrag, maar 
de inzet (één euro dus). Is het 
een even getal, dan moet hij 
wel het aankoopbedrag betalen. 
Dat moeten ze bij Van Dieten 
ook eens invoeren! Ik laat me 
vertellen dat al maandenlang een 
heel grote nalatenschap op deze 

manier wordt verkocht. Eindelijk 
een nalatenschapcommissie die 
structureel en vernieuwend tege
lijk is. En de dobbelsteen lijkt me 
vakkundig vervalst, want er komt 
opvallend vaak een ' i ' boven. Ik 
kijk even naar het humorlid. Hij 
zit met een uitgestreken gezicht 
voor zich uitte kijken. Nee, 
dan mijn overbuurmannen. De 
grappen en grollen rollen over 
de tafel. 

Nou mensen, het is 2009. Ik 
moet aan mijn voornemen den
ken. Laat ik het dus nog maar 
eens heel confronterend zeggen: 
als je voor gezelligheid èn post
zegels wilt komen: Kom allemaal 
naar Krommenie! Benieuwd wat 
ze daar volgende maand gaan 
meemaken. En wat wij volgende 
maand weer zullen meemaken. 

pffiy 

rSTANDEN 
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SP. KROMMENIE  I.V.V. 

OE RIJP  Z.T.S. O  O 

VELSENOORD  VOLENDAM O * O 

ZAANDIJK  ZAANLANDIA O  O 

ASSENDELFT  M:VOGELS O  O 

Kan uw vereniging tegen een 
stootje? Is uw club net zo dap
per als de Zaanse Postzegel
vereniging 'De Posthoorn' ? 
Kunt u het oordeel van Mr. X, 
onze kritische rapporteur, 
probleemloos aan? 
Zo ja: meld u aan! Clubbe
stuurders worden uitgeno
digd contact op te nemen met 
Filatelie, Achtergracht 71, 
1381BL Weesp. U ontvangt 
dan een deelnameformulier. 
U kunt ook mailen: het adres 
is philatelie@)tip.nl 
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SAMENSTELLING: EDWARD FROON 
E-MAIL: f2hedwardfr00n@hetnet.ni 

NIEUWE CATALOGUS 
MAXIMUMKAARTEN 
2009 VAN FRANKRIJK 

Op de Parij se Herfstsalon 
(november jl.) was de 
nieuwe Franse Catalogus 
Maximumkaarten [i] 
voor het eerst te koop. 
Christophe Yvert, alge
meen directeur van uitge
ver Yuert & Tellier en Anny 
Boyard, voorzitter van de 
Maximaphiles Franfais, kij
ken op [2] verheugd naar 
het i.ioo pagina's dikke 

I met 64 kleurenpagina's 
maximumkaarten, die 

I helaas te donker gedrukt 
zijn. De introductieprijs 
in Parijs was 39 euro. 
De hoogst genoteerde 

j maximumkaart is die 
met de luchtpostze
gel met netopdruk 50 
frank uit 1936, met een 
notering van 5.500 euro! 
Deze kaart was op de 
herfstsalon te zien in een 
schitterende tentoonstel
lingscollectie maximum
kaarten over de stad 

Parijs. Ik heb geprobeerd 
er zo goed en zo kwaad 
als het ging een foto van 
te maken [3]. De laatst 
genoteerde kaarten zijn 
van november 2007: [4] 
toont de zojuist gerestau
reerde spiegelzaal van het 
paleis van Versailles en 
de serie van zes vuurto
rens. Op [5] is de in 1836 
gebouwde, 43 meter hoge 
vuurtoren van Chassiron 
weergegeven. 

Tentoonsteilin^s-Lisa's 
Zoals gebruikelijk is op 
Franse postzegelsalons 
was er in Parijs een 
speciale automaatstrook 
verkrijgbaar van het type 
Lisa 1 [6], met drie afbeel

dingen: links de schitte
rende art nouueau-ingang 
van het Parijse metrosta
tion Porte Dauphme van 
architect Guimard [7]. 
In het midden en in het 
stempel staat een Wal-
lace-fontein [8], die ook 
in 2001 al op een postze
gel werd afgebeeld (Yvert 
3442). Deze gietijzeren 
fonteinen zijn door de 
filantroop Sir Richard 
Wallace geschonken na 
de Frans-Pruisische oor
log van 1870. Rechts een 
van de bruggen van het 
Canal Saint-Martm, met 
op kaart [9] de treffende 
verstilde schoonheid van 
het kanaal. 
Dezelfde sfeer straalt ook 

[10] uit, met de trappen 
van Montmartre en een 
van de drie Lisa's van de 
Parijse zomersalon (Salon 
du Timbre et de l'e'crit). De 
tweede is een heel kleur
rijke Lisa met de clown 
van Circus Pmder [11]. 
De derde Lisa geeft de 
mooiste en met bladgoud 
versierde brug van Parijs 
weer, de Pont Alexandre III 
uit igoo, genoemd naar 
de Russische tsaar, die de 
eerste steen ervan legde 
in 1896. De brug is in 
dezelfde art nouueau-stiji 
verrijkt als het Grand Palais 
rechts op de Lisa en mid
den op [12] met de grote 
gietijzeren tentoonstel
lingshallen. 

boekwerk. De in 2001 
verschenen voorganger 
was 'slechts' 900 pagina's 
dik, wat wel aangeeft dat 
het Franse emissiebeleid 
ruimhartig is. 
Voorafgegaan door een 
voorwoord van FlP-voor-
zitter Jos WolfFbiedt de 
catalogus weer de uitge
breide beschrijving en 
notering van alle bekende 
maximumkaarten die 
volledig aan de FlP-regels 
voldoen. 
De kaarten worden in de 
gebruikelijke volgorde 
(op emissiedatum van de 
postzegel) vermeld. Ver
volgens is er een uitsplit
sing naar per uitgever en 
daarna een overzicht van 
de toepasselijke stempels. 
Verrassend is het aantal 
afgebeelde vlagstempels 
waarmee de mooiste 
maximumkaarten ge
maakt zijn. De postzegels 
en de maximumkaar
ten staan standaard in 
zwart/wit en de catalogus 
is extra geïllustreerd 

mailto:f2hedwardfr00n@hetnet.ni


VOOR DE HOOGSTE PRIJS? 
PZH WIM DE NIJS 
Postzegelhandel Wim de Nijs koopt elke postzegelverzameling Groot of klein, 
het maakt niets uit 

Elk object, groot en klein, of het nu automaatboekjes, FDC's, 
partijen of engros-posten betreft Alles op het gebied van 
postzegels heeft onze interesse En niet alleen Nederland, 
de gehele wereld heeft onze interesse. 

Vanzelfsprekend staan wij garant voor een geheel 
vrijblijvende deskundige taxatie, kosteloos 

Betaling geschiedt natuurlijk ä contant (desgewenst per bank of giro) 

Eventueel bezoek aan huis 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel.: 0346 - 56 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-Adam) 

KILOWAAR MET 2004/2005/2006 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN IN EURO'S 1 0 0 g r 
Zwitserland met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk grote sortenng 
W Europa grote sortering en hoge waarden 
Skandinavie grote sortenng met IJsland 
Duitsland met toeslag en hoge waarden 
Noorwegen grote variatie en hogere waarden 
Engeland veel nieuw en met hoge waarden 
Finland grote sortenng 
Wereld vele landen (iets Europa) 
MISSIEWAAR 
Duitsland Nieuw en met hogere waarden 
Australië veel nieuw en met hogere waarden 
N Zeeland veel grootformaat en hogere waarden 8,25 
Engeland met buitenland en hogere waarden 
W Europa onuitgezocht met grootformaat 

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

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

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

H U L S J .B .A . b.v. 
M.L. Kinastraat 55 - 6245 GH EYSDEN - Tel. 043-4093495 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

00 gr 
12,00 
20,00 
11,50 
12,50 
10,00 
10,50 
8,00 

10,00 
12,00 

8,25 

250 gr 
30,00 
45,00 
25,00 
30,00 
22,50 
25,00 
18,00 
23,50 
27,00 

8,50 
12,50 
19,50 
8,00 
7,50 

1 kg 
99,00 

165,00 
90,00 

112,00 
85,00 
94,00 
60,00 
90,00 
95,00 

28,00 
45,00 
76,00 
27,00 
27,50 

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

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

Gratis pnjslijst op aanvraag 

BEZOEK MIJN WEBWINKEL OP 
WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIT 

Postbus 23, 
6950 AA Dieren - ^ 
Tel 0313-419041 
Fax 0313-413295 
e-mail pzhronh@bart nl 

PT AÄT^ OOK VVW^ VPN 

lOiEINE ANNONCE \ ZlETAGINAftylNDlT 
I NUMMERVAN 

FILATFLiF. 

^pLe/le^érye^v 
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NIEUWLOOSDRECHT WEER IN HET 
TEKEN VAN DE FILATELIEBEURS 

Nationaal postzegelevenement beleeß 21ste editie 

Drie dagen lang  op vrijdag 23, 
zaterdag 24 en zondag 25 januari 
a.s.  staat Loosdrecht weer in 
het teken van de Filateliebeurs, 
de eenentv\^intigste dit keer. 
Vorig jaar bezochten, zo schatten 
de organisatoren, circa vijfdui
zend belangstellenden deze 
beurs, die zich vooral richt op 
de (enigszins) gespecialiseerd 
verzamelende filatelist. 
Op vrijdagmiddag 23 januari 
om 13 uur opent de beurs zijn 
deuren en dan zal duidelijk zijn 
of de trend van een groeiende 
populariteit zich doorzet. De 
plaats waar de beurs zal worden 
gehouden is onveranderd: de 
voormalige Pandahallen, nu 
omgedoopt in Achmea Health 
Center, aan de Industrieweg. 

Scala van mogelijkheden 
Bezoekers van eerdere edities 
van de Filateliebeurs weten het al 
lang: het evenement is interes
sant voor een heel brede groep 
van filatelistische bezoekers. 
Verzamelaars van postzegels, 
poststukken, postwaardestukken 
en afstempelingen voelen zich 
er thuis, maar wie belangstelling 
heeft voor automaatstroken, 
maximumkaarten, postzegel

Het is in ruim twintig jaar tijd een favoriet uitje voor 

postzegelverzamelaars geworden: de Filateliebeurs in 

NieuwLoosdrecht. En dat is begrijpelijk, want er is  met 

name voor gespecialiseerde of thematisch verzamelende 

filatelisten  op de beurs altijd wel wat te vinden. Geen 

wonder ook, op een evenement waar meer dan honderd 

enthousiaste standhouders te vinden zijn. 

Het Achmea Health Center is te vinden aan de industneweg in NieuwLoosdrecht (P=parkeren) 

boekjes of filatelistische vaklitera
tuur zal zich er ook niet snel 
vervelen. De beurs biedt in ieder 
geval drie dagen lang interessan
te mogelijkheden om collectie uit 
te breiden en te verbeteren. Met 
zijn ruim drieduizend vierkante 
meter beursoppervlak is de Fila
teliebeurs de grootste jaarlijkse 
filatelistische manifestatie in 
Nederland. 

Gespecialiseerde verenigingen 
Net als in de voorgaande jaren 
het geval was, staat de beurs ook 
nu weer in het teken van de ge
specialiseerde filatelie. Meer dan 
vijfentwintig gespecialiseerde 
verenigingen en studiegroepn 
zullen er hun stands inrichten. 
Daar is uitgebreide informa
tie over de activiteiten van de 
verenigingen te krijgen en je kunt 
je er uiteraard ook aanmelden 
als lid. Zes van de deelnemende 
gespecialiseerde verenigingen 
zullen in veertig tentoonstellings
kaders tonen wat en hoe hun 
leden verzamelen. 

Actieve handel 
De postzegelhandel is op de 
Filateliebeurs  zoals altijd  goed 
vertegenwoordigd. Het moet wel 
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erg gek gaan als een bezoeker 
tussen de negentig stands die 
in NieuwLoosdrecht te vinden 
zullen zijn, er niet eentje w/eet 
te vinden waar wat voor zijn of 
haar gading te vinden is. De 
Filateliebeurs is in die zin uniek 
dat de georganiseerde handel 
(die onder de vlag van de NVPH 
opereert) nog steeds samen met 
metgeorganiseerde handelaren 
present is. Daardoor zijn er 
behalve de vertrouwde NVPH
leden, die duidelijk een eigen 
plaats op de beurs innemen, ook 
andere handelaren aanwezig en 
verder handelaren uit Duitsland, 
Zwitserland, Engeland, Frankrijk 
en België. De organisatie heeft 
op dit punt gestreefd naar een 
zo'n gevarieerd mogelijk aanbod. 
Dit jaar zal er ook een stand 
worden ingericht door Leucht
turm, leverancier van postzegel
albums en andere filatelistische 
benodigdheden. 
Wie geïnteresseerd is in boeken 
en tijdschriften kan zijn of haar 
hart eveneens ophalen. De 
KNBF is in NieuwLoosdrecht 
aanwezig met haar Servicedienst 
(die een uitgebreid aanbod aan 
filatelistische literatuur zal pre
senteren) en uiteraard staat ook 
het maandblad Filatelie op de 
beurs (Standnummer 112). 

Filatelistendag 
Op zondag 25 januari wordt de 
96ste Filatelistendag gehouden. 
Uitsluitend op die dag kunt u 
voor twee euro een speciale en
velop van de Filatelistendag, met 
een speciaal stempel, kopen. 
Bent u niet in de gelegenheid om 
naar NieuwLoosdrecht te gaan 
dan is het ook mogelijk om de 
envelop schriftelijk te bestellen. 

Maak in dat geval 2.45 euro over 
op Postbankrekening 6217725 
ten name van de Stichting Fila
teliebeurs in Hilversum. Vergeet 
niet uw adres op de girokaart te 
vermelden! Van iedere verkochte 
envelop wordt vijftig cent over
gemaakt naar de Stichting KiKa 
(Kinderen Kankervrij). 

Alle leeftijden en gratis 
De Filateliebeurs is niet alleen 
aantrekkelijk voor volwassen 
verzamelaars. Op zondag wordt 
namelijk een speciale stand voor 
de jeugd ingericht. En dat is nog 
niet alles: jeugdige bezoekers die 
zich melden bij stand 49 kunnen 
daar een gratis serie postzegels 
aftialen! 
Over gratis gesproken: ook de 
toegang tot de Filateliebeurs kost 
u geen cent en hetzelfde geldt 
voor het parkeren in de omtrek 
en op het speciale parkeerter
rein. Wel moet u parkeeroverlast 
voorkomen; in verband hiermee 
verzoekt de organisatie u om de 
aanwijzingen van de parkeerhul
pen op te volgen. Geen angst: 
het gratis parkeerterrein ligt op 
slechts enkele minuten lopen 
van het Achmea Health Center 
Auto's van bezoekers die zich 
niet aan de regels houden wor
den weggesleept! 

Pendeldienst 
Elk half uur vertrekt er een specia
le bus van Station Hilversum NS 
naar het Achmea Health Center. 
Het vervoer met deze bus 
 en ook de retourrit, natuurlijk 
 is gratis. De bus vertrekt op 
dezelfde plaats als vorig jaar: 
van de parkeerplaats aan de 
voorzijde van het station, voor 
het kantoor van Wisseliverk. Dat 

is, als u de hoofduitgang van het 
station verlaat, zo'n 70 meter 
naar links. Mocht de vertrek
plaats om welke reden dan ook 
veranderen, dan wordt dit met 
behulp van posters in het station 
meegedeeld. De vertrektijden: 

Vrijdag: 

: laatste bus 

Zaterdag: 

*: laatste bus 

Zondag: 

*: laatste bus 

Uit 
Hilversum 

12.45 uur 
13.15 uur 
13.45 uur 

etc, tot 
*17.15 uur 

9.15 uur 
9.45 uur 

etc., tot 
*i7.i5uur 

9.45 uur 
10.15 uur 

etc., tot 
•n6.i5 uur 

Uit 
Loosdrecht 

13.15 uur 
13.45 " " r 
14.15 uur 

etc, tot 
•■18.15 uur 

9.45 uur 
10.15 ^^' 

etc., tot 
17.15 uur 

10.15 "Lir 
1045 uur 

etc., tot 
"16.45 uur 

De bussen zijn van de firma 
Eemland Reizen en ze zijn te 
herkennen aan een raamposter. 
De laatste bus uit Loosdrecht 
vertrekt steeds een kwartier na 
sluitingstijd: vrijdag om 18.15 
uur, zaterdag om 17.15 uuren 

zondag om 16.45 uur. Slecht 
weer of niet: de Filateliebeurs is 
voor iedereen met het openbaar 
vervoer te bereiken. En bezoe
kers die gebruik maken van een 
rolstoel, rollator of scootmobiel 
zijn uiteraard ook van harte wel
kom op de beurs. Voor hen is er 
een speciale ingang; begeleiders 
kunnen zich meteen melden bij 
de informatiestand. 

Hoe er te komen 
Komt u met de auto? Dan hoeft 
u alleen op de bordjes te letten 
die langs alle toevoerwegen naar 
NieuwLoosdrecht (bij Hilver
sum) te vinden zullen zijn. 
De openingstijden zijn als volgt: 
vrijdag 23 januari: 1318 uur 
zaterdag 24 januari: 1017 uur 
zondag 25 januari: 1016.30 uur. 
Tot slot, om misverstanden te 
voorkomen: de Filateliebeurs 
is geen ruilbeurs  alleen aan de 
stands van de deelnemende 
handelaren mag gehandeld 
worden! 

Tijdens de Filateliebeurs is het in en om de Pandahallen natuurlijk veel drukker dan op deze foto. 
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Opgaven voor deze rubriek in het 
maartnummer 2009 (versciiijnt 
begin maart 2009) moeten 
uiterlijk op i februari 2009 in 
het bezit zijn van de redactie van 
'Filatelie', Achtergracht 71,1381 
BL Weesp of per e-mail (phtlatc-
lieCffltip 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. 

TENTOONSTEUINGEN 
EN MANIFESTATIES 

18 januari: 
Leiden. Postzegeltotaddag met 
tentoonstelling i.v.m. de ves
tiging van de Pilgrim Fathers 
in Leiden, 400 jaar geleden. 
K&G, I.e. de Rjjpstraat 29. 
Handel en jeugdboek aanwe
zig. Speciale zegel Pilgrim 
Fathers. Openingstijden: 
10.30 tot 16 uur. Informatie: 
W. Hogendoorn, telefoon 
06-29510342 (e-mail: luillcm. 
li03cn(ioorn(a)hccnet.nl). 

'^ 6 , 7 en 8 februari 2009: 
^ Lichtenvoorde-Zieuwent 
-* {gemeente Oost Gelre). 
^ Achterhoek 20og, tentoonstel-
-I ling ter gelegenheid van 
^ het 25-jarig bestaan van de 
^ Tentoonstellingscommis-
" sie 'Achterhoek'. Sourcy 
2 Center, Zegendijk 3a. Ca. 450 
^ kaders. Inzendingen in de 

klassen 2 en 3 en verder in de 

i^ klassen jeugd, propaganda, 
i eenkader en tweekader, 

leugdactiviteiten, ruilbeurs. 
Openingstijden onbekend. 
Informatie: W. Wassink, 
telefoon 0315-241540 of per 
e-mail (j-'«assinla@clicllo.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 (info®) 
lübeuenementen.cu). 
5, 6 en 7 maart 2009: 
München (Duitsland). 
Alpen-Adria-Aussteliun^ 
München 200g. iVlOC Center, 
Lilienthalallee 40. Nadere 
gegevens ontbreken. In
formatie: Wolfgang Rüder, 
Wintersteinstraße 7, 80933 
München (Duitsland) of per 
e-mail (ausstellungslciter(3) 
olpen-odna-ausstcllunfl. eu). 
10 en II april: 
Gouda. De Bneuenbcurs, i6de 
internationale beurs voor 
postgeschiedenis, poststuk
ken, postwaardestukken en 
literatuur. De Mammoet, 
Calslaan. Thema: China. 
Openingstijden: op vrijdag 
10/4 van II tot 17 uur en op 
zaterdag 11/4 van 10 tot 17 
uur. Informatie: Bietenakker 
33, 2723 XD Zoetermeer of 
op de website (www.brieven-
beurs.com). 
18,19 en 20 september: 
Soest. Rhein Ruhr Posta '09. 
Stadthalle, Dasselwall i. 
Nadere gegevens ontbreken. 
Informatie: Franz-Iosef 
Lindauer, Thomästraße 59, 
Soest (Duitsland). 
21 tot en met 25 oktober: 
Rome (Italië). International 
Festival oJPhilatelij, filatelie-
festival georganiseerd door 
Poste Italiane i.s.m. drie 
grote landelijke filatelisti-
sche organisaties. Palazzo 
dei Congressi. Informatie: 
Poste Italiane Filatelia, Pi
azza Dante 25, 00185 Rome 
(Italië) of de speciale website 
(ujU)u;,italia20og.it). 
6, 7 en 8 november: 
KlimmenA'oerendaal. 
39ste Limphilcx, '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. Han
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 2oog). 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-mail: udbo-
hand(a)planct nl). 

RUIIDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

9 januari: 
Rotterdam Prins Alexan
der. Prinsenland, Maria 
Wesselingstraat 8,12-16.30. 
Telefoon 010-2668777. 
10 januari: 
Dronten. Open Hof, Co-
pernicuslaan (ingang t.o. 
busstation), 13.30-16.30. 
Telefoon 0321-314305. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-5304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
10-16. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Hoogkarspel. Water en 
Vuurhuis, Laurentiusstraat i, 
12.30-16.30. Telefoon 0229-
852837. 
Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,12-16. Telefoon 
010-5916747. 
Utrecht. Internationale Verza-
melmarlrt. Grote Veemarkthal, 
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. 
11 januari: 
Anna-Paulowna. Veerbrug, 
Sportlaan 21, g.30-13. Tele
foon 0223-531518. 
Boxtel. Vmbo-college, 
Baanderherenweg 2,10-13. 
Telefoon 0411-673775. 
Santpoort-Noord. Het Ter
ras, Roos en Beeklaan 2,10-
16. Telefoon 023-5382274. 
Utrecht. Internationale Vcrza-
melmarlrt. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, 9.30-17. Telefoon 
0317-614760. 
Wijchen-Oost. OZO, Urnen
veldweg 10,10-13. Telefoon 
0485-317520. 
16 januari: 
Leiden, 't Spoortje, Bern-
hardkade 10,19-21.30. 
Telefoon 071-5611719. 
17 januari: 
Aalsmeer. Parochiehuis, Ger-
berastraat, 9.30-15. Telefoon 
0297-343885. 
Almere-Haven. De Meer
gronden, Marktgracht 65,10-
16. Telefoon 036-5341427. 
Appingedam. ASWA, Burg. 
Klauckelaan 16,10-16. Tele
foon 0596-567183. 
Barneveld. Veluwehal, 
Nieuwe Markt 6,10-16. 
Telefoon 0342-414418. 
Boskoop. De Stek, Puttelaan 
148,13-17. Telefoon 0182-
615136. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-5304354. 
Mijdrecht. De Meyert, Dr. J. 
van der Haarlaan 6, 9.30-13. 
Telefoon 0297-289322, 
18 januari: 
Kerkrade-Holz. Catharina-
hoes, Lambertistraat 12,10-
13. Telefoon 045-5415088. 
Leiden. K&G, J.C. de Rijp
straat 29, 10.30-16. Telefoon 
071-5418741. 
Schagen. De Groene 

Schakel, Mauvestraat 161, 
10-12.30. Telefoon 0224-
298416. 
Veghel. De Golfstroom, Van 
Diemenstraat ia, 9.30-12.30. 
Telefoon 0413-367786. 
Venlo. LimianZ, Kaldenker-
kerweg 182b, 10-13. Telefoon 
077-3820064. 
24 januari: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 35,10-16. 
Telefoon 023-5613929 (na 
20 uur). 
Brielle. Zalencentrum, 
Langestraat 76,12.30-15.30. 
Telefoon 0181-415640. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 3g9a, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-5304354. 
25 januari: 
Alkmaar Noord. Sporthal, 
Arubastraat 6, 9-12. Telefoon 
0227-542286. 
Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46a, 10-16. 
Telefoon 020-6942002. 
Huissen. De Brink, Brink 8, 
10-15. Telefoon 026-3271979. 
Wijk bij Duurstede. 
Vikinghal, Karolingerweg 
234,11-15.30. Telefoon 06-
22650760. 
26 januari: 
Nijmegen. De Klokketo-
ren. Burg. Slotemaker de 
Bruïneweg, 19-22. Telefoon 
024-3974654. 
31 januari: 
Bodegraven. Rijngaarde, 
Rijngaarde i, g.30-16.30. 
Telefoon o6-5326o57g. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 3g9a, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-5304354. 
Noordwijk-Binnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat5,10-
16. Telefoon 071-3614198. 
Purmerend. Concordia, 
Koemarkt 45,10-16. Telefoon 
06-33650247. 
Rozenburg (ZH). Advents-
kerk. Laan van Nieuw Blan
kenburg 5, 10-16. Telefoon 
0181-21442. 
Zwolle. Jubal, Geert Groot
estraat 1,10-16. Telefoon 
038-4216493. 
I februari: 
Helmond. De Kamenij, Je
roen Boschstraat 19, 9.30-14. 
Telefoon 0492-553721. 
Obdam. De Brink, Dorps
straat 153, g-12. Telefoon 
0226-452047. 
4 februari: 
Noordwijk-Binnen. Speciaal 
uoor ouderen. De Wieken, 
Wassenaarsestraat 5,13.30-
17. Telefoon 07i-36i4ig8. 
6 februari: 
Leiden, 't Spoortje, Bern-
hardkade 10, ig-21.30. 
Telefoon 071-5611719. 
7 februari: 
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. 
Nijverdal. Hervormd Cen
trum, Constantijnstraat 7a, 
10-16. Telefoon 06-24109133. 
Oosterhout. De Bunthoef, 
Bloemenhof 2,13-16. Tele
foon 0162-432738. 
Uithoorn. Wijksteunpunt, 
Bilderdijkhof 1,10-15. Tele

foon 02g7-525556. 
Waalwijk. Ouwe Toren, 
LoefFstraat 107, g-15. Tele
foon 04i6-56i5g3. 
Wapenveld. SIC, Nachte
gaalweg 48, 13-17. Telefoon 
038-4479883. 
8 februari: 
Anna-Paulowna. Veerbrug, 
Sportlaan 21, 9.30-13. Tele
foon 0223-531518. 
Boxtel. Vmbo-college, 
Baanderherenweg 2,10-13. 
Telefoon 0411-673775. 
Venlo. LimianZ, Kaldenker-
kerweg 182b, 10-13. Telefoon 
077-3820064. 
Wijchen-Oost. OZO, Urnen
veldweg 10,10-16. Telefoon 
0485-317520. 
14 februari: 
Alphen aan den Rijn. De 
Bron, Winkelcentrum Rid-
derveld, 10-16. Telefoon 
0i82-3g5i03. 
Dronten. Open Hof, Co-
pernicuslaan (ingang t.o. 
busstation), 13.30-16.30. 
Telefoon 0321-314305. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-5304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
10-16. Telefoon 023-56i3g2g 
(na 20 uur). 
Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,12-16. Telefoon 
oio-5gi6747. 
Oosterwolde. De Miente, 
Snellingerdijk3g, 10-16. 
Telefoon 0516-441646. 
Rjjssen. Tubantia, Nieuw-
landsweg 5,10-16. Telefoon 
0548-517506. 
Zeist. Christelijke Scho
lengemeenschap, Graaf 
Adolflaan, 10-15.30. Telefoon 
06-54344840. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 80-82, 2518 AD 
's Gravenhage; telefoon 
070-3307500 (infolijn: 070-
3307575), fax: 070-3608926 
Internet: www.muscom.nl 
Geopend: di-vrij 10-17 uut» 
za, zo en feestdagen 12-17 
uur. Gesloten op maandag, 
tweede paasdag, tweede 
pinksterdag, Koningin
nedag, 25 december en i 
januari. 
Toegangsprijzen: volwasse
nen 7.50 euro, 65-pIussers 6 
euro (id. verpl.). 

Studiezaal 
Eenmaal per maand, meestal 
op vrijdag, is er gelegenheid 
om origineel materiaal uit 
het depot van de postwaar-
den te bestuderen. De eerst
volgende data waarop u voor 
onderzoek terecht kunt zijn: 
donderdag 15 januari 200g; 
vrijdag 13 februari 200g en 
donderdag ig 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 
33°7567) of stuur een mailtje 
aan merl(elens@muscom.nl of 
hi;dueen(3)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. 

mailto:assinla@clicllo.nl
http://www.brievenbeurs.com
http://www.brievenbeurs.com
http://www.muscom.nl
mailto:elens@muscom.nl


POSTWAARDESTUKKEN: HET 
VERZAMELEN MEER DAN WAARD! 

Ceuzendam nummer acht verschenen: een metamorfose! 
D O O R R E N É H I L L E S U M , R O O S E K D A A L 

:Ü5S 

Niet iedere nieuw verschijnende 
catalogus is een sensatie, maar 
de Ceuzendam wel! Natuurlijk 
waren de verwachtingen hoog 
gespannen en er werd al wat 
rondgefluisterd over wat we 
mochten verwachten. Maar het 
team dat zorg droeg voor tekst, 
beeld, opmaak en prijsbepaling, 
bestaande uit de heren j . van den 
Berg, M.T. Bulterman, B. Hel
lebrekers en J.F.C. Spijkerman, 
heeft het eindresultaat goed 
geheim weten te houden. De 
verantwoording maakt duidelijk 
dat de redactie er weet van had 
dat er naar het boek werd uitge
keken: 'Postwaardestukken zijn 
voor meer filatelisten aantrekke
lijk dan wij hadden gedacht.' 

Metamorfose 
De achtste editie van de Ceuzen
dam is moeilijk vergelijkbaar met 
de voorgaande. Vrijwel alles is 
anders. Zonder volledig te willen 
zijn, volgt hier toch een kleine 
opsomming. 
Van een redelijk simpele catalo
gus is deze editie omgebouwd 
naar een meer gespecialiseerde 
catalogus die hier en daar de 
allure van een handboek heeft. 
Aangezien de redactie aangeeft 
dat dit 'een eerste aanzet' is, 
mag de toekomst met verzamel
plezier tegemoet worden gezien. 
Het boek telt bijna driemaal zo
veel pagina's als de 7e editie en 
is geneel in kleur. Met de als een 
lappendeken ogende kleurenom
slag is hij zonder rugbedrukking 
feilloos uit de kast te halen. 
Handig is ook de uitklapkaart 
met formaten, wapens, netwer
ken etc. De prijzen zijn geheel 
herzien. Er zijn diverse rubrie
ken toegevoegd en een aantal 
rubrieken is enorm uitgebreid en 
aangevuld. 

We hebben er lang op moeten wachten, maar elf jaar na 

het verschijnen van editie zeven en acht jaar nadat deze 

editie bij de uitgevende vereniging Po&Po was uitver

kocht, is de nieuwe Geuzendam verschenen. Goed nieuws: 

wie 'm koopt krijgt er bijna twee voor de prijs van één. . . 

Nummering op de schop 
De redactie van de nieuwe Ceu
zendam zag zich genoodzaakt 
de nummering aan te passen. 
Vooral bij de briefkaarten Ne
derland heeft dat grote gevolgen 
voor verzamelaar, veilinghouder 
en handelaar. Alle kaarten heb
ben een nieuw catalogusnum
mer gekregen. Alle briefkaarten 
 net als alle andere postwaarde
stukken  zijn in chronologische 
volgorde gezet en vele a en 
b nummers zijn hoofdnummers 
geworden. Er zijn kaarten  zoals 
het zogenoemcle Larens Provi
sorium die naar het hoofdstuk 
'Particuliereen beperkt verkrijg
bare postwaardestukken' zijn 
overgebracht en er zijn kaarten 
die niet eerder gecatalogiseerd 
werden, zoals nummer 253: een 
kaart van 7/4 cent uit 1939. Wie 
denkt dat deze kaart dus wel 
heel zeldzaam en onvindbaar 
zal zijn, wordt direct op andere 
gedachten gebracht bij het zien 
van de prijs: zes euro ongebruikt 
en twee euro gebruikt. Helaas is 
ook nu niet aangegeven dat het 
bij het Provisorium Laren om 
NoordHolland gaat. Deze infor
matie is bijzonder relevant bij de 
beoordeling van de vraag of zo'n 
kaart al dan niet bewijsbaar echt 
gebruikt werd. 
Een gemiste kans is dat er niet is 

gekozen vooreen unieke num
mering, door toevoeging van 
bijvoorbeeld een of meer letters. 
Dat het bij de particuliere post
waardestukken weer wel wordt 
gedaan, lijkt onlogisch. 
De samenstellers zijn zich er 
heel goed van bewust dat een 
nieuwe nummering voor 'onrust' 
kan zorgen, maar ze geven wel
willend net oude nummer tussen 
haakjes. Dit is echter geregeld 
vergeten bij de postwaardestuk
ken die naar een ander hoofd
stuk werden verplaatst. 

'Particulier' ook opgenomen 
'Bijna twee voor de prijs van 
één', schreef ik in de inleiding. 
Bijna, want de stokoude (uit 
1981 stammende) catalogus 
Particuliere en Particulier bedrukte 
Postwaardestukken van Nederland 
(en enige van Ned. Indië), die 
werd samengesteld en uitgege
ven door A.W. ten Geuzendam, 
kan nog niet bij het oud papier. 
De samenstellers van de achtste 
editie van de Ceuzendam hebben 
namelijk wel alle particuliere 
postwaardestukken opgenomen, 
maar niet de particulier bedrukte. 
De particuliere postwaarde
stukken tussen 19081917 zijn 
niet van een notering voor
zien. Wel wordt een indicatie 
gegeven, waarbij  net als Ten 
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Ceuzendam in het verleden 
deed  geen onderscheid wordt 
gemaakt tussen gebruikt en 
ongebruikt. 
De spoorwegbriefkaarten zijn 
nu als een zelfstandige eenheid 
opgenomen. Er wordt hierbij niet 
over prijzen gesproken. Er wordt 
zelfs geen indicatie gegeven, 
zoals bij de oude particuliere 
postwaardestukken, hoewel er 
genoeg van deze kaarten verhan
deld worden. 

'Nieuwe' postwaardestukken 
Een groot aantal nieuwe verza
melgebieden werd toegevoegd, 
waar veel postwaardestukken
verzamelaars voor de uitgifte 
van deze editie niet aan gedacht 
zouden hebben. Een bloemle
zing: briefkaarten met perfins, 
het Roode Kruis pakketetiket 
van 1945, de antwoordenvelop 
van de TurcoEgyptianlmport 
Company, "Witterzomer"prent
briefkaarten, banderollen en 
verpakkingen, Nederlandsln
dië: Lever's filmsterrenkaarten, 
Roode Kruisenveloppen, telegra
montvanebewijzen en militaire 
luchtpostbladen. 

Handig en completer 
De catalogus bevat vele handige 
toevoegingen, zoals formulier
prijzen, oplagecijfers, uitgifte en 
vroegst bekende gebruiksdata, 
geldigheidsduur, herkenningsta
bellen voor lastig determineer
bare postwaardestukken met 
langlopende zegelbeelden, post
tarieven, uitvoerige achtergron
den en bijzonderheden en een 
conversietabel met de voorgaan
de editie. Een aantal rubrieken 
is enorm uitgebreid, zoals de 
internationale antwoordcoupons 
en de postbewijzen. 
Al met al een prachtig boekwerk 
dat het aanschaffen meer dan 
waard is! 

'Geuzendam's Catalogus van de Post ^ 
waardestukken van Nederland eti Over = 
zeese Rijksdelen' (8e editie) onder redactie ^ 
uan B. Hcllebrckers, J. van den Berg en ■ 
M.T. Bulterman; 352 pp.,geill, (kleur), ^ 
Jormaat B5. Uitregenen door de Neder u 
landse Vereniging Van Poststukken en < 
Poststempeluerzamelaars, ISBN 9071650 ^ 
222.Te bestellen door ouermalang uan 
50 euro (incl. uerz. binnen Nederland) op f » 
Postbankrekening 3791594 ten name uan n J 
Publicaties Po & Po, 7556 DG Hengelo 
(Ou.), onder uermelding uan 'Geuzendam' 
en uw uolledige adres. Voor verzending 
buiten Nederland dient u 55 euro (Europa) 
0/65 euro (buiten Europa) over te maken. 



NIPPON IN ONZE GROTE 
OOST 19421945 

D O O R PETER S T O R M V A N L E E U W E N , N I E U W E R K E R K A A N DEN I J S S E l 

Schrijven over Nederlands
Indië, ook al is het 'maar' over 
de postgeschiedenis, roept 
bij de recensent wiens gehele 
familie daarvandaan komt altijd 
bepaalde gevoelens op. Staat hij 
stil bij de brute aanval van Japan 
op de feitelijk weerloze Gordel 
van Smaragd, met als gevolg 
naast verwoesting enorm veel 
menselijk leed, dan borrelen nog 
andere emoties naar boven. En 
het ziin niet alleen de Europea
nen die zwaar hebben geleden 
onder de Japanse laars, maar 
ook onvoorstelbaar veel Indone
sische werkslaven, de zogeheten 
romusha's. Maar het is hier na
tuurlijk niet de plaats om te gaan 
mijmeren over gebeurtenissen 
van 65 jaar geleden, die in Insu
linde tot vérstrekkende gevolgen 
hebben geleid. Een feit is dat 
de drieëneenhalf jaar durende 
aanwezigheid van Japan een fila
telistische wirwar aan postzegels, 
poststempels, censuurkenmer
ken en poststukken (waaronder 
kamppost) heeft opgeleverd. Wie 
zich daarin wil verdiepen komt al 
snel tot de conclusie dat het een 
mera boire is. Voor de één een 
reden snel over te stappen op 
een ander verzamelgebied, voor 

=~ de ander een uitdaging om deze 
= kluif eens aan te pakken. 

^ Hulpeloos zijn we niet. Kijkend 
S naar onze bibliotheek zien we 
^ een tamelijk omvangrijk aantal 
^ binnen en buitenlandse boeken, 
3 actuele catalogi en informatie
r bladen van de gespecialiseerde 
i vereniging Dai Nippon. Daaraan 
"" is sinds kort een buitengewoon 

ê i indrukwekkende studie toege
f voegd. Voor ons ligt The Postal 

History of the Lesser Sunda 
Islands, Moluccas, and New Gui
nea during the Japanese Occu
pation and Immediate Aftermath 

19421946. Een kado voor alle 
leden van de zestigjarige ver
eniging Dai Nippon, geschreven 
door Rob van Nieuwkerk. 
Ik verklap u meteen mijn me
ning. Dit boek is de parel van de 
filatelistische boekerij over het 
posthistorische erfgoed van de 
Japanse bezetting, ondanks het 
feit dat de inhoud 'alleen maar' 
gaat over de Kleine Soendaeilan
den (u weet wel: Bali, Lombok, 
Soembawa, Soemba, Flores, 
Timor en de omliggende kleinere 
eilanden), de Molulcken (met het 
centraal daarin gelegen Ambon) 
en geheel NieuwGuinea. Dat 'al
leen maar' is een understatement, 
zoals u hierna kunt lezen. 
Deze eilanden vielen in het 
door de Japanse marine bezette 
gebied. Dit gebied werd weer op
gesplitst in civiele administraties, 
die min of meer onafhankelijk 
van elkaar opereerden. De door 
Van Nieuwkerk besproken eilan
den vielen onder de verantwoor
delijkheid van de Ceram Kaigun 
Minseii)u, de onder de marine 
staande civiele administratie die 
te Ambon was gevestigd (kaartje 
op bladzijde 9). 

Ik neem u mee op ontdekkings
reis door de 493 genummerde 
bladzijden van dit lijvige boek 
met harde kaft in A4formaat. 
Dat deze wandeling alleen maar 
met hinkstapsprongen wordt 
gedaan zult u mij wel niet kwalijk 

De titel verraadt het al: het boek 
is geheel in de Engelse taal 
geschreven. Een logische keuze, 
niet alleen omdat veel leden 
van Dai Nippon buitenlanders 
zijn, maar ook omdat het een 
internationaal verzamelgebied 
IS. Vooral in Japan, Indonesië, 
de Verenigde Staten en Groot
Brittannië zal dit boek een warm 
onthaal wachten. We mogen 
er voorts vanuit gaan dat de 
meeste Nederlandse verzame
laars de Engelse taal niet als 
een handicap ervaren. Zelfs het 
alleen maar bladeren en kijken 
naarde honderden illustraties is 
een waar en leerzaam genoegen. 

Van Nieuwkerk is zijn onderzoek 
in 2000 begonnen en heeft van 
meet af aan de zaak voortvarend 
aangepakt. Dat wil zeggen: alle 
bestaande filatelistische litera
tuur kritisch doornemen, veel 
nietfilatelistische boeken over 
de historie doorspitten en dat in 
verschillende talen waaronder 
het Portugees, posttarieven 
overzichtelijk maken, uitgebreid 

stilstaan bij de vervalsingen van 
opdrukken en stempels en de 
rol van de Chinese postdirecteur 
The Tiong Hao van Ambon, kris
kras over de hele wereld reizen 
om alle min of meer belangrijke 
collecties in binnen en buiten
land te kunnen bestuderen, alle 
rariteiten inventariseren (zoals 
de briefkaart op bladzijde 308, 
afbeelding 8), hulp inroepen 
voor vertalingen uit het Japans 
en Indonesisch (oftewel Maleis, 
maar dat is ouderwets en niet 
geheel correct), het verzamelen 
van talrijke voorbeelden van 
stempels, zegels, poststukken, 
censuurstempels en stroken, 
maar ook foto's (waaronder uit 
Japanse bron), landkaarten, het 
maken van samenvattende en 
overzichtelijke tabellen, et cetera. 
Het lezen van de vorige zin kost 
al veel energie, laat staan het 
daadwerkelijk uitvoeren van alle 
opgesomde activiteiten. Dat kan 
alleen met enorm veel motivatie, 
plezieren ondersteuning. En het 
siert de schrijver: hij dankt de 
medewerking van vele binnen
en buitenlandse verzamelaars 
en kenners, want zonder al deze 
hulp kon dit prachtige resultaat 
niet tot stand komen. 
De aanpak is ook wetenschap
pelijk: niet alleen bestaande 
literatuur is op zijn merites 
beoordeeld, maar ook zijn 
nieuwe bronnen aangeboord 
wat tot vondsten heeft: geleid, 
de tekst kent duidelijke litera
tuurverwijzingen, postzegels 
(in het bijzonder verschillende 
opdrukken) en poststukken zijn 
opnieuw én grondig bestudeerd, 
diverse vraagtekens zijn opge
lost, weerbarstige theorieën zijn 
met argumenten in een ander 
daglicht geplaatst, om maar 
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enkele voorbeelden te noemen. 
Blijven er dan geen raadsels en 
vragen meer over? Natuurlijk 
wel, en niemand beter dan de 
auteur geeft: dat aan. 

De ouverture van de studie 
vormt nuttige algemene en filate
listische achtergrondinformatie. 
Een van de onderwerpen is de 
nomenclatuur van de poststem
pels. Binnen de vereniging Dai 
Nippon streeft men ernaar alle in 
de Japanse tijd gebruikte post
stempels te classificeren en van 
een codering te voorzien (tabel 
III op bladzijde 38). Voordeel is 
de duidelijkheid, maar dit leidt 
er toe dat Stempelmodellen die 
zowel in de vooroorlogse tijd als 
onder de bezetting zijn gebruikt 
verschillende namen en afkortin
gen krijgen. Een voorbeeld is het 
in 1937 geïntroduceerde type met 
punten in plaats van arceringen 
boven en onder de datumbalk. 
Bulterman beschrijft dit model 
in zijn onvolprezen Poststempels 
Nederlandsindië i864i%o als 
'lange balk met puntjes in de 
segmenten' (LB o), de recen
sent in zijn Poststempelcatalogus 
NederlandsIndië 1S641942 als 
'puntvlakvullingstempel' (PV2, 
waarbij de naam is aangehouden 
die de Indische postdienst er zelf 
aan gaf) en in Van Nieuwkerks 
boek is het 'type 130'. 

Van Nieuwkerk heeft meteen 
maar het moeilijkste deel van het 
door de Japanse marine bezette 
gebied gekozen. Moeilijk om ver
schillende redenen: niet alleen de 
versnipperde en schaarse infor
matie, maar vooral ook de grote 
zeldzaamheid van poststukken. 
En dan de vele eilanden en ei
landgroepen. Wat een klus. Maar 
u weet ongetwijfeld hoe u een 
olifant moet opeten: hapje voor 
hapje. En dat heeft de auteur ook 
gedaan, figuurlijk dan. In veertien 
hoofdstukken, verspreid over 317 
bladzijden, krijgen alle eilanden 
of eilandgroepen een uitgebreide 
behandeling, te beginnen bij het 
Eiland van de Goden en Demo
nen. Het aardige is dat steeds 
wordt begonnen met een stukje 
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Briejkaart uit de 'Repubhkeime periode van Bah' van 5 se/n2 sen geschreven te 
Denpasar, verzonden naar Soerabaja 2131946. 



geschiedenis over land, volk en 
de vooroorlogse postale situatie. 
Foto's geven een indruk van de 
couleur locale. Ook zijn de afge
beelde kaartjes verhelderend. 
Bekende postzegels, opdruk-
kenmerken, postwaardestukken, 
censuurkenmerken, gebruikte 
stempels, alles wordt even gede
gen en gedetailleerd behandeld. 
Ook de postale geschiedenis 
van de eerste maanden na de Ja
panse capitulatie op 15 augustus 
1945 wordt beschreven. Immers, 
toen ontstond weer een romme
lige periode, met nieuwe macht
hebbers en tijdelijke bestuurders, 
alvorens de Nederlanders weer 
alles onder controle kregen. Op 
Bali gebeurde dat pas na 2 maart 
1946, en in de maanden daar
voor hebben de Balinese radja's 
de op 17 augustus 1945 op Java 
uitgeroepen onafhankelijke repu
bliek erkend. In die korte periode 
zijn opdrukzegels en briefkaarten 
gebruikt van 5 sen en 5 sen-1-2 
sen. Van Nieuwkerk heeft de 
status van deze postaïta goed on
derbouwd beschreven als feitelijk 
republikeinse uitgiften. 

Een van de bekendste Japanse 
opdrukken is gebruikt op Lom
bok, de zogeheten Lombok Zon-
opdruk [Lombok Sun), slechts 
bekend op vier verschillende 
soorten postzegels en de brief 
kaart van 3H cent in het type-
Karbouw, in zes kleuren, met 
afstem pel ingen van Ampenan, 
Laboeanhadji en Praja. Empi
risch onderzoek en grondige 
analyse bracht aan het licht dat 
deze opdruk, een ontwerp van 
de Japanse tolk Tetsuji lida, niet 
in slechts één type voorkomt, 

W 
Frankooriiiff. 

Fragment van een postwissel met daarop 
twee zegels van 5 cent, in roze overdrukt 

met de opdruk 'Lombok Sun' van 
Laboeanhadji. 

maar dat naast het type dat van 
Ampenan bekend is de opdruk
ken uit Laboeanhadji en zelfs 
van Praja in detail van elkaar 
verschillen. 

Verrassend en interessant is dat 
het volledige eiland Timor wordt 
besproken. Het verbreedt onze 
grenzen en belangstelling. Op 
19 februari 1942 viel de Portu-
gees-Timorese hoofdstad Dilly in 
Japanse handen. Ik moet beken
nen dat ik nooit heb stilgestaan 
bij het feit dat ook het Portugese 
deel van het eiland is bezet en 
zwaar heeft geleden, en als 
gevolg daarvan ook een postale 
geschiedenis heeft gekend. Maar 
deze is weinig opwindend. Enige 
postale activiteiten blijken alleen 
in 1942 te hebben plaatsgevon
den. Veel belangwekkender is 
wat er zich in de jaren 1946-

zijn alle vals. Ook de Japanse 
stempels blijken vals (zie afbeel
ding 9 en loa-c op bladzijde 
362). Over de Japanse bezetting 
van het Nederlandse gedeelte is 
zeer veel gepubliceerd door de 
Studiegroep Zuid-West Pacific. 
Maar stempelliefhebbers zullen 
smullen van de afgebeelde 
delicatessen. 

De fiscale zegels zijn onderge
bracht in een apart hoofdstuk. 
Daarna zijn tien 'Studies' 
opgenomen, waarvan een viertal 
onderwerpen door Van Nieuw-
kerk eerder in het orgaan van Dal 
Nippon zijn gepubliceerd en hier 
verder zijn uitgewerkt. Het zijn 
gevarieerde onderwerpen die 
een speciale studie verdienen. 
Daaronder de curieuze GOU-
VERNMENT NIPPON-opdruk-
ken, die bekend zijn op slechts 

De zeer zeldzame briefkaart van fA sen, met rood potlood gewijzigd m 4 wegens het 
sindsjuli ig44 verhoogde bnefkaarttarief, een lokale uitgifle van Temate (Mmukken), 

alleen ongebruikt bekend. 

1947 op postaal gebied heeft 
afgespeeld. Voor de ontrafeling 
daarvan heeft Van Nieuwkerk 
diverse Portugese bronnen ge
raadpleegd. Wat het Nederlands-
Indische deel van het eiland 
betreft heeft Van Nieuwkerk ook 
de NICA T/MOR-opdrukken be
handeld, met ook aandacht voor 
de vervalsingen. Net als met de 
NICA SOEMß/A-opdrukken, met 
in de opdruk het hoofd van een 
Sandelwood-paard (bekend zijn 
de op Soemba in het wild leven
de Sandalwood-paardjes), krijg 
ik de indruk dat zegels met deze 
opdrukken meer in filatelistische 
handen zijn terechtgekomen dan 
dat ze authentiek gebruikt zijn. 

Uitgebreid wordt stilgestaan 
bij het vooroorlogse, bezette 
(behalve de zuid-oosthoek) en 
naoorlogse Nieuw-Guinea, en 
niet alleen het westelijke Neder
landse deel, maar ook het oos
telijke door Australië bestuurde 
mandaatgebied Territory of New 
Guinea en de Territory of Papua. 
De Japanners hebben niet net 
hele deel kunnen overmeesteren, 
maar alleen de Territory of New 
Guinea. De enige oorspronkelijke 
zegels met Japanse opdrukken 

één briefkaart, enkele 10 op 12>4 
cent enveloppen en elf postbla-
den. Van Nieuwkerk analyseert 
de poststukken, komt met een 
plausibele hypothese dat deze 
opdruk mogelijk een lokale uit
gifte is die niet door de marine, 
maar door het 'rivaliserende' 
leger is aangebracht. Maar: het 
mysterie is niet ontrafeld. 
De laatste studie kon als door 
een gelukkig toeval op het laatste 

nippertje worden toegevoegd. 
In 1947 heeft de toen bekende 
filatelist A.P. van Gogh de Indi
sche PTT weten te overtuigen 
van het historisch belang van het 
verzamelen van informatie over 
de tijdens de bezettingsjaren 
gebruikte zegels. Een vragenlijst 
aan de kantoren van Ampenan, 
Denpasar, Koepang, Singaradja, 
Ambon en Temate leverde een 
interessante respons op. 

Het is evident: Van Nieuwkerk 
heeft een meesterwerk geschre
ven. Heb ik dan helemaal geen 
inhoudelijke kntiek.' Nee. Dat 
kan ook moeilijk, want werkelijk 
alle middelen zijn door de auteur 
aangewend om deze studie zo 
volmaakt mogelijk te presen
teren. De tijdens het schrijven 
opgekomen vragen zijn eerst 
zo goed mogelijk beantwoord 
alvorens tot publicatie over te 
gaan. Is dit deel van het door de 
Japanse marine bezette gebied 
dan uitputtend behandeld? Ja. 
Maar het is niet uitgesloten dat 
ooit nieuwe bronnen uit onver
wachte hoek opduiken. Hoe 
ziet het boek eruit? Op enkele 
uitzonderingen na konden alle 
afbeeldingen in kleur worden 
opgenomen. Enkele plaatjes zijn 
wat onscherp, maar dat komt 
omdat ze zo zijn aangeleverd. 
Voor wie dit boek nog niet heeft 
en geïnteresseerd is geraakt: 
bestel het snel, want de oplage is 
beperkt. Dank aan de Stichting 
Filatelie, die de uitgave met een 
financiële bijdrage mogelijk heeft 
gemaakt. Aan de auteur: hats off. 

Het boek kost bedraagt 91.20 
euro (incl. verz.). U kunt het 
bestellen bij de uitgever, p/a 
Secretariaat Dai Nippon 
(www.dainippon.nl), de heer L.B. 
Vosse, Vinkenbaan 3,1851 TB 
Heiloo, telefoon 072-5332293, 
e-mail leo.\^osse@planet.nl. 
Naar hetzelfde adres kunt u 
eventuele aanvullingen en op
merkingen sturen, of informatie 
aanvragen over het lidmaatschap 
van Dal Nippon en over het laten 
keuren van zeldzame opdrukze
gels en afstempelingen. 

GOUVERNEMENT NIPPON 

NAAM EN ADRES VAN DEN AFZENDER 
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De mysterieuze opdnik GOUVERNEMENT NIPPON op de enig bekende briefkaart, 
begin 1944 verzonden van Waingapoe (Soemba) naar een boemandel te Djakarta. 
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EEN VEERTIENDEEEUWSE OOSTNEDERLANDSE 
TEKST IN EEN ZWEEDS HANZEBOEKJE 
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Links: i. Voorzijde van het Zweedse postzegelboekje 'Stadshansan 6^0 Ar'. Rechts: 2. De vier postzegels in het boekje, met linksondereen afdmk 
van het waszegel van de stad Stockholm. 

In 2002 herdachten de poste
rijen van Zweden [i] en Duitsland 
het bestaan van het langdurig 
Hanzeverbond in elk land door 
middel van een postzegelboekje. 
In het Zweedse boekje zitten drie 
verschillende zegels [2]. 
De Hanzestedenbond bevorder
de de handel van kooplieden die 
afkomstig waren uit de aangeslo
ten steden. 
Voor Nederland waren dat o.a. 
Kampen en Deventer [3]. Net 
zoals het geval is met zoveel 
andere organisaties verdwenen 
geleidelijk aan de gemeenschap
pelijke afspraken. 

Het Zweedse boekje kwam in 
mijn bezit vanwege het op een 
van de postzegels afgebeelde 
zegel van de stad Stockholm [2], 
dat thuishoort in mijn collectie 
'7000 jaren zegelafdrukken'. 
Bij de drie andere zegels in het 
boekje gaat het om afbeeldin
gen van een Hanzekogge en 
pakhuizen. 
Omdat ik aanvankelijk meer naar 
de afbeelding van het zegel op 
de postzegel keek, viel mij pas 
recent op dat op de buitenzijde 
van het postzegelboekje een 
in oudNederlands geschreven 
tekst was afgedrukt. 

Dat vond ik vreemd. Want 
waarom zou er een Nederlandse 
tekst moeten staan op een 
Zweedse uitgifte die samen met 
Duitsland het 650jarig bestaan 
van de Hanze herdenkt? 

Veertiendeeeuw/se tekst 
De oudNederlandse tekst is een 
fragment van een handgeschre
ven transactie. 
Om meer te weten te komen 
nam ik in april jl. contact op 
met de Zweedse post. Ik 
informeerde naar de bron van 
het fragment en ik vroeg verder 
waarom een oudNederlandse 
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tekst was gebruikt. 
Een soort duiveltje in mij ver
telde, dat de Zweedse ontwerper 
van het postzegelboekje waar
schijnlijk dacht dat hij met een 
veertiendeeeuwse Duitse tekst te 
maken had. 
Een vertegenwoordiger van de 
Zweedse post schreef daarop dat 
de ontwerper een fotokopie van 
het stadsarchief van Stockholm 
had gekregen. Daarom nam ik 
contact op met dit stadsarchief 
Het bleek dat het bij de bewuste 
fotokopie om een Hanzedo
cument ging. De tekst op het 
boekje is afkomstig van een blad
zijde uit de Tönckeböcker van het 
jaar 1356. Wij zouden Tänkeboc
/cerwaarschijnlijke vertalen met 
'protocollen' of ze misschien 
'memorieboeken' noemen. 
Ik laat een transcriptie van het 
desbetreffende, zeven regels 
tellende fragment [4] dat op de 
kaft van het postzegelboekje is 
afgedrukt volgen: 

■wolden ut kopen so sal men
na eine up bort eyn half
wedder vt kopen mit sulken

ore Ithjem] so vorbinde ik my 
met

~to vorpanden noch to vors
edden sunder des vorbjjen
nder ienigerleye Argelist

We beschikken ook over een 
groter deel van de transactie 
waaruit bovenstaand stukje tekst 
is geselecteerd. 
Omdat slechts een fragment 
van de tekst van de transactie be
schikbaar is, is het moeilijk deze 
te verklaren. 
Het betreft waarschijnlijk een 
handelstransactie. We moeten 



4 Detailopname van de voorzijde van het omslag van het Zweedse boekje, met de Oost-Nededandse tekst. 

5. Het woord 'upbort'. 

6. De zinsnede 'to vorpanden 

daarbij bedenken dat de letter 'u ' 
vaak als een 'v' werd geschreven, 
zodat een 'v' zowel een 'u' als 
een V' kan zijn. Verder is het hui
dige Nederlands, vergeleken met 
veel woorden in de veertiende-
eeuwse tekst, natuurlijk sterk 
veranderd. 
Vervolgens nam ik contact op 
met dr. A.J. Brand van het Hanze 
Studie Centrum in Groningen, 
die een groter deel van de tekst 
zag. Hij bevestigde dat de tekst 
laat-veertiende-eeuws Neder-

7. Tekstfragment 'ienigedeye argelist'. 

lands is. Dr. Brand schreef: 'Het 
gaat gezien het handschrift en 
de woordkeus mogelijkerwijs om 
een laat-veertiende-eeuwse akte, 
waarin een koopman de beta
lingsvoorwaarden en zekerheden 
e.g. borgstellingen treft voor het 
verhandelen van zijn goederen. 
De tekst lijkt me in het oosten 
des lands te zijn ontstaan, 
mogelijk Kampen of Deventer, 
maar dat is puur giswerk. Het 
dialect is in ieder geval Oost-Ne
derlands.' 
De woorden kopen en upbort [5] 
duiden wellicht op koopwaren, 
die aan boord gebracht dienden 
te worden of zich daar al bevon
den. De woorden to vorpanden 
[6] (te verpanden) zullen een 

waarborgstelling betreffen. 
De slotzin zonder ienigerleye 
argelist [7] vinden we ook in 
transacties uit de zeventiende 
en achttiende eeuw terug. We 
zouden nu 'zonder enige kwade 
trouw', of'zonder enige boze 
toeleg' schrijven. 

Conclusie 
De tekst op de omslag van het 
Zweedse postzegel boekje dat 
ter herinnering van het Han
zeverbond tussen Zweden en 
Duitsland werd uitgegeven, is 
veertiende-eeuws Oost-Neder
lands. De tekst duidt wellicht op 
een handelstransactie. Mis
schien had mijn eerdergenoem
de duiveltje gelijk: de Zweedse 
post veronderstelde dat de tekst 
veertiende-eeuw Duits was. 

Verantwoording 
Advies werd ingewonnen bij 
de heer Bob fP.M.) Kernkamp, 
gemeentearcnivaris van Wage
ningen; bij dr. A.j. Brand van het 
Hanze Studie Centrum, Faculteit 
der Letteren, Middeleeuwse 
Geschiedenis - Leerstoelgroep 
van de RUGroningen; bij de heer 
Bo EIthammar van het stadsar
chiefvan Stockholm (bewerker 
van de Tänkeböcker, waarvan 
de jaren 1474-1633 tot dusver 
gepubliceerd zijn) en bij de heer 
Hans Nyman van de afdeling 
Klantenservice van de Zweedse 
post. Allen mijn dank! 

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

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

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

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

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

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

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KLEINE ANNONCE 

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

AnENTiE! 

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

o AANGEBODEN 

o GEVRAAGD 

o DIVERSEN 

Ondergetekende 

Naam: 

Straat en nummer:.. 

PC+Plaats: 

Telefoon: 

Giro/banknummer: 

Ten name van: 

l|i|iHiiiiiir iiiiiii 
10.00 euro 

13.50 euro 

17.00 euro 

20.50 euro 

24.00 euro 

27.50 euro 

31.00 euro 

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

E 
II 

(handtekening). 

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

Duitse postzegel met een afbeelding uan de Himmclsscheibe uon Nebra 

63 

BUITEHLANDSE BUDEK 

Vroege mens ziet heelal 
Zelden heeft een relatief 
kleine archeologische 
vondst zoveel opzien 
gebaard als die van de He-
melschijf van Nebra. De 
vondst is zonder twijfel 
een van de allerbelang
rijkste van de afgelopen 
eeuw. De schijf verschaft 
ons onder meer de oud
ste, concrete voorstelling 
van het uitspansel en van 
een aantal astronomische 
verschijnselen daarin. 
We kunnen ermee zien 
hoe onze voorouders (in 
onze eigenwaan vaak 
aangeduid als barbaren) 
dachten over het uitspan
sel (dat wil zeggen: 
zo'n 3.600 jaar geleden) 
en welke rol zij eraan 
toedachten. De Duitse 
posterijen hebben op 9 
oktober jl. een postzegel 
gewijd aan deze schijf 
Op de schijf worden 
zon en maan niet alleen 
voorgesteld tijdens hun 
baan langs de hemel. 
Elementen van de dag- en 
nachthemd vermengen 
zich met een abstract 
netwerk van sterren en 
planeten. 
Grafschenners vonden 
in iggg in de buurt van 
Nebra, een dorpje in de 
Duitse deelstaat Saksen-
Anhalt, een schat aan 
bronzen voorwerpen in 
een grafheuvel op de Mit
telberg. Daarbij bevond 
zich de hemelschijf, maar 
ze zagen die aan voor 
het middenstuk van een 
schild. Tijdens de berging 
en bewerking raakte de 
schijf beschadigd. Zo 
verdween onder andere 
een gouden strip langs de 
rand. De voorwerpen ver
wisselden enkele malen 
van eigenaar. In februari 
2002 arresteerde de poli
tie van Bazel tijdens een 
internationaal gecoördi
neerde actie de bezitters 

van de schat. Die berust 
nu in het Museum voor de 
Prehistorie in Halle en is 
sedert 23 meijl. toegan
kelijk voor het publiek. 
Een keur van geleerden 
heeft zich vanaf 2002 op 
de vondst gestort. Publi
caties verschijnen aan 
de lopende band en het 
einde ervan is nog lang 
niet in zicht. Zo bleek uit 
onderzoek onder meer 
dat onze voorouders geen 
moeite hadden met het 
verschil in lengte van een 
zonnejaar, respectievelijk 
maanjaar, waarvoor wij 
schrikkeldagen invoeren. 
Zij gebruikten een schrik-
kelmaand. Die trad in 
werking als de maansik
kel in de lentemaand 
in het sterrenbeeld van 
de Pleiaden stond (deze 
'verschijnen' een keer per 
tien jaar naast de halve 
maan; zeven dagen later 
volgt altijd een maansver
duistering). Deze sterren 
zijn rechtsboven op de 
schijf opgenomen in de 
vorm van zeven gouden 
bolletjes, die in de bron
zen plaat zijn ingelegd. 
Geheel onderaan bevindt 
zich de zonnebark met 
roeispanen, die we ook 
kennen uit het oude 
Egypte. 

Uit onderzoek blijkt dat 
onze voorouders, veel 
vroeger dan gedacht, de 
hemel bestudeerden en 
hun bevindingen vast
legden en hun handelen 
(zaaien, oogsten, etc.) 
erop afstemden. De 
vondst van Nebra stelt 
soortgelijke vondsten 
in het oude Babyion en 
Egypte in de schaduw. In 
de omgeving van de vind
plaats bevinden zich nog 
circa duizend grafheu
vels. Het laatste woord 
is daarom waarschijnlijk 
nog lang niet gezegd. 
(Astronomische Formel in 
Briefmarken-Spiegel, 
oktober 2008). 

Vormgevingspionier 
In de postzegelbladen van 
Oostenrijk en Duitsland is 
de afgelopen tijd uitvoerig 
aandacht besteed aan le
ven en werk van Koloman 
Moser (1868-1918). 
Postzegels werden aan
vankelijk ontworpen door 
dezelfden die, tot aan dat 
moment, medailles en/of 
munten hadden ontwor
pen. Zij zorgden voor de 
vroegste vormgeving. Het 
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Koloman Moser- ucrantmoordelijk 
uoor moderne zegelontiuerpen 

was dan ook wel even 
schrikken toen Koloman 
Moser de postzegelvorm-
geving drastisch wijzigde. 
Hij vond gelukkig snel 
veel medestanders. Hij 
formuleerde het als volgt: 
'Het zien is niet veran
derd, wel de voorstelling 
van wat is gezien.' 
De plotseling dood van 
zijn vader in 1888 dwong 
Moser in zijn eigen 
levensonderhoud te voor
zien, onder andere als 
illustrator van kunsttijd
schriften. Zijn opname, in 
i8g6, in het Genootschap 
voor Beeldende Kunst 
en zijn optreden bij de 
oprichting van de Ver
eniging voor Beeldende 
Oostenrijkse Kunstenaars 
in i8g7 openden voor 
hem nieuwe mogelijk
heden. Die werden nog 
uitgebreid dankzij zijn 
docentschap aan de 
Wiener Weriatatte. Hij werd 
een duizendpoot op het 
gebied van de toegepaste 
kunst. Hij maakte kunst 
tot gebruiksvoorwerp. 
In 1905 huwde hij een 
van zijn leerlingen: Ditha 
Mautner von Markthof 
Zijn eerste postzegelont-
werpen dateren uit igo6. 
Tot dat moment beperk
ten de postzegelmotieven 
zich tot portretten van 
vorsten en hun wapens. 
Daarin kwam nu snel ver
andering. Diverse jubilea 
van de keizer (zoals de 

zestigste verjaardag van 
zijn regeringsjubileum 
en tachtigste verjaardag 
in 1910) gaven de aanzet 
tot postzegelemissies met 
daarin o.a. de voorouders 
van de keizer, de keizer 
tijdens diverse fasen in 
zijn leven, postzegels met 
landschappen (voor Bos-
nië-Herzegovina), post
zegelboekjes, portzegels, 
briefkaarten, de eerste 
vliegtuigen op postzegel, 
veldpostzegels en postze
gels voor Liechtenstein. 
Na de dood van keizer 
Frans Jozef I (16 novem
ber igi6) tekende Moser 
voor de rouwzegels en 
voor de familiezegels 
van de nieuwe keizer 
(Karl I, keizerin Zita en 
zoon Otto) en ook voor 
postzegels met daarop 
beroemde gebouwen, 
zoals de Hofburg en 
paleis Schönbrunn). Hij 
ontwierp ook postze
gels ten behoeve van de 
Oostenrijkste kantoren 
in de Levant en Turkije en 
op Kreta. Men vermoedt, 
dat hij zijn eigen vrouw 
model liet staan voor de 
afbeelding op de bank
biljetten van 100 kronen. 
Dat geldt ook voor de 
affiches/vignetten voor 
de WIPA van 1911, met 
daarop een afbeelding van 
'Vindobona' (Wenen). De 
afbeelding op de postze
gel uit 2008 is ondeend 
aan een zelfportret. 
Volgens Herbert Judmaier 
zouden zich in het Mu
seum voor Communicatie 
in Den Haag documenten 
bevinden die wijzen op 
Mosers inbreng bij het 
ontwerpen van de post
zegelserie ter gelegen
heid van de honderdste 
verjaardag van onze 
onafhankelijkheid in no
vember 1913. De NVPH-
catalogus maakt daarvan 
echter geen melding. 
Kanker aan het strotten
hoofd maakte in 1918 een 
einde aan het leven van 
deze grondlegger van de 
Oostenrijkse postzegel
kunst. Men zei over hem 
dat hij de enige Oostenrij
ker was die alle inwoners 
van de Donaumonarchie 
had weten te bereiken, 
dat wil zeggen: met zijn 
postzegels en bankbiljet
ten. (Herbert Judmaier: 
Em Pionier der Bnefmar-
kengestaltung: Kolo Moser, 
in Deutsche Briefmar
ken-Zeitung, nummer 

21-2008 en redactioneel 
Hohe Ästhetik in Die Brief
marke, oktober 2008). 

Propagandakaarten 
De herdenking van het 
einde van de Boerenoor
log, honderd jaar geleden 
in 2002, gaf mede de 
aanzet tot een uitbreiding 
van de filatelie. De oorlog 
begon nadat de Britse 
regering op 10 oktober 
i8gg, de eis van president 
Paul Krüger van Transvaal 
(geen nieuwe troepen 
sturen, de al aanwe
zige terugroepen) had 
verworpen. In Transvaal 
waren kort daarvoor grote 
goudvoorraden ontdekt. 
De kleine boerenrepu-
bliek Oranjevrijstaat koos 
de zijde van Transvaal. 
Veel regeringen (waar
onder die van het Duitse 
Keizerrijk) kozen uit 
sympathie de zijde van de 
Boeren. Om de Boeren 
te steunen verschenen 
overal propagandakaar
ten, waarop Boeren, hun 
gezinnen of moedige 
leiders werden afgebeeld. 
Zo groeide alom steun 
tegen de Engelse agressie 
en het vaak wrede optre
den van de buitenlandse 
troepen. De ons nu vooral 
van de scouting bekende 
Robert Baden-Powell 
was bijvoorbeeld mede 
verantwoordelijk voor het 
gevangen zetten van de 
achtergebleven vrouwen 
en kinderen van de Boe
ren in concentratiekam
pen. Zo konden die hun 
tot het voeren van een 
guerilla gedwongen man
nen niet helpen. Hoewel 
de isolatie voorop stond, 
ondergingen vrouwen en 
kinderen een vreselijk lot. 
De propagandakaarten 
stelden deze en andere 
wreedheden aan de kaak. 
De snelheid waarmee ze 
verspreid werden kon 
wedijveren met die van 
menig krantenbericht. De 
bewuste kaarten werden 
tot dusver geweerd van 
filatelistische tentoonstel
lingen, maar op 2 decem
ber 2006 bepaalde het 
bestuur van de Oosten
rijkse bond, de VÖPh, dat 
ze moeten worden erkend 
als onderdeel van de fila
telie. Ze mogen voortaan 
worden opgenomen in 
gejureerde tentoonstel
lingscollecties. Er zijn 
richtlijnen opgesteld 
die op twee tentoonstel-



Propaflandakaarten zoals deze zijn uielkom op Oostennjkse exposities. 

Filatclistisch-postalcgetuigen uit een bewogen (oorIogs)tijd. 

lingen zijn getoetst. Nu 
wordt geprobeerd ze 
ook op te laten nemen 
in verzamelingen van de 
traditionele filatelie en 
die van de postgeschiede-
nis. Tijdens de Boe
renoorlog (1899-1902) 
zijn alle facetten van de 
filatelie ruimschoots aan 
bod gekomen. Behalve 
gewone postzegels van 
beide zijden zijn er 
speciale, bijvoorbeeld 
die van het beleg van 
Mafeking. Overdruk
ken zijn er te over, zoals 
na de bezetting van de 
hoofdsteden van Trans
vaal en Oranje Vrijstaat. 
Eenmaal te velde lieten 
de Boeren postzegels 
drukken op een kranten-
pers. Poststempels, zoals 
o.a. Hoofdlozer Kimberley 
(tijdens het beleg door 
de Boeren), censuur- en 
veldpoststempels en 
poststempels gebruikt 
op eikaars grondgebied, 
zijn er te over. Tijdens 
genoemd beleg traden 
kinderen op als bood
schappers. Heel bekend 
is de dertienjarige cadet 
sergeant-majoor Warner 
Goodyear (met rijwiel); 
38 cadetten werden later 
onderscheiden. Kinderen 
werden ook ingezet in 
luchtballons om de Boe
ren te observeren. Ook 
dat leverde postsmkken 
op. Joh. Groenewald, ere
president voor het leven 
van de An̂ Io-Boêr War Phi
latelic Society, zorgt in zijn 
artikel voor een bijzonder 
uitgebreide beschrijving 
met illustraties. iVlet de 
opname van de genoemde 
propagandakaarten zal 

het verloop van de Boe
renoorlog nog indrin
gender kunnen worden 
getoond. (Dr. H. Pfalz: 
Propa^andakarten anno 
dazumal - als Zeitdokument 
in Die Briefmarke, Nr 10-
2008 en Joh. Groenewald: 
A World o/Philately m One 
War in Gibbons Stamp 
Monthly, oktober 2008). 

Geen vrouwen, wel zegels 
De Griekse post heeft er 
in toegestemd om vijf 
postzegels uit te geven 
voor de berg Athos, een 
rotsachtig schiereiland 
in het centraal-macedo-
nische deel van Grieken
land. Dit gebied omvat 
zo'n twintig orthodoxe 
kloosters, verdeeld over 
de bergen Athos, Karyai 
en Dafni. Deze kregen 
in 1923, bij het Verdrag 
van Lausanne, een zekere 
autonomie als klooster-
of monnikenrepubliek. 
De abten zijn verant
woording verschuldigd 
aan het Oecomenisch 
Patriarchaat van Con-
stantinopel in Istanbul. 

Griekse zegel met een afbeelding 
van de 'kloosterberg' Athos 

Er leven momenteel circa 
2.000 monniken. Het 
gebied valt buiten de Eu
ropese Unie, al geeft die 
wel geld voor onderhoud 
en restauratie. Vrouwen 
zijn uitgesloten van een 
bezoek aan of verblijf 
in een van de kloosters. 
De postzegels worden 
geleidelijk uitgegeven; de 
eerste dateert van mei. De 
kloosters, o.a. op steile 
rotsen gebouwd, gelden 
als een grote toeristische 
attractie. Per dag worden 
slechts honderd bezoe
kers toegelaten. (Pas de 
Jemmes maïs des timbres pour 
Ie JVlont Athos in Timbres 
magazine, nummer 93, 
september 2008). 

G.A GEERTS 

NEDERLANDSTALIGE 
TIJDSCHRIFTEN 

Post van het spruitje 
Net als TNTPost zelf heb
ben ook de particuliere 
postdiensten het moeilijk, 
door heftige onderlinge 
concurrentie en door een 
teruglopend aanbod van 
poststukken voor verzen
ding en bezorging. De 
Studiegroep Particuliere 
Postbezorging gaat echter 
onverdroten door met 
het uitgeven van hun blad 
SPP, met steevast nieuws 
over soms onbekende 
zegeluitgiften, afwijkin
gen en het gebruik van 
afstempelingen. In de 
rubriek Postdienst m beeld 
lazen we onlangs een 
goed gedocumenteerd 
artikel over de Stadspost 
Alkmaar en omstreken. 
Een zekere R.J. Pesie, die 
in 1972 met een stads
postdienst in Den Helder 
begon, probeerde in 1973 
ook in Alkmaar zoiets te 
beginnen, zodat hij ook 
andere plaatsen boven 
het Noordzeekanaal kon 
bedienen met 'post die 
minder kost'. Het plan 
mislukte echter en werd 
in de ijskast gezet. 
Tijdens de poststaking 
in november 1983 werd 
een nieuwe start gemaakt 
in Alkmaar en deze keer 
lukte het beter. In het 
artikel wordt uitgebreid 
stilgestaan bij de selectie 
en de opleiding van 
de bezorgers. Ook de 
geproduceerde zegels en 
de gebruikte stempels 
worden behandeld. 
Pesie huurde twee 
Stempelmachines, een 
Hasler en een Frama, die 
werden afgeleverd met 
het stempelblok in het 
midden van de machine 
zodat de zegels die in de 

rechterbovenhoek waren 
geplakt niet werden afge
stempeld. De aflevering 
van de machines vond 
plaats vlak voor kerst 
1984. De tijd ontbrak om 
een afspraak met een 
monteur te maken om 
het stempelblok naar 
rechts te verschuiven. 
Pesie was een vindingrijk 
man: hij kocht in een 
speelgoedzaak een fors 
aantal stempelsetjes met 
6 dierfiguren. De bestel
lers kregen het verzoek de 
kerstpost handmatig af te 
stempelen met honden, 
apen, nijlpaarden enz. 
Sommigen deden dit, 
anderen hadden daar 
geen tijd voor door het 
grote aanbod van kerst-
post. Eén bezorger die 
bestuurslid was van een 
volkstuinclub, gebruikte 
zijn verenigingsstempel 
met de tekst Volkstuin
complex 't Spruitje. Zo ziet 
u welke problemen zich 
allemaal voor kunnen 
doen in de particuliere 
postsector. 

Jezus in de Islam 
Een opvallend verhaal 
lazen we in Gabriel (ver
zamelaars van het thema 
bijbel en christendom); 
het werd geschreven 
door Anton Schipper, 
voorzitter van deze club. 
Als leek dacht ik dat het 
christendom en de islam 
geen enkel raakpunt 
hadden, sterker nog: dat 

houdt. Dan vertelt Schip
per dat in het heilig boek 
de Koran, Jezus zoon van 
Maria wordt genoemd 
in de rij van profeten als 
Abraham, David en Mo-
zes. Er wordt heel lovend 
over hem geschreven. Hij 
wordt een geestvan God 
genoemd. Hij verrichtte 
wonderen: hij genas 
blinden en melaatsen en 
wekte zelfs doden op. 
Ook Maria heeft in de 
Koran een uitzonderlijke 
positie. Zij is de enige 
vrouw die er met name 
in wordt vermeld. Op 
een blok uit 1969 van het 
koninkrijk Jemen staat 
de aankondiging van de 
geboorte van Jezus en de 
tekst uit de Koran, waarin 
deze gebeurtenis wordt 
beschreven. Op dit blok 
is zelfs de engel Gabriel 
afgebeeld, in de Koran 
Djibriel genoemd. 
Zo zie je dat postzegels 
verhelderend inzicht 
kunnen geven in zaken 
waarover je een heel 
andere gedachte had. 

Mr. X afgekraakt 
De filatelistenvereniging 
Roden-Leek kreeg vorig 
jaar bezoek van Mr. X. 
Uit het verenigingsblad 
Nieuwsbrief blijkt dat 
zijn verslag in Filatelie in 
het verkeerde keelgat is 
geschoten. De club weer
legt de kritiek die Mr. X 
heeft op de invulling van 
hun verenigingsbijeen-
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Deze zegel van het islamitische Iran toont een ajbeeldmg uan Christus. 

er alleen haatgevoelens 
waren tussen die beide 
godsdiensten. Het artikel, 
Jezus m de Islam, begint 
met de behandeling van 
een postzegel uit een van 
strengste moslimlanden 
ter wereld: Iran. Afge
beeld is Jezus in silhouet-
vorm, op de rug gezien 
met een lichtkrans om 
zich heen. Het onder
schrift luidt Glorification 
o/Christ's birth. Geboeide 
handen strekken zich uit 
naar Jezus, die ook nog 
een weegschaal vast-

komst. Ook doet de club 
een scherpe aanval op zijn 
gedrag en kundigheid. 
Ze beschrijven hem als 
'onfatsoenlijk' en als een 
'slechte journalist', die 
zich niet goed had voor
bereid op zijn bezoek. 
Het anti-X-artikel wordt 
als volgt afgesloten: Mr. X 
IS een stukjesschrijver, die dui-
delijkgeen ajïniteit heeft met 
het verzamelen van postzegels 
en daarom ongeschikt is om 
voor een blad als Filatelie 
te schrijven. Mocht hij ooit 
solliciteren naar een baantje 

^ 
^ 
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bij een sensatieblad, dan is 
onze uerenî mfl gaarne bereid 
zijn sollicitatie zeer positief te 
ondersteunen. Bij een serieuze 
krant heeft hij echter mets te 
zoeken. Waarvan akte. Einde 
citaat. 

De rltteltits van krabben 
Tot de Nederlandse taal 
behoort ook het Zuid-
Afrikaans. Ik ontving een 
nummer van Them News 
(thematische vereniging 
Zuid-Afrika). Het is een 
keurig verzorgd blad, 
uitgevoerd in kleur. Ds 
Cassie Carstens verzorgt 
de informatie over nieuwe 
uitgiften. Hij bespreekt 
onder andere een zegel 
van Christmas Island uit 
2008 met de afbeelding 
van een krab. Ik wil u 
laten meegenieten van 
een stukje onvervalst 
Zuid-Afrikaans. Ik citeer 
letterlijk; Ek hou me uan 
krappe me. Ek hou me van 
rooi krappe me (Gecarcoida 
natalis) - gelukkig kom hulle 
skynbaar net op die Kersfees 
Eilande uoor. Ek eet we\ 
'crabsticks' en gornale (ek kan 
me kreef bekostig me), maar 
die blote gedagte aan 'n krap 
by my uoete gee my die rlt
teltits. DIS SOOS die kleurling 
wat antwoord toe sy kind 
hom ura waarom die see dan 
so rondbeweeg: 'As djy soeuiel 
crabs in djou bottom gehad 
het, sou djy ooksoege-moue 
heti' 
Prachtig, vindt u niet. 
Misschien kunnen wij 
ook een dominee aantrek
ken die op deze manier 
de nieuwtjes voor ons 
behandelt. 

De Vierde Bureau Serie 
Op 17 april 1922 bestelde 
derde assistent Postmaster 
General van de Amerikaan
se posterijen, W. Irving 
Glover, schriftelijk bij het 
Bureau oJEngraumg and 
Printing (BEP) een nieuwe 
serie gewone langlopende 
postzegels. Die zegels 

werden bekend als de 
'Vierde Bureau Serie'; ze 
vervingen de Washing-
ton/Franklin-zegels, die 
sinds 1908 dienst hadden 
gedaan. Glover was een 
Republikein en wilde de 
pas gekozen president 
Warren Harding behagen 
door de zegels een repu
blikeins karakter te ge
ven. Dit meldt USCA Post 
(USA/Canada Filatelie). 
De serie vormt een bron 
van inspiratie voor de 
verzamelaars: ze bestaat 
uitvelzegels, rolzegels 
en boekjeszegels, in 
vlakdruk en rotatiedruk. 
Ook werden verschillende 
tandingmaten gebruikt. 
Later kwamen ze ook uit 
met de beeltenissen van 
de presidenten Coolidge 
en Hoover. Tenslotte 
werden sommige zegels 
voorzien van opdrukken. 
Al met al dus voer voor 
specialisten. Het artikel, 
geschreven door Rodney 
A Juell, werd vertaald en 
bewerkt door Arnold van 
Herk, lid van de vereni
ging-
Ontwaarde lievelingen 
Ton Smulders van VPT 
Nieuwsbrief uit Tilburg 
schrijft in het in een 
nieuwe vormgeving 
verschenen blad een 
beschouwing over de 
waarde van postzegels. 
Hij noemt zijn verhaal 
Enkele bedenkingen ouer 
plezier en poen. 'Postzegels 
sparen en verzamelen is 
keileuk voor jong en oud. 
De wereld gaat voor je 
open. Je doet er niemand 
kwaad mee. En een hobby 
mag best wat kosten, net 
als kroeglopen of langs 'n 
voetbalveld juichen en/of 
huilen. Er staat immers 
gigantisch veel plezier 
tegenover,' zo begint hij. 
Ton onderscheidt 
verschillende waarden 
bij postzegels. In de 
eerste plaats de artistieke 
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Zegel uit de zogenoemde '4th Bureau Series' van de Verenigde Staten. 

waarde, die is terug te 
vinden in het gebruik van 
kleuren, figuren, land
schappen, architectuur, 
vlalcverdeling, lettertypen 
en cijfers. De miniatuur
kunstwerkjes wekken 
grote bewondering bij 
hem op. Dan volgt de 
vaktechnische waarde, 
zich uitend in het grafisch 
vakmanschap van de ont
werpers en graveurs. De 
posthistorische waarde is 
zonder meer fascinerend. 
Hij geniet van de tarieven-
en dateringslcwesties, 
opdrukken, stempelaf-
wijkingen, tandingvarië-
teiten, velrandbijzonder-
heden, enzovoort. Ook 
de cultuurhistorische 
waarde spreekt hem aan 
door de vastgelegde mo
menten uit de wereld- of 
lokale geschiedenis en de 
afbeelding van kunstwer
ken. 
De emotionele waarde 
- vaak zwaar onderbelicht 
- wordt door verzame
laars terecht superhoog 
aangeslagen. Ton stelt: 'Je 
gaat al gauw echt houden 
van je (on)getande , 
maagdelijk postfrisse, 
ongebruikte of bijzonder 
ontwaarde lievelingen. Je 
bent verliefd op be
paalde series, zegels of 
onderwerpen. Je zou ze 
het hefst compleet in je 
bezit hebben om ze te ver
troetelen.' De financiële 
waarde is voor de auteur 
het minst belangrijk. 
Hij heeft kritiek op de 
waardeaanduidingen in 
catalogi die soms mislei
dend zijn. Het is de ware 
postzegelfan niet om 
poen te doen. Ik genoot 
van dit eerlijke, mij uit het 
hart gegrepen artikel. 

Reclamedrukwerk 
Wel eens van Postwurf
sendungen gehoord ? Ze 
zijn het best te omschrij
ven als commercieel mas
sadrukwerk, gericht aan 
specifieke doelgroepen, 
zoals artsen, leraren, bur
gemeesters, radioluiste
raars en huishoudens. In 
Duitsland was het vanaf 
1925 mogelijk gebruik te 
maken van deze post
dienst, uiteraard tegen 
betaling. De zendingen 
werden vaak verzorgd 
door gespecialiseerde 
bedrijven, zoals drukke
rijen, maar ook onderne
mingen-zelf maakten op 
deze wijze reclame voor 
hun producten. 
Om te voorkomen dat de 
hele zaak meteen zonder 
te lezen in de prullenbak 
zou verdwijnen, werd 
soms gebruik gemaakt 

Fall für den Verfassungsschutz? 
Postwurfsendung von „Pro NRW" schürt Angst und Fremdenfeindlichkeit 
(f>>> rat a r h l t m O e m u n r ItllD >-« t<leid>iio nldit -i« ri 

Soms zorgt een Postuiurfscndung uoor ophef Zoals m hetgeual 
hierbouen, waann de post allochtoon-Dijandige post moest bezorgen. 

van look-alike frankerin-
geren, om de stukken zo 
veel mogelijk op echte 
brieven te laten lijken. 
Adam van der Linden 
diept dit onderwerp in 
Notities (Nederlandse 
Academie voor Filatelie) 
helemaal uit en be
schrijft de geschiedenis 
en achtergronden van 
de Postwurfsendungen, de 
verspreidingsgebieden, 
het zwaartepunt van het 
gebruik, frankeermoge-
lijkheden, enz. Ook toont 
hij tarieflijsten aan, zodat 
we een indruk krijgen 
van deze voorloper van 
het reclamedrukwerk 
(maar dat is niet gericht 
verzonden) dat wekelijks 
bij ons in de brievenbus 
belandt. Een interessant 
soort post, waarvan maar 

j relatief weinig bewaard is 
' gebleven. 

In hetzelfde nummer van 
Notities lazen we een arti
kel van de hand van Kees 
Adema, getiteld Brieuen 
uan een Hugenootse galeislaaf 
1692-1705. 
Informatie over de 
Academie is te vinden op 
de website www.nedacfïl. 
m/o; voor info over een 
abonnement op hun blad 
kunt een e-mailtje sturen: 
kdebaar(o)zeelondnet.nl. 

Bollenië 
Na de Tweede Wereld
oorlog kreeg België het 
beheer over verschillende 
gebiedjes in het grensge
bied met Duitsland met 
een oppervlakte 2.000 
hectare en zo'n 700 
inwoners. Er lagen twee 
dorpen in deze enclave: 
Bildchen en Losheim; 
beide plaatsen hadden 

hun eigen postkantoor. 
Over deze postdienst 
schrijft Gerrit Huybreghts 
een artikel in Belgaphil 
(Koninklijke Landsbond 
der Belgische Postzegel
kringen). Aan de tijdelijke 
annexatie kwam een ein
de op 28 augustus 1958. 
Het gebied werd bestuurd 
door de Belgische gene
raal Paul Bolle, een held 
uit de Tweede Wereld
oorlog. Hij werd bekend 
doordat hij het officieren 
mogelijk maakte om uit 
krijgsgevangenschap 
- ze waren opgesloten in 
Oflag IIA van Prenzlau 
- te ontsnappen. In drie 
jaar tijd werden onder zijn 
leiding 22 tunnels gegra
ven, waardoor tientallen 
officieren wegvluchtten. 
Het was een kleurrijke fi
guur met een zo goed als 
onbeperkte macht binnen 
zijn gebied, dat dan ook 
snel de bijnaam Bolleme 
kreeg. Zijn staf bestond 
uit 37 ambtenaren, onder 
wie twee rijkswachters. 
Duitse noch Belgische 
politie of justitie had 
enige bevoegdheid op het 
grondgebied van Bolle. 
Hij was voorzitter van een 
uitzonderingsrechtbank 
en er was niet gezorgd 
voor een eventuele 
beroepsmogelijkheid. 
Behalve de postdienst 
organiseerde hij ook het 
onderwijs in zijn dorpen 
en zorgde hij voor sociale 
zekerheid. Het artikel 
over dit stukje postge-
schiedenis is geïllu
streerd met poststukken 
verzonden vanuit en naar 
Losheim en Bildchen 

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

aanbiedmgslijsten. 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. 

: | | | |H| | : Mag ik u eens mijn lijst zenden? 
WM Hoekstra, Blijhamsterstraat 27D3, 9671 AT Winschoten 

tel 0597430755fax 0597431428email wmhoekstra@home nl 

UNIEKE AANBIEDING 
D e 1; 2 en 5 eufoc&ni van San ^Aarino 
J^u \v\ éAn k o o p satne.n »net dit album 

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

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

voof slecl lecKti €21,95 
incl 1  2  e n 5eurocent San Marino € 2 1 , 9 5 
Topset munten album €21 ,50 
Bijpassende beschermkassette zwart € 14,00 
Extra blad voor Euromunten (+18 vlaggetjes) € 1,85 
Besctiermhuls om blad 7858 af te dekken € 0,90 
Zelfklevende vlaggetjes, 18 landen en jaartallen € 1,10 
Vier voordrukbladen van de 18 landen € 2,20 

SAFE NEDERLAND 

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

emalHTmastngtSwxsIn^wwwlsaiene^^ 
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10 jaar ''Euro" 
T o e b e h o r e n v o o r d e n i e u w e h e r d e n k i n g s m u n t e n 

Op initiatief van de Europese 
Commissie geven op I januari 
2009 16 eurolanden, inclusief 
Slowakije, een 2euroherden

kingsmunt met hetzelfde mo

tief uit ter ere van de 10e ver

jaardag van de (derde fase) 
van de Europese Economische 
en Monetaire Unie, de EMU. 
De munten worden geslagen 
in alle 5 Duitse munterijen. 
Oplage in het hele Europese 
gebied: ca. 90 miljoen. 

Muntcassette 
VOLTERRA voor 
2euromunten 
"10 jaar Euro" 

Hoogwaardige muntcassettt iii 
edel mahoniekleurig houtdctor 
\oor alle 20 2 euro munten met 

capsules Handige magneetsluiting 
Bestel nr. 

HMK C2 EU EMU 
€2ßmr 

Cjpsules met bij de levering inbegrepen 
€ 1 9 , 9 0 

"10 jaar Euro" Special Collection 
Verzamelalbum om alle 20 Europese 2 euro hcrdenkuigsmunten 10 )aar Euro 
in te drukken Bestelnr. EURO COL 2 EU EMU 

Muntbladen "10 jaar Euro' 
2 WSTAfliuntbladen van ste\ig karton 
elk voor 10 2 euro

herdenkmgsmunten 
10 jaar Euro 

Transparante muntvakken 
\oor de opslag in alle 
OPTTMAordners 

Bestel nr. 
MBL EU 2 EU EMU 

€ 3 , 9 0 

DEZE AANBIEDINGEN VINDT U BIJ DE PARTICIPERENDE VAKHANDELAREN 
■Actieprijs geldig tot LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH & CO. KG • Postfach 13 4 0 ■ D2149S Geesthacht 
28.((2.()9 Tel. + 4 9 ( 0 ) 4 1 5 2 / 8 010 • Fax + 4 9 ( 0 ) 4 1 5 2 / 8 012 22 . EMail: info@leuchtturm.com ■ www.leuchtturm.com 

http://www.Freestampcatalogue.com
mailto:info@leuchtturm.com
http://www.leuchtturm.com


SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DEN RIJN 

In deze rubrielc worden zegels 
vermeld van landen die  voor 
zover dat valt na te gaan  zijn 
aangesloten bij de Wereldpost
unie (UPU). In enlcele gevallen 
worden ook nietUPUlanden 
vermeld, bijvoorbeeld als hun 
uitgiften als normale emissies 
in de algemeen gebruikte post
zegelcatalogi (zoals iVlichel en 
Yvert) worden vermeld. 

Als bi) een zegel geen om
schri|ving wordt gegeven dan 
is de zegel (of de omschrij
ving ervan) nog niet door de 
samenstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

EUROPA 

ALAND 
22i'o9. Honderd jaar 
elektriciteit, klimaatverande
ring***. 
Blok € 2.. Windmolen, op 
rand weerlicht. 

lai'og. Nieuwe grens, 
nieuwe tijden: tweehonderd 
jaar geleden werden Aland en 
Finland onderdeel Russische 
Rijk. 
'Europe'. Grenspost in zee 
bij Aland, nu in museum 
Aland. 

ALBANIË 
i9'o8. Tachtig jaar Albanese 
monarchie. 
40,100 L. Twee verschillende 
portretten. 
i29'o8. Personen van vrij
heid en democratie. 
40, 200 L. Twee portretten. 

«•■•••••«■••* 
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209'o8. Onafhankelijkheid 
Kosovo. 
Velletje met 20, 30,40, 50, 
70 L. Vijfmaal portret. 

3io'o8. Romeinse keizers 
afkomstig uit Illyrië. 
30, 200 L. Portretten. 
i5io'o8. Voor kinderen. 
20, 30, 50,100 L. Viermaal 
afbeeldingen rond Harry 
Potter. 
i4ii'o8. Manastircongres 
honderd jaar geleden. 
40,100 L. Resp. gebouw, 
handschrift. 
5i2'o8. Archeologische 
ontdekkingen. 
10, 50, 80 L. Verschillende 
opgravingen. 

ANDORRA FRANS 
ioii'o8. Invloed Romeinse 
beschaving. 
€ 0.85. Roe d'Endar: land
schap met veldjes groen 
waarop mensen werken. 

ANDORRA SPAANS 
i3io'o8. Cultureel erfgoed. 
€ 0.31. Olieverfschilderij 
'Sispony' van Carme Mas
sana (1934). 

iiii'o8. Kerst. 
€ 0.31. Haan vliegt boven 
kerk tijdens nachtmis (schil
derij van Sergi Mas). 

Principat d'Andorra 

O 
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0,316 espanyoUl 

AZERBEIDZJAN 
3io'o8. Frankeerzegels. 
o.io, 0.20 m. Mausoleum, 
resp. Khanagah in Djulfa, 
Garabaghar in Sharur. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
(Kroatische Federatie) 
iii'o8. Flora, Verenigde 
Naties: internationaal jaar 
van de aardappel. 
0.60, 5. KM. Resp. aard
appels, bloem Solanum 
tuberosum. 

# m 
iii'o8. Fauna, moerasge
bied Hutovo. 
Viermaal 1.50 KM. Circaetus 
gallicus, Falco tinnunculus, 
Bubo bubo, Accipiter 
gentilis. 

i5ii'o8. Pater Leo Petrovic 
(18831945) honderd jaar 
geleden gepromoveerd in 
theologie. 
I. KM. Portret. 

M ' 1,00 

H » I K . PfTKOTK 
BOSNM 11F RCEOOVINA 

BOSNIËHERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
2iio'o8. Honderdvijfenze
ventigste geboortedag Alfred 
Nobel (18331896). 
1.50 KM. Foto Zweedse che
micus en industrieel. 

24ii'o8. Honderdvijfenze
ventigste geboortedag Jovan 
Jovanovic Zmaj (18331904). 
1.50 KM. Portret dichter. 

BULGARIJE 
i6io'o8. Ferrari. 
0.60,1. L. Wapenschild en 
Ferrariraceauto Formule I 
uit resp. 2008,1952. Ook 
blok met zegel 0.60 L. 

ESTLAND 
20ii'o8. Kerst. 
5.50, 9.kr. (€0.35,0.58). 
Resp. geschenk op ski's, 
sneeuwvogeltje op geschenk. 

24io'o8. Rode Kruis hon
derddertig jaar in Bulgarije. 
0.60 L. Rood l<mis en embleem. 
2iii'o8. Kerst. 
0.60 L. Madonna met Kind 
en engeltjes. 
2iii'o8. Bulgaarse wonder
dadige iconen. 
0.50, 0.60,1. L. Heilige 
Maagd Maria uit klooster van 
resp. Rila, Troyan, Bachkova. 
Ook blok met 0.06 L. 

DENEMARKEN 
7i'o9. Oude stad Aarhus 
honderd jaar. 
5.50, 6.50, 8., 10.50 kr. 
Viermaal verschillend huis en 
bewoner. 
W V W W P I N I W W W W I M i W M W 
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7i'o9. VNconferentie 
klimaatverandering 'COP15' 
in Kopenhagen. 
5.50, 9. kr. Lijntekening van 
resp. druppel (bioenergie), 
huis (energiezuinig). 

!^§ST 

■'.■..■.\'.:r... 
9.00 
DA.NMARK 

7i'09. Wereld Natuur 
Fonds (WWF*). 
5.5040.50 kr. Prins Henrik 
(vijfenzeventigste verjaardag, 
voorzitter nationaal natuur
fonds sinds 1972) en boeren 
in Vietnam (toeslag voor 
verbetering omstandigheden 
boeren). 

D « N M A « K A 

FINLAND 
22i'o9. Finland tweehon
derd jaar een staat. 
Velletje met viermaal € 0.80. 
Tsaar Alexander I (1777
1825), Georg Magnus 
Sprengtporten (17401819), 
Carl Erik Mannerheim 
(17591837), GustafMauritz 
Armfeit (17571814); op rand 
schilderij 'Opening Landdag 
vanPorvoo'. 

22i'o9. Nationaal Park Pal
lasYllastunturi. 
I KI. Meer met op achter
grond bergen. 

22i'og. Ziekenhuiswerk. 
€ 0.80. Twee verpleegsters. 



22-i-'o9. Multicultureel 
Finland. 
Vijfmaal i KI. in boekje. Vijf 
kinderen {vier van niet-Finse 
oorsprong) in kleding van 
toekomstig beroep: politie
agent, arts, brandweerman, 
skiër, bouwvakker. 

22-i-'og. Valentijnsdag. 
Velletje met vijfmaal i KI. 
(druppelvormig). Twee 
zwanen, teddybeer, taart. 
Cupido, drie vrienden. 

FRANKRIJK 
io-ii-'o8. Frankeerzegels, 
de gezichten van de Vijfde 
Republiek. 
Twaalfmaal € 0.55 in boekje. 
Marianne uit resp. 1959, 
i960,1961,1962 (haan), 
1967,1971,1977,1982,198g, 
1997, 2004, 2008. 

io-ii-'o8. Zestig jaar diplo
matieke betrekkingen met 
Israël, eerste luchtvlucht 
tussen beide landen op 12-6-
1948, gezamenlijke uitgifte 
met Israël. 
€ 0.55, 0.85. Luchtposten
velop met postzegels en 
vliegtuig boven stad, resp. 
Haifa, Parijs. 

io-ii-'o8. Serie 'Europese 
hoofdsteden', Praag. 
Velletje met viermaal € 0.55. 
Karelsbrug met toren in Mala 
Strana, Tynkerk, Burcht, 
astronomisch uurwerk aan 
muur Oudestadsraadhuis; 
op rand Polvertoren of 
Kruittoren, Gouden Straatje, 
Sint-Nicolaaskerk, lantaarns 
Burchtplein. 
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io-ii-'o8. Tweehonderdste 
geboortedag Honoré Dau-
mier (1808-1879), cartoonist, 
schilder en beeldhouwer. 
€ 1.33. Mensen voor loket 
theater. 

io-ii-'o8. Rode Kruis 2008. 
Tweemaal Lettre prioritaire 
de 2og (€ 0.55) in boekje 
van tien (€ 1.80 extra voor 
Rode Kruis). Tweemaal 
verschillende kindertekening 
wereldbol. 

i2-ii-'o8. Prettige feestda
gen. 
Veertienmaal Lettre priori
taire de 20g in boekje. Man, 
lippen, sterren en ballen, 
dansende voeten, sok, kik
ker, ballonnen, planeten, 
gezicht, hart, maan en 
schommel, letters, letters, 
gezin. 
i2-ii-'o8. Wapenstilstands-
dagi9i4-i9i8. 
€ 0.55. Soldaten aan het 
front, soldaat roept overwin
ning om, soldaat met zijn 
familie. 

i2-ii-'o8. Voorgestempelde 
zegels. 
€ 0.31, 0.33. Resp. zonne
bloem (Helianthus annuus), 
magnolia. 
2i-ii-'o8. Gezamenlijke 
uitgifte met Libanon. 
€0.85. Kaart Middellandse 
Zeegebied met ceder en 
kastanje (symbolische 
bomen voor resp. Libanon en 
Frankrijk). 

GIBRALTAR 
ii-ii-'o8. Royal Gibraltar 
Regiment vijftig jaar. 
10,10,10, 42, 42, 44, 44, 51, 
51 p., 2.-. Resp. vrijwilligers
corps in Eerste Wereld
oorlog, defensiemacht in 
Tweede Wereldoorlog, defen
siemacht met vrachtwagen, 
Royal Gibraltar Regiment 
met kanon, luchtverdediging 
met kijker, infanteriesol-
daat, bewaken rots met 
mitrailleur, trainen Afrikaans 
vredescorps, soldaat met 
Irakese jongens, soldaat met 
Afghaan. 

ii-ii-'o8. Kerst. 
10, 42, 44, 51, 59 p. Illustra
ties bij kersüiedjes, resp. 
kerstman en rendier bij 
schoorsteen (When Santa 
got stuck up the chimney), 
rendieren (Rudolph the 
red-nosed rendeir), kind bij 
kerstboom met pakjes (Oh 
Christmas tree), dieren rond 
Kindje in kribbe (Away in 
a manger), man en vrouw 
in wagen met paard (Jingle 
bells). 

GRIEKENLAND 
iQ-g-'oS. Traditionele 
Griekse producten. 
€ 0.03, 0.05, 0.20, 0.57,1.- , 
4.-. Resp. Feta-kaas, glaasje 
Mastika, olijfolie, Ouzo, 
pistachenoten, honing. 

GROOT-BRITTANNIË 
22-i-'o9. Tweehonderdvijf-
tigste geboortedag dichter 
Robert Burns (1759-1796). 
Velletje met tweemaal i"; 
2"^ i", 50, 81 p. Resp. titel 
gedicht 'A man's a Man for 
a' that' en detail gravure 
'Robert Burns graaft muis 
op met zijn ploeg', portret 
dichter door Alexander 
Nasmyth; Schotse frankeer
zegels: Schotse vlag, leeuw, 
distel, tartan. 

i A Man's » 
a Man 
fora 
that 'J 

HONGARIJE 
28-io-'o8. Olympische ge
schiedenis, Helsinki 1952. 
Blok 600 Ft. Portret voetbal
ler en trainer Ferenc Puskas 
(1927-2006); op rand afbeel
dingen Hongaarse sporters 
die goud wonnen in Helsinki 
en olympische ringen. 

28-io-'o8. Kerst, honderdste 
geboortedag schilder en 
postzegelontwerper György 
Konecsni (1908-1970). 
70,100 Ft. Ontwerpen van 
Konecsni, resp. annunciatie, 
aanbidding door koningen. 

3-ii-'o8. Honderdste geboor
tedag Ede Teller (1908-2003). 
250 Ft. Portret natuurkun
dige en schets van nucleaire 
reactie voor laboratoriumop
stelling. 

7-ii-'o8. Kerst. 
€ 0.55, 0.55, 0.82. Resp. baby 
Jezus in kribbe, Jozef neemt 
Maria en Jezus op ezel mee 
naar Egypte, annunciatie: 
engel Gabriel en Maria. 
w ^ w r w T W 
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ITALIË 
3-ii-'o8. Aardbeving Messina 
(28 december 1908 waarbij 
circa 70.000 mensen om het 
leven kwamen). 
€ 0.60. Oude stad Messina 
met Straat van Messina en 
op achtergrond stad Reggio 
Calabria met concentrische 
cirkels die seismische golven 
voorstellen. 

5-ii-'o8. Philavillage VI. 
Tweemaal 100 Ft. Ballonver
koper, postbode. 
5-ii-'o8. Ludovika-academie 
tweehonderd jaar. 
300 Ft. Detail stichtingsakte, 
wapenschild en tekening 
gebouw. 
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8-ii-'o8. Jeugdtijdschrift 
'Corriere dei Piccoli' honderd 
jaar. 
€ 0.60. Omslag eerste num
mer en vier stripfiguren ('Sor 
Pampurio' van Carlo Bisi, 
'Il Signor Bonaventura' van 
Sergio Completano, 'Marmit-
tone' van Bruno Angoletta, 
'Valentina Mela Verde' van 
GraziaNidasio). 
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IERLAND 
7-n-'o8. Populaire dansen, 
gezamenlijke uitgifte met 
Spanje. 
€ 0.55; velletje € 0.55, 0.82. 
Resp. Ierse danser; Ierse 
danser, flamencodanser uit 
Spanje. 

JERSEY 
ij-i-'og. Geschiedenis lucht
vaart, X, eerste vlucht Jersey 
- Southampton vijfenzeventig 
jaar geleden. 
35,39,43,52, 58, 76 p-; blok 
£ 3.-. Vliegtuigen die tussen 
Jersey en Southampton 
vlogen, resp. Douglas C-47 
Dakota 3 'Pionair', Vickers 
Viscount 833, Handley Page 
HPR7 Dart-Herald, Bristol 
Superfreighter 32, Fokker 
F 27 Friendship, Bombardier 
Q400 Dash 8; De Havilland 
D.H.84 Dragon 2, op rand 
passagiers, bus en spoorrails. 

(afbeelding uolgcnde pagma) 



lo-i-'og. Europa 2009, astro
nomie, eerste telescopische 
waarneming van Galileo 
Galilei (1564-1642). 
35. 39. 43. 76 p-(39 en 43 P-
met 'Europa'). Portretje 
Galilei en resp. lo met Grote 
Beer en Cassiopeia, Europa 
met Ossenhoeder (Bootes) en 
Noorderkroon (Corona Bore-
alis), Ganymede met Zwaan 
(Cygnus) en Pegasus, Callisto 
met Perseus en Orion. 

KOSOVO 
i4-ii-'o8. Albanese alfabet 
honderd jaar. 
€ 0.70,1.- . 

KROATIË 
22-io-'o8. 'Boek over de 
kunst van de handel' door 
Benedikt Kotruljevic (1416-
146g) vijfhonderdvijftig jaar 
geleden voltooid. 
2.80 kn. Eerste pagina boek 
en detail tekening van Quin
ten Matsijs (ca. 1466-1530). 

7-ii-'o8. Collegium Ragusi-
num driehonderdvijftig jaar. 
7.20 kn. Voorzijde Dubrovnik 
college. 

^ i4-ii-'o8. Conferentie inter-
1 nationale radiozendamateurs 
'2 (lARU) Regio i in Cavtat. 
— 3.5okn. Wereldbol met aan-
" duiding regio i, kaart Europa 
2 en radiogolven. 

2i-ii-'o8. Kerst. 
1.80 kn. Jongen met slee. 

LETLAND 
8-ii-'o8. Paleizen in Letland. 
0.63 Lvl. Mezotnes-paleis. 

LITOUWEN 
8-ii-'o8. Kerst en Nieuwjaar. 
1.35, 2.45 Lt. Met sneeuw, 
resp. rode bessen, takken. 

LUXEMBURG 
2-i2-'o8. Pijporgels, III. 
€ 0.50-1-0.05, 0.70-h0.I0, 
o.go-ho.io, 1.-4-0.25. Orgel 
van resp. Junglinster, Mon-
dorf-Les-Bains, Vianden, 
Kathedraal van Luxemburg. 
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2-i2-'o8. Hendrik VII van 
Luxemburg (ca. 1276-1311), 
koning Duitsland en keizer 
Heilige Roomse Rijk. 
€ I.-. Kroning. 

2-i2-'o8. Kerst. 
€ 0.50-1-0.05. Ree, geschil
derd door André Buzin 
(1946). 

2-i2-'o8. Hof van Justitie van 
de Europese gemeenschap
pen. 
€ 0.70. Gebouw Hof in 
Luxemburg. 

MACEDONIË 
22-io-'o8. Muziek. 
12,100 den. Resp. hand
schrift (componist St. Jovan 
Kukuzel, ca, 1280-1360), 
muzieknoten en portret 
(honderdvijftigste geboor
tedag Giacomo Puccini, 
1858-1924). 

5-ii-'o8. Beroemde perso
nen, honderdste geboortedag 
KostaRacin (1908-1943). 
12 den. Portret en hand
schrift dichter. 

5-ii-'o8. Bitola-congres 
(Manastir-congres) honderd 
jaar geleden. 
12 den. Handschrift, gebouw 
en groep heren. 

MALTA 
2-io-'o8. Herdruk Europaze
gel 2008. 
€ 0.37 (16 c). Postbode met 
fiets en sorteercentrum (mel
ding 8/550). 
i8-ii-'o8. Cruiseschepen. 
€ 0.63,1.16,1.40, 3.-. Resp. 
MSC Musica, MS Voyager 
of the Seas, MS Westerdam, 
RMS Queen Eliabeth 2. 

""•^^s^j^ 
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MAN 
8-8-'o8. Olympex. 
Velletje van 2i-4-'o8 (mel
ding 6/460) met op rand 
overdruk: beeldmerk spelen 
en 'Olympex the Olympic 
expo'. 
g-8-'o8. Olympische Spelen, 
wielrennen. 
Velletje met 3, g2 p. Zegels 
van 2i-4-'o8 (melding 
6/460); op rand foto's wiel
renners Mark Cavendish en 
Jonny Bellis (uitkomend voor 
Groot-Brittannië, geboren op 
eiland Man). 
i5-i-'og. Marineluchtvaart 
honderd jaar. 
30, 31, 72, 85, 98 p., £ 1.36. 
Resp. Fairey Barracuda II, 
Blackburn Buccaneer S.2, 
Fairey Flycatcher, EHioi Mer
lin, BAe Sea Harrier FRS.i, 
Sea Scout SS.24. 

i8-2-'og. Hendrik VIII 
vijfhonderd jaar geleden 
gekroond. 
Achtmaal 50 p. Portretten: 
Hendrik VIII (i4gi-i547), 
Catharina van Aragon 
(1485-1536), Anne Boleyn 
(1507-1536), Jane Seymour 
(i5og-i537), Anna van Kleef 
(1515-1557), Catharina Ho
ward (1520-1542), Catharina 
Parr (1512-1548), Hampton 
Court. 

MONACO 
i9-i2-'o8. Internationaal 
circusfestival. 
€ 0.85. Affiche drieëndertig
ste festival. 

MONACO0i85€ 
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i9-i2-'o8. Internationaal 
pooljaar. 
Driemaal € 0.85. Albert I en 
ijsvlakte, vlag Monaco en 
beeldmerk pooljaar, Albert II 
en sneeuw. 

ig-i2-'o8. Expeditie Robert 
Edwin Peary (1856-1920) 
naar Noordpool honderd jaar 
geleden. 
Driemaal € 0.87. Peary, resp. 
en handtekening op achter
grond expeditieleden en slee, 
met Amerikaanse vlag als 
eerste mens op Noordpool, 
op kist en handtekening en 
schip. 

MONTENEGRO 
i5-9-'o8. Europees kampi
oenschap waterpolo Malaga 
2008. 
€ 0.50. Vlag Montenegro 
en bal. 
i7-9-'o8. Kunst. 
€ 0.25, 0.50. 
2-io-'o8. Dag van de post
zegel. 
€ 0.60. Huisje gevormd door 
postzegels. 
20-io-'o8. Frankeerzegels. 
€ 0.40, 0.50, 0.60. Resp. an
tieke auto, zandloper, engel 
en vogel. 
2i-io-'o8. Honderdvijfenze-
ventigste geboortedag Alfred 
Nobel (1833-1896). 
€ 0.50. Portret en hand
schrift Zweedse chemicus en 
industrieel. 
30-io-'o8. Eerste spoorlijn 
honderd jaar geleden in 
Montenegro. 
Zesmaal € 0.25. Trein met 
stoomlocomotief rails, 
stoomlocomotief mensen 
op perron en stoomtreintje, 
groep mensen voor trein, 
rails over dam. 

£/ / / / /0 .25€ fSë: 

20-ii-'o8. 'Joy of Europe' 
2008 (internationale bijeen
komst kinderen). 
€ 0.25, 0.40. Kindertekenin
gen, resp. meisje en huis met 
vogel, gebouwen en brug. 

OEKRAÏNE 
3-io-'o8. Ukrphilex '08 in 
Chernivtsi. 
I.- Hr. Mannetje met zegel 
'Ukrphilex'. 
24-io-'o8. Baturyn-drama 
driehonderd jaar geleden. 
I.- Hr. Vrouw met kaars. 



2ii i 'o8. Kerst en nieuwjaar. 
I., I. Hr. Engel met ster en 
fluit, engel met hoorn van 
overvloed. 
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28ii'o8. Marko Vovchok 
(18331907). 
I. Hr. Portret schrijver. 

POLEN 
309'o8. Sportclub Lodz 
honderd jaar. 
1.45 Zl. Silhouetten van spor
ters (voetbal, hockey, basket
bal, tennis en volleybal). 

309'o8. Eerste Polen 
kwamen vierhonderd jaar 
geleden in Amerika aan. 
3. ZI. Profiel indiaan, kaartje 
Amerika en Poolse vrouw. 

i8io'o8. Belangrijke com
ponisten 20"' eeuw. 
Viermaal 1.45 Zl. Portret 
en handtekening van resp. 
Mieczyslaw Karlowicz (1876
1909), Witold Lutoslawski 
(19131994), Wojciech 
Kilar (1932), Henryk Mikolaj 
Gorecki (1933). 

PORTUGAL 
i6io'o8. Bruggen. 
€ 0.31, 0.47, 0.57, 0.67, 
0.80,1.; blok€ 1.85. Brug 
resp. 25 april (Lissabon), van 
Arrabida (Porto), van Arade 
(Portimao), van Mosteiro 
(Cinfaes), van Amizade (V.N. 
Cerveira), Sta. Clara (Coim
bra); van Arrabida (Porto). 

23io'o8. Europees jaar van 
interculturele dialoog. 
€ 0.31, 0.47, 0.67, 0.80. 
Resp. bord en koperen 
figuur, marmeren hoofd en 

kop fantasiedier. Moorse 
ramen en verentooi, masker 
en drakenkop. 

ROEMENIË 
28io'o8. Roemeense om
roep tachtig jaar. 
2.40 L. Vier gekleurde ban
den. Ook velletje met twee 
scheef geplaatste zegels, op 
rand microfoon. 

' ^ Radio Romania 
^ 80 de ani (192a  2008) 
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5ii'o8. Kerst. 
I. L. Icoon 'Geboorte Chris
tus ' uit Sint Sylvesterkerk. 

RUSLAND 
i5io'o8. Werelderfgoed 
natuur. 
7., 8., 9. r. met aanhangsel 
(doorlopend beeld). Sikhote 
Alin gebergte. 

i3i i 'o8. Russische fede
ratieraad en staatsdoema 
vijftien jaar. 
10., 10. r. Wapenschild en 
resp. kaart Rusland bedekt 
met Russische vlag, vlag. 
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28ii'o8. Bruggen. 
6., 7., 8., 9.r. Vier 
verschillende bruggen met 
detail brug. 

SLOVENIË 
27ii'o8. Einde Eerste 

Wereldoorlog negentig jaar 
geleden. 
€ 0.92. Soldaat in loopgraaf 

27ii'o8. Prehistorische 
houten wielen met draagas. 
Blok € 0.92. Karretje (ca. 
5.200 jaar oud) uit Stare 
gmajne pri Verdu in Ljub
Ijansko barje. 

^ ^ S t è r e 
^ ^ ^ ^ gmaine 
^ ^ ^ B Verbu 

27ii'o8. Gastronomische 
producten uit Zgornja Sa
vinjska vallei. 
Tweemaal € 0.45. Schaal 
'zgornjesavinjski zelodec' 
(droog vlees), 'ubrnjenik' 
(meelbol) en 'solcavski 
sirnek' (kaas). 

27ii'o8. Euro tien jaar (in
troductie 111999, ingevoerd 
112001). 
€ 0.45. Euromunt. 

mmmm 
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27i i  'o8. Kerst en nieuw
jaar. 
C, A. Resp. ster boven Kindje 
in kribbe, spar met sterren en 
uilen en hazen. 

SLOWAKIJE 
27ii'o8. Kunst. 
T I looog, T2 looog. Resp. 
Zoltan Palugyay (i8g8
1935): meisje in het wit met 
fabrieksschoorstenen en 
bloemen. Jozef Balaz (1923
20o5): boekillustratie. 
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27ii'o8. Dag van de post
zegel, eerste posttrein Bratis
lavaRuzomberokKosice. 
T I 50g. Kaart en ruiter met 
pakje. 

SPANJE 
3ii'o8. Kerst. 
€ 0.31, 0.60. Resp. Jozef 
en Maria met Kindje uit 
kerststal 'MisterioBelén del 
Principe' (18''' eeuw), schil
derij 'Moederschap' door 
J. Carrero (1953). 

UKXK aONNAOAL 
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ESPANA 
FEM7NAVmAD 0,31€ 

7ii'o8. Populaire dansen, 
gezamenlijke uitgifte met 
Ierland 
Velletje met € 0.60, 0.78. 
Resp. flamencodanseres, 
Ierse danseres. 

i4i i 'o8. Glasinloodra
men, Koninklijke Academie 
van Spanje. 
Blok € 2.60. Glas met Poly
hymnia, muze van welspre
kendheid met bloemen, op 
achtergrond Mercurius. 

TSJECHIË 
5ii'o8. Kinderen in de 
winter. 
10. Kc. Tekening van Josef 
Lada uit 1955: kinderen 
met slee, schaatsend en een 
sneeuwpop makend. 
25ii'o8. Tsjechisch voorzit
terschap Europese Unie. 
17. Kc. Tekst. 

,; i EU2009.C2 
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TURKIJE 
i5io'o8. Stationsgebou
wen. 
0.65+0.10, o.8oHo.io NTL. 
Moderne trem komt uit 
station van resp. Haydarpasa, 
Sirkeci. 

24io'o8. Gezamenlijke 
uitgifte met Indonesië. 
Vel met vijfmaal 0.65 en 
vijfmaal 0.80 NTL. Resp. 
moskee, brug, mannen met 
trommels, bloem, poes, 
moskee, brug, dansers, 
bloem, poes. 
24io'o8. Republiek Turkije 
vijfentachtig jaar. 
Tweemaal 0.80 NTL. Portret 
met satelliet en schotel en 
vlag, portret met transport
middelen (trein, vrachtwa
gen, schip, vliegtuig) en vlag. 

4i2'o8. Atatürk. 
0.05, 0.50, 0.65,1 .  NTL. 
Verschillende afbeeldingen 
met mensen. 

zgii'oS. Turkse Maritieme 
Organisatie honderdvijfen
zestig jaar. 
0.65, 0.80, 0.80 NTL. Resp. 
schip, schip, ankers. 

VATICAAN 
i3i i 'o8. Vijfhonderdste 
geboortedag Andrea di Pietro 
della Gondola 'Palladio' 
(15081580), architect. 
€0 .65 , 0.85; b lok€2 .80 . 
Foto, architectonisch plan en 
plattegrond van resp. Villa 
Almerico Capra ('La Roton
da') in Vicenza, basiliek San 
Giorgio Maggiore in Venetië; 
portret Palladio, op rand villa 
Valmarana. 

>^^^^ *̂*̂ *»^^^ *̂̂ ^^^ *̂ 

i3ii 'o8, Postconventie 
Vaticaan met Maltezer Orde 
(postzegels worden weder
zijds erkend). 
€ 2.50 (driehoekig, met 
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drielioekig aanhangsel). 
Wapenschild Vaticaan, op 
aanhangsel wapenschild 
Maltezer Orde. 

i3-ii-'o8. Kerst, gezamen
lijke uitgifte met Duitsland. 
€ 0.60, 0.65. Resp. 'Aanbid
ding door de koningen' 
door Rafael (1483-1520), 
'Geboorte Christus' (rond 
1500) door Albrecht Dürer 
(1471-1528). Ook boekje met 
viermaal € 0.60. 

1 NATAI l 
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IJSLAND 
zg-i-'og. Eilanden, V. 
75.-, 90.- kr. Eiland, resp. 
Hjörsey, Malmey. 

2g-i-'og. Insecten en spin
nen, V. 
80.-, 120.- kr. Resp. motmug 
(Psychodidae), spin (Gnap-
hosidae). 

ig-i-'og. Beschermmg glet
sjers en poolgebieden***. 
Velletje met 100.-, 130.- kr. 
(doorlopend beeld). Kaart 
met gearceerd gebied en 
beeldmerk ijskristal, resp. 
deel Groenland en Noord
pool, IJsland. 

VeWMJH J4KU 00 HIIMSSKAU1ASVAU 

BUITEN EUROPA 

AITUTAKI 
i8-ii-'o8. WWF*, vlinders. 
$ 0.80, 0.90,1.15,1.95. 
Pandabeeldmerk WWF en 
viermaal verschillende af
beelding Hypolimnas bolina. 
Ook velletje met viermaal 
$1.95-

'ßm 
ALGERIJE 
i-ii-'og. Nationaal leger 
Algerije. 
15.- Dh Vlag en wapenschild. 
5-ii-'o8. Conferentie 
internationale vereniging 
van staatsdrukkerijen van 
postzegels. 
15.- Dh. Beeldmerk. 

26-ii-'o8. Bruggen. 
10.-, 15.-, 20.-, 38.-Dh. 
Bruggen in Constantine, 
resp. Sidi M'cid, Sidi Rached, 
EI Kantara, Medersa. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
29-9-'o8. 'Star Trek' (Ameri
kaanse sciencefiction-televi-
sieserie). 
Velletje met zesmaal $1.50; 
velletje met viermaal $ 2.-. 
Resp. kapitein Kirk en mr. 
Spock, Spock met Kirk en 
McCoy en Scotty, Spock 
en Majel Barrett als zuster 
Christine Chapel, beman
ning en stad, Uhura, Scotty; 
McCoy, Spock, Kirk, Hikaru 
Sulu. 
29-g-'o8. Muhammad Ali 
(1942). 
Velletje met zesmaal $ 1.50; 
velletje met viermaal $ 2.-. 
Verschillende foto's van de 
bokser. 

ARGENTINIË 
2-8-'o8. Mondiale postzegel
tentoonstelling Peking. 
Blok £ 4.-. Detail vogel en 
vlaggen China en Argentinië. 

27-g-'o8. Upaep*, nationale 
feestdagen. 
Tweemaal blok $ 5.-. Natio
naal bloemenfeest: Gerbera 
jamesonii met Gardenia au-
gusta en Rosa sp., Dianthus 
caryophyllus met Lilium 
auratum en Delphinium sp. 

ii-io-'o8. Argentijnse Sport
idolen. 
Viermaal blok $ 5.-. Hole en 
been (op rand Roberto De-
vicenzo (1923), golfterrein, 
trofee 'Abierto Britanico', 
beeldmerk Argentijnse golf-
associatie), Juan Manuel Fan-
gio (1911-1995) in Mercedes 
Benz W196R op circuit Reims 
1954 (op rand tekening 
auto en beeldmerk Fangio-
museum), pictogrammen 
rugbyspelers en bal (op rand 
Hugo Porta (1951) en beeld
merk rugbyvereniging), bas
ket en bal (op rand Emanuel 
Gmobili (1977) en beeldmerk 
basketbalbond). 
i-ii-'o8. Eerste postzegels 
Confederatie, Cordoba en 
Buenos Aires honderdvijftig 
jaar. 
Velletje met driemaal $1.-. 
Zegel-op-zegel, resp. kleine 
zeilboot (Yvert Argentinië 
Buenos Aires 5), wapenschild 
(Yvert Argentinië Confederatie 
3), kasteel met vlaggen (Yvert 
Argentinië Cordoba 2). 

i5-ii-'o8. Kerst. 
$ I.-. Schilderij 'Engel 
Gabriel' door Renée T. 
Pietrantonio (tweejaarlijkse 
religieuze kunsttentoonstel
ling in Argentinië 2000). 

22-ii-'o8. Dans, een uitdruk
king van vriendschap tussen 
naties, gezamenlijke uitgifte 
met Armenië. 
Tweemaal $ i.-. Argentinië: 
'Malambo sureno' (dans voor 
mannen), Armenië: 'Hoy-
nazan'-dans. 

ARUBA 
3-ii-'o8. Aruba vroeger. 
100, 200, 215 c. Resp. ezels 
en ezelwagen met vaten 
drinkwater, tweekamerwo
ning van klei, verwerking 
aloë vera. 

ASCENSION 
i5-i2-'o8. Monarchen. 
35,40, 50, 65 p., £1.25. 
Vorst met regeerperiode en 
gebouw, resp. Hendrik III 
(1216-1272) en Tower of Lon
don, Jacobus IV/I (1567-1625) 
en Stirling Casde, George III 
(1760-1820) en Windsor Cas
tle, Elizabeth II (1952-heden) 
en Buckingham Palace. 

AUSTRALIË 
3i-io-'o8. Kerst. 
50, 50, 55 c., $ 1.20. Resp. 
kerstballen, Maria met Kind, 
engel, wijze. 

3-ii-'o8. Favoriete Australi
sche films. 
Vijfmaal 55 c. 'The adven
tures of Priscilla, queen of 
the desert', 'The castle', 'Mu
riel's wedding', 'Lantana', 
'Gallipoli'. Ook op rol en in 
boekje. 

A^^ 
australia 55"̂  

BAHAMAS 
22-9-'o8. Royal Bank van 
Canada honderd jaar op 
Bahamas. 
15, 25, 50, 65, 70 c. 
Beeldmerk bank en resp. 
beeldmerk gelegenheid, 
gebouw regionaal hoofdkan
toor, gebouw in Bay Street 
rond 1900, nieuw gebouw in 
Carmichael Road (opening 
2008), Ross McDonald, 
Nathaniel Beneby jr. 

P>/\HAMAS 6s<t 

25-ii-'o8. Universiteit West-
Indiè zes tig jaar. 
15, 25, 65 c. Beeldmerk 
gelegenheid en resp. men
sen, plaquette naamgeving 
universiteit in 2007, bul en 
wapenschild. 

BANGLADESH 
23-9-'o8. Japans internatio
naal samenwerkingsagent-
schap (Jica). 
Velletje 3.-, 7.-, 10.-, 10.-1. 
Beeldmerk Jica en resp. 
Khepupara radarstation 
Patuakhali, beroepstraining, 
inenting kinderverlamming, 
Jamuna-brug 

23-io-'o8. Kamer van handel 
en industrie in Dhaka vijftig 
jaar. 
10.-1. Gestileerde fabriek. 

BARBADOS 
ii-ii-'o8. Kerst. 
10, 50 c , $ 1,40, 3.-. Resp. 
maan en versierde palmen, 
huis met bloemen en man 
op fiets, plant 'Christmas 
candles', poinsettia. 

—.-.--.... 



BHUTAN 
82'o8. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de rat**. 
20 nu., velletje met tweemaal 
20 nu. Verschillende afbeel
dingen van ratten. 
257'o8. Smithsonian 
Folklife Festival (cultureel 
erfgoed). 
Velletje met vijfmaal 20 nu. 
(diamantvormige zegels); 
tweemaal blok 50 nu. 
Gekostumeerde dansers met 
maskers, boogschutters, yaks 
trekken ploeg, dansers, man; 
vuurwerk, gebouw. 

CAYMANEILANDEN 
i2ii'o8. Kerst, vervoer 
kerstman. 
25, 75, 80 c , $ I.. Kerst
man resp. op zeilschip met 
volgboot vol cadeautjes, 
naast koets met geschenken, 
in helikopter en pakjes aan 
parachutes, bij raceauto op 
circuit. 
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CHILI 
3iio'o8. Upaep*, nationale 
feestdagen. 
$ 10, 200, i.ooo, 2.000, 
5.000. Beeldmerk Upaep en 
resp. 'Cuasimodo': man te 
paard met kruis, 'LaVendi
mia': man en vrouw pletten 
druiven in vat, 'La Tirana': 
gemaskerde danser, 'Fiestas 
Patrias': dansend paar, 'EI 
Rodeo': twee ruiters en rund. 

2iii'o8. Nationaal park 
'Torres del Paine' vijftig jaar. 
Velletje met zesmaal $ 500. 
Beeldmerk gelegenheid en 
zesmaal verschillend berg
landschap en dier: Torres del 
Paine en vos. Glacier Grey 
en poema, Paine Grande, 
Cuernos del Paine en condor, 
Cuernos del Paine en wilde 
lama, Macizo Paine en hue
mul (soort hert). 

25ii'o8. Teleton dertig jaar. 
$ 280. Beeldmerk en hart 
met tekst. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
i8io'o8. Autonome regio 
Guangxi Zhuang vijftig jaar. 
0.80,1.20,1.20 y. Resp. dan
sers in traditionele kleding, 
gebouw, haven en kranen en 
schepen. 

24io'o8. Zevende bijeen
komst Azië en Europa. 
1.20 y. Beeldmerk gelegen
heid. 

»tawsnntaj. 1.20 
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CHRJSTMASEILAND 
3iio'o8. Kerst. 
50 c, $ 1.20. Resp. vogel en 
kerstboom met schelpen en 
krabben, kokoskrab of klap
perdief (Birgus Latro). 

COSTA RICA 
3iio'o8. Upaep*, nationale 
feestdagen. 
115,155 Cs. Tweemaal ver
schillend masker. 

DOMINICA 
iio'o8. Middelbare school 
klooster honderdvijftig jaar. 
50, 65, go c , $ I.; blok $ 5.. 
Scholieren en vlag. 

EL SALVADOR 
22io'o8. Vijfentwintig jaar 
Stichting voor economische 
ontwikkeling. 
$ I.. Beeldmerk, grafiek en 
tandwieltjes. 
27io'o8. Achttiende 
SpaansAmerikaanse bijeen
komst in El Salvador. 
$ I.. Beeldmerk, man, 'jeugd 
en ontwikkeling'. 

7ii'o8. Upaep*, nationale 
feestdagen. 
$ 0.20, 0.75. Beeldmerk 

Upaep en resp. 'Feria de las 
Palmas': planten en kerk, 
'Fiestas del Divino Salvador 
del Mundo': heilige en kerk. 

FALKLANDEILANDEN 
2iii'o8. Afscheid Queen 
Ehsabeth II. 
23, 27, 65 p., £ 2.. Resp. 
schip en menigte, vliegtuig 
(Tornado F3 boven schip, 
bij Palm Jumeirah in Dubai, 
schip en weerspiegeling in 
water. 

ii2'o8. Pinguïns. 
Zesmaal airmail postcard. 
Aptenodytes patagonicus, 
Eudyptes chrysolophus, 
Spheniscus magellamcus, 
Eudyptes chrysocome, 
Pygoscelus papua, Eudyptes 
chrysolophus. Ook velletje 
met de zes zegels. 

GRENADA 
i76'o8. NBA* finale. 
Twee vel met negenmaal 
$ I.. Boston Celtics: Ray 
Allen, Rajo Rondo, Paul 
Pierce, Kendrick Perkins, 
Kevin Garnett, Leon Powe, 
James Posey, Sam Cassell, P.J. 
Brown; Los Angeles Lakers: 
Trevor Ariza, Jordan Farmar, 
Derek Fisher, Paul Gasöl, 
Kobe Bryant, Lamar Odom, 
Vladimir Radmanovic, Sasha 
Vujicic, Luke Walton. 

GUATEMALA 
i7io'o8. Olympische Spe
len Peking 2008. 
6.50 Q. Beeldmerk spelen en 
kogelslingeraar. 

GUYANA 
i98'o8. Caribisch kunstfes
tival, Carifesta. 
$ 20., 55., 80., 160. Vier
maal beeldmerk met kaart 
en schild waarop vlaggen 

deelnemende landen. 
258'o8. Honderdvijftig jaar 
Jezuïeten in Guyana. 
$ 80., 100., 160.. Resp. St. 
Stanislaus college. Heilige 
Hartkerk, pater Cuthbert 
CaryElwes. 
258'o8. James Douglas 
honderdvijftig jaar geleden 
gouverneur Brits Colombia. 
$ 160.. Portret. 

HONGKONG 
27ii'o8. Rechtelijke macht. 
$ 1.40, 2.40, 3., 5.. Resp. 
Justitia, gebouw, rechters en 
advocaten, zilveren knop. 

INDISCH OCEAANGEBIED 
BRITS 
ii2'o8. WWF*, zeekom
kommers. 
54, 54, 90, 90 p. Panda
beeldmerk WWF en resp. 
Bohadschia argus, Thelenora 
ananas, Pearsonothuria 
graefFei, Stichopus chlo
ronotus. 
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JAMAICA 
2in'o8. Kerst. 
$ 20, 30, 50, 60. Verschil
lende varens. 

KOEWEIT 
25ii'o7. Olietankermaat
schappij Koeweit vijftig jaar. 
25, 50,125 f. Driemaal tan
ker en beeldmerk gelegen
heid. 
5i2'o7. Filatelistische en 
numismatische vereniging 
Koeweit één jaar. 
25, 50,150 f. Resp. munt, ze
gel (Yvert 134) met zeilboot, 
munt en zegel. 

LIBERIA 
5ii'o8. Barack Obama, 
president Verenigde Staten. 
Tweemaal $ 45. in velletjes 
van negen. Portret van resp. 
Barack Obama, Joe Biden; 
op randen Amerikaanse 
vlaggen. Witte Huis en pre
sidentieel zegel. Ook velletje 
met beide zegels. 

lresidtnl »rthc Uiiilcd Stales 
BARACK OBAMA 
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MACAU 
ii2'o8. Traditioneel hand
werk. 
1.50, 2., 2.50, 3.50; blok 
10. ptcs. Resp. beeldje Boed
dha en beeldhouwer, vaas 
en iemand die aardewerk 
beschildert, rieten mandje en 
rietvlechter, bewerkt houten 
kistje en houtsnijder; tas van 
kralen, op rand twee tassen. 

MALAWI 
2007. Frankeerzegel, vlinder. 
40 K. Papilio pelodorus. 

MALDIVEN 
log'oS. Red de ozonlaag. 
Velletje met 5., 12., 15., 
18. Rf. Kindertekeningen, 
resp. mensen met bomen en 
spuitfles, vissen met mensen 
en bomen en zon, mensen 
op wereldbol, vissen met 
mensen en bomen en zon. 
iig'o8. Ruimteonderzoek 
en satellieten vijftig jaar. 
Velletje met zesmaal 8. Rf.; 
vier vel met viermaal 12. Rf. 
Resp. Voyager II en ringen van 
Uranus, lancering Voyager II, 
donkere vlek Neptunus, 
rode vlek Jupiter, technicus 
bevestigt gouden plaat op 
Voyager, ringen van Satumus; 
viermaal verschillende af
beelding Spoetoik I; driemaal 
Explorer I, portret James van 
Allen en Van Allengordels; 
viermaal Vanguard II; viermaal 
Spitzer ruimtetelescoop. 

iig'oS. Elvis Presley (1935

1977)
Velletje met zesmaal 8. Rf. 
Verschillende portretten Elvis. 



ii9'o8. RAF* negentig jaar. 
5 Velletje met viermaal 12. Rf. 

Sopwith Fi Camel, Puma 
I HCl, Wessex, Armstrong 
\ Whitworth Atlas. 

MALEISIË 
iin 'o8. Schelpen. 
30, 30, 50, 50 sen; blok 
2.RJW. 
Resp. Cassis cornuta, 
Chicoreus brunneus, Tutufa 
rubeta, Charonia tritonis; 

, Murex pecten. 

ii2'o8. Cartoons uit 
Maleisië. 
Viermaal 50 sen; blok 
5.RM.; boekje vijfmaal 
30 sen. Jongen, resp. bij 
icamponghut, met schildpad, 
bij schoolbord en school|uf, 
in bandje met bezemsteel; 
terugdeinzende mensen op 
zebrapad, op rand jongen 
met stekelvruchten; viermaal 
zie 50 sen, jongen schildert. 

MAROKKO 
30io'o8. Vijftig jaar diplo
matieke betrekkingen met 
China. 
Driemaal 7.80 Dh. '50' 
en resp. Moorse poort en 
Chinese muur, twee figuren 
in Chinees rood, Chinese en 
Marokkaanse vaas. 
6ii'o8. Drieëndertigste 
'Marche verte' (Spaanse 
Sahara). 
3.25 Dh. Foto's plein. 
i2ii'o8. Week van solidari
teit 2008. 
7.80 Dh. Ronde zegel met 
gestileerde figuurtjes. 
22ii'o8. Eerste nationale 
dag 'strijd tegen kanker'. 
3.25 Dh. Twee ineengeslagen 
handen. 

iVIARSHALLEILANDEN 
gg'oS. Frankeerzegels, 
tropische vissen. 

^ $ o.01, 0.03, 0.05, 0.60, 0.61, 
= 0.63,1., 4.05. Resp. Chaeto
°~' don striatus, Pomacentridae, 
^ Amphipirion perideraion, 
* Eupomacentrus variabilis, 
^ Anisotremus virginicus, 
I 'goatfish'. Gramma loreto, 
1̂  Plagiotremus rhinorhynchos. 
— i59'o8. Cultuur Marshallei
" landen, VI. 
2 Vijfmaal $ 0.42. Lokeinlik 
^ in traditioneel kleedje voor 

mannen, Limekto weeft 

7ê hoed, kano in aanbouw, 
O jongens voor huis, Lonkoon 

met vistrap. 
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iio'o8. Ruimteonderzoek. 
Vel met tienmaal $ 0.42. 
Mercurius met Mariner 10, 
Uranus met Voyager 2, Venus 
met Mariner 2, Pluto met 
Voyager 2, Jupiter met Pio
neer II, aarde met Landset, 
maan met Lunar Orbiter, 
Saturnus met Voyager 2, 
Mars met Viking Orbiter, 
Neptunus met Voyager 2. 

i5io'o8. Kerstversieringen. 
Vel met achtmaal $ 0.42. 
Kerstornament met tekening 
kerstliedje, resp. 'Silent 
Night', 'We Three Kings', 
'Deck the Halls', 'Hark the 
Herald Angels Sing', 'O Little 
Town of Bethlehem', 'Joy to 
the World', 'Jingle Bells', 'O 
Come All Ye Faithful'. 
5n'o8. Uilen. 
Zesmaal $ 0.42. Tyto alba, 
Strix varia, Athene cunicu
laria. Bubo scandiacus. Bubo 
virginianus, Strix occiden
talis. 

iMAYOTTE 
ioii'o8. Borduurwerk. 
€ 0.55. Borduurster en gor
dijnen met palm en vissen. 

MEXICO 
gio'o8. Wereldpostdag. 
$ 10.50. Brief gevouwen in 
vorm duif 
ioio'o8. Flora. 
Tweemaal $ 6.50. Tweemaal 
verschillende bloem. 

3ii'o8. Juarez autonome 
universiteit van Tabasco. 
$ 6.50. Universiteitsgebouw. 

i2ii'o8. Dag van de post
bode en postbeambte. 
Velletje met achtmaal $ 6.50. 
Postbode lopend, op fiets, 
met brommer, op brommer, 
viermaal auto. 

MICRONESIË 
gg'oS. 'Star Trek' (Ameri
kaanse sciencefictiontelevi
sieserie). 
Velletje met zesmaal 75 c; 
velletje met viermaal 94 c. 
Resp. USS Enterprise, Spock 
metZarabeth, kapitein Kirk, 
Uhura en Chekov, Starbase 
II, dr. McCoy; Scotty, Kirk, 
McCoy en Uhura, Chekov. 
99'o8. Bezoek aan Ver
enigde Staten door paus 
Benedictus XVI. 
94 c. Paus en menigte. 
99'o8. Muhammad Ali 
(1942)

Velletje met zesmaal 75 c; 
velletje met viermaal 94 c. 
Verschillende foto's van de 
bokser. 
99'o8. Kerstversiering. 
22, 27, 42, 94 c. Resp. engel, 
ster, kruis, boom met engel. 

MONTSERRAT 
27ii'o8. Flora en fauna. 
Twee velletjes met viermaal 
$ 2.75; velletje met viermaal 
$3.55; blok $7.. Resp. 
Cattleya labiata, Phalae
nopsis cultivar, Cymbidium 
annabelle, Phalaenopsis 
taisuco; Phalaenopsis ama
bilis, Cattleya aurantiaca, 
Phalaenopsis cultivar, Den
drobium nobile; Delphinus 
delphis, Tursiops truncatus, 
Stenella attenuata, Stenella 
longirostris; ?. 

iJyionitsérri^ 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
2io'o8. Dieren. 
75,150,175, 250; blok 250 c. 
Resp. giraffe, olifant, chee
tah, zebra; impala. 

NEPAL 
i87'o8. Geboorte Boeddha. 
2. R. Relief (Lumbini). 

2i8'o8. Wapenschild. 
I. R. Wapenschild Nepal. 
2i8'o8. Olympische Spelen. 
15. R. Beeldmerk spelen en 
taekwondo. 

NEVIS 
39'o8. Televisiespecial Elvis 
Presley veertig jaar geleden. 
Velletje met zesmaal $ 1.80. 
Verschillende foto's Presley 
met gitaar. 
39'o8. Muhammad Ali 
(1942). 
Velletje met zesmaal $ 1.80; 
velletje met viermaal $ 2.. 
Verschillende foto's van de 
bokser. 
i79'o8. Bezoek paus Bene
dictus XVI aan Verenigde 
Staten. 
$ 2.. Paus. 
igg'o8. Vijfentwintig jaar 
onafhankelijkheid. 
$ 5.. Geothermische bron in 
Spring Hill. 

NIEUWCALEDONIË 
6ii'o8. Handicap. 
120 F. Beeldmerken en twee 
handen 
6ii'o8. Vrolijk kerstfeest. 
110 F. Dolfijn, zeeschild
pad en hagedis in water bij 
bomen met duif 
6ii'o8. Diahotrivier. 
Tweemaal 110 F met tus
senveld. Drie foto's Diahot

PALAU 
22g'o8. Ruimteonderzoek 
en satellieten vijftig jaar. 
Twee vel met zesmaal 75 c; 
twee vel met viermaal 94 c. 
Resp. eerste bemande maan
vlucht Apollo II en president 
John F. Kennedy, com
mandomodule Apollo II, 
tweemaal lunarraodule, 
Kennedy en John Glenn, 
Edwin E. Aldrin op de maan; 
zesmaal verschillende blik 
op ruimtestation Mir; portret 
Joeri Gagarin, technische 
tekening Vostokraket, 
technische tekening Vostol I; 

Gagarin in ruimte; viermaal 
Spoetnik I. 
229'o8. Muhammad Ali 
(1942)
Velletje met zesmaal 75 c; 
velletje met viermaal 94 c. 
Verschillende foto's van de 
bokser. 

POLYNESIË 
6ii'o8. Eerste postzegels 
Polynesiè vijftig jaar geleden, 
65,100,140 F. Zegelopze
gel Yvert, resp. 4 (vrouw met 
gitaar), luchtpost i (graveur 
op paarlemoer), belastingze
gel 2 (masker). Ook velletje 
met de drie zegels. 
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ST. KITTS (ST. CHRISTOF
FEL) 
269'o8. Verschijning Maria 
in Lourdes honderdvijftig 
jaar geleden, bezoek paus 
Benedictus XVI. 
$ 2.. Paus en beeld Maria. 
26g'o8. Televisiespecial 
Elvis Presley veertig jaar 
geleden. 
Velletje met zesmaal $ 1.60. 
Verschillende foto's Elvis. 

ST. LUCIA 
4ii'o8. WWF*, inheemse 
hagedis op Mariaeilanden. 
75 c., $2.50, 5., 10.. 
Pandabeeldmerk WWF en 
verschillende afbeeldingen 
Cnemidophorus vanzoi. 

25ii'o8. Kerst. 
95 c , $ 5.. Resp. kerstkrans 
met bel en doos met strik. 
Jozef en Maria met Kind en 
kaars. 
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ST. PIERRE ET MIQUELON 
iii'o8. Marianne en Europa 
met overdruk 'SPM'. 
€ o.01, 0.05, o.io, (zonder 
waardeaanduiding:) groen 
(€0.50), rood (€0.55). 
8ii'o8. Jacht op haas. 
€ 1.65. Bos, jager en haas. 



26-ii-'o8. Kerst. 
€ 0.55. Raam waarachter 
schoorsteen en kerstboom. 

ST. VINCENT 
i-g-'oS. Kredietmaatschappij 
vijftig jaar. 
10, 30, go c , $ 1.05; blok 
$ 5.-. Resp. drie kinderen, 
man, vrouw, man met zon
nebril; financieel centrum in 
Kingstown. 

SURINAME 
5-ii-'o8. Kind. 
SR$ 0.80,11.20; blok 5.-, 7.-. 
Resp. moeder wiegt kind, 
vader en zoon laten auto rij
den; moeder en dochter met 
bloemen; moeder en dochter 
tekenen vogelhuisje. 

TAIWAN 
i-i2-'o8. chinees nieuwjaar, 
jaar van de os**. 
NT$ 5.-, 13.-; blok 12.-. 
Tweemaal ossenkop; os in 
water. 
ij-i-'og. Frankeerzegels, 
vogels, IV. 
NT$ 0.50, g.-, 13.-, 17.-. 
Resp. Rostratula benghalen-
sis, Turdus pohocephalus, 
Amaurornis phoenicurus, 
Cettia acanthizoides. 

io-2-'og. Ceremoniële voor
werpen. 
NT$5.-, 5.-, 12.-, 12.-. Resp. 
geschenkenmandje, houten 
draagkist voor verlovingsge
schenken, gesloten draag
stoel voor bruid, kandelaars. 

TRINIDAD EN TOBAGO 
3-io-'o8. Universiteit West-
Indiè zestig jaar. 
$1.-, 2.50,3.75,4.50, 5.25; 
blok $ 15.-. Wapenschild 
universiteit en resp. William 
Arthur Lewis, prinses Alice, 
Philip Sherlock, gebouw St. 
Augustine, boom (Sama-
nea saman); gebouw St. 
Augustine. 

io-ii-'o8. WWF*, grijpstaart-
stekelvarken. 
Viermaal $ 3.75. Pandabeeld
merk WWF en vier verschil
lende aflieeldingen Coendou 
prehensilis. Ook velletje met 
tweemaal de vier zegel. 

w w t w t w n w ^ v w p 

b«A«A«**«**«*«aNMMaMMUMUk4wMUU 

TUNESIË 
7-ii-'o8. Eenentwintigste 
verjaardag 'verandering' 
(verklaring 7-11-1987). 
250 m. Stralen en drie gesti
leerde mensen. 
ii-ii-'o8. Universiteit Tune
sië vijftig jaar. 
250 m. Gebouw en twee 
studenten, vlag en '50'. 

TURKS EN CAICOSEILAN-
DEN 
i5-g-'o8. Tachtigste verjaar
dag paus Benedictus XVI. 
$ 2.-. Paus. 
23-g-'o8. Honderd jaar 
scouting. 
Vel met zesmaal 80 c ; 
blok $ 6.-. Resp. driemaal 
verschillend silhouet Robert 
Baden-Powell, driemaal 
verschillend beeldmerk 
scouting; Baden-Powell met 
wandelstok. 
23-g-'o8. Vijftig jaar ruimte
onderzoek en satellieten. 
Velletje met viermaal $ i.-; 
blok $ 6.-. Verschillende 
afbeeldingen internationaal 
ruimtestation. 

TUVALU 
ii-g-'o8. Televisie special 
over Elvis Presley veertig jaar 
geleden. 
Velletje met zesmaal $ i.-. 
Verschillende afbeeldingen 
zingende Elvis. 
ii-9-'o8. Paus Benedictus XVI 
bezoekt Lourdes. 
$ 1.30. Paus, beeld Onze-
Lieve-Vrouw van Lourdes in 
grotMassabielle. 
ii-9-'o8. Ruimteonderzoek 
en satellieten vijftig jaar. 
Vel met zesmaal $ i.-; 
vier velletjes met viermaal 
$ 1.30. Resp. Apollo II en 
Saturnus V, voetafdruk 
Edwin Aldrin op maan, 
commando-module, Neil 
Armstrong, Michael Collins, 
Aldrin; viermaal Spoetnik I; 
viermaal ruimtesonde Gali

leo; viermaal Chandra X-ray 
observatorium; viermaal 
Cassini-Huygens-missie naar 
Saturnus. 

URUGUAY 
24-io-'o8. Upaep*, nationale 
feestdagen. 
$ 12, 37. Resp. carnaval: 
défilé van Llamadas (danser), 
'Fiestas criollas': muzikan
ten. 
29-io-'o8. Roberto De Bellis 
(ig38-2007). 
$ 12. Portret hematoloog, 
onderzoeker en hoogleraar. 
20-ii-'o8. Vijfenzeventigste 
geboortedag José Pepe Sasia. 
$ 12. Voetballer met bal voor 
doel. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
2-i2-'o8. Federale nationale 
raad 2008. 
I.- Dh. Gebouw. 
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VERENIGDE STATEN 
2-i-'o9. Staat Alaska vijftig 
jaar. 
42 c. Honden met slee in 
Rainy Pass. 

' ^ 

S-i-'og. Jaar van de os**. 
42 c. Chinees dierenkostuum 
gedragen bij parades en festi
viteiten en os in knipwerk en 
in Chinees karakter. 

i4-i-'og. Staat Oregon hon
derdvijftig jaar. 
42 c. Kust Oregon geschil
derd door Greg Manchess. 

i6-i-'og. Tweehonderdste 
geboortedag Edgar Allen Poe 
(i8og-i84g). 
42 c. Portret en handtekening 
dichter en schrijver. 

VIETNAM 
i8-ii-'o8. Gezamenlijke uit
gifte met Singapore, fruit. 
2.000, 8.000 d. Resp. Durio 
zibethinus (doerian), Hyloce-
reus undatus (drakenfruit). 

WALLIS EN FUTUNA 
8-ii-'o8. Vijfde Republiek 
vijftig jaar. 
225 F. Grondwet, penning 
en Charles de Gaulle (i8go-
1970). 

8-ii-'o8. Wereldjongerenda
gen 2008 in Australië. 
10 F. Beeldmerk. 
8-ii-'o8. Het varken 'Puaka'. 
Tweemaal 115 F. (samen
hangend). Varken met huis, 
varken en trog. 

ZUID-AFRIKA 
22-8-'o8. Bloemen uitNama-
qualand. 
Tienmaal Airmail Postcard 
(een zijde in vorm bloem, 
met wilde bloemengeur). 
Dorotheanthus bellidifor-
mis, Geissorhiza splendis-
sima, Laeirousia silenoides, 
Grielum humifusum, 
Dimorphotheca sinuata, 
Osteospermum pinnatum, 
Gazania rigida, Hesperantha 
vaginata, Heliophila corono-
pifolia, Oxalis callosa. 
6-9-'o8. Alma-Ata-verklaring 
over primaire gezondheids
zorg dertig jaar. 
Blok Standard Postage. 
Joggende vrouw, op rand 
groenten, noten, bessen en 
brood. 

23-g-'o8. Werelderfgoed op 
lijst Unesco*, Ukhahlamba-
Drakensberg Park. 
Viermaal International Air-
mail Small Letter. Viermaal 
verschillende bergen. 

8-io-'o8. Veterinair onder
zoekslaboratorium Onderste
poort honderd jaar. 
Blok Standard Postage. 
Hoofdgebouw Onderste
poort, op rand vee. 

9-io-'o8. Wereldpostdag, 
historische postkantoren. 
Vijfmaal Standard Post
age. Postkantoor van resp. 
Durban (KwaZulu-Natal), 
East-London, Aberdeen, 
FranfFort, Kerkplein in 
Pretoria. 

Ik 
L 

i4-ii-'o8. De grote vijf 
Vijfmaal Airmail Postcard. 
Tekeningen van Panthera leo, 
Diceros bicornis, Panthera 
pardus, Syncerus caffer, 
Loxodonta africana. 

*: Gebruite afkortingen: 
NBA National Basketball 

Association 
RAF Royal Air Force 
Unesco United Nations 

Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 

Upaep Union Postal de las °~ 
Americas y Bspana y =. 
Portugal "̂  

WWF World Wildlife Fund -
*t 

**: Chinese dierenriem ^ 
(zodiak): 7-2-'o8 tot 26-i-'og -a 
Jaar van de rat (muis), 26-1- ^ 
'og tot i4-2-'io Jaar van de ^ 
os/bufFel/stier. " 

at 
***: Ongeveer veertig landen ^ 
zullen postzegels uitgeven 
in de periode januari-maart Tffl 
2009 met het thema'Behoud 1 1 
de poolgebieden en glet
sjers'. De invulling van het 
thema is vrij, maar alle zegels 
dragen het beeldmerk met 
een ijskristal. 
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PRESIDENT ROOSEVELT: GROOT 
STAATSMAN IN MOEILIJKE TIJDEN 
Nog een paar dagen en 
Barack Obama wordt 
beëdigd als de vieren
veertigste president van 
de Verenigde Staten. De 
verwachtingen zijn hoog
gespannen en het kan niet 
anders of deze president 
zal de komende jaren op 
vele postzegels worden 
afgebeeld. Nu al worden 
er vergelijkingen gemaakt 
met grote presidenten 
uit het verleden, zoals 
Abraham Lincoln en 
Franklin D. Roosevelt [i]. 
Ook zij traden aan in voor 
de Verenigde Staten moei
lijke tijden. Velen kijken 
uit naar de eerste honderd 
dagen van president Oba
ma: traditiegetrouw geeft 
de Amerikaanse president 
dan het visitekaartje van 
zijn beleid af 

Depressie 
De traditie van 'de eerste 
honderd dagen' begon bij 
president Franklin Delano 
Roosevelt (1882-1945), 
die in 1933 aantrad als 
32ste president [2]. De 
omstandigheden waren 
zeer ongunstig; Amerika 
zat in een van de grootste 
economische depressie 
uit de geschiedenis. Een 
kwart van de beroeps
bevolking zat zonder 
werk, het bedrijfsleven 
maakte geen winst meer, 
er waren twee miljoen 
mensen zonder woning 
en de armoede was enorm 
[3]. Roosevelt had in de 
verkiezingscampagnes 
beloofd maatregelen 
te zullen nemen om de 
problemen aan te pak
ken. Volgens hem was de 
economische crisis ver
oorzaakt door te extreem 
doorgevoerd kapitalisme 
en waren de topmannen 
van de financiële wereld 
met hun ongebreidelde 
hebzucht de hoofdschul
digen. 

Honderd dagen 
In de eerste honderd 
dagen van Roosevelts 
presidentschap werden 
aan de lopende band 
maatregelen aangekon
digd die de ergste nood 
moesten lenigen en die de 
economie weer moesten 
vlot trekken. Met grote 

voortvarendheid bekrach
tigde Roosevelt met zijn 
handtekening allerlei 
wetten die het herstel van 
de economie moesten 
bewerkstelligen [4]. Bij de 
realisatie van de plannen 
speelde de overheid een 
cruciale rol. Op alle fron
ten pompte de overheid 
geld in de economie en er 
werden projecten gestart 
om mensen die soms 
jaren zonder werk zaten 
weer arbeidselan te geven 
en ze te verlossen uit bit
tere armoede. De nieuw 
opgerichte instanties en 
wetten werden aangeduid 
met tal van afkortingen 
en samen vormden zij de 
zogeheten New Deal (5). 
Het Cimlian Conseruation 
Corps (COC) bood 250.000 
werkloze jongeren werk 

en zorgde voor verfraai
ing van de bossen en 
parken. De Tennessee Valley 
Authority (IVA) gaf de 
overheid de hoofdrol 
bij het garanderen van 
goedkope elektriciteit. De 
Industrial Recovery Art (IRA) 
maakte samenwerking 
tussen staten, werkgevers 
en werknemers aantrek
kelijk. De Credit Union 
Art (CUA) voorzag in de 
oprichting van allerlei 
coöperatieve banken, 
die voor krediet moesten 
zorgen en de spaarzin van 
de bevolking dienden te 
bevorderen [6]. De Natio
nal Recovery Administration 
(NRA) controleerde de 
prijzen en arbeidspraktij-
ken in de privésector en 
de Public Works Administra
tion (PWA) schiep jaarlijks 

tienduizenden banen. 

Radiopraatjes 
Roosevelt gebruikte de 
modernste communica
tiemiddelen om vertrou
wen te wekken en zijn 
plannen uit te leggen. Via 
de radio sprak hij met 
grote regelmaat vanuit het 
Witte Huis tot het Ame
rikaanse volk (7). Hij ver
zorgde deze zogenoemde 
Fireside Chats ('praatjes bij 
de open haard') op een
voudige wijze, alsof hij 
bij zijn luisteraars in de 
kamer zat. Op deze ma
nier wist hij de 'zwijgende 
meerderheid' te mobi
liseren. Na elk praatje 
stroomden de brieven 
binnen bij Congresleden 
met verzoeken om toch 
vooral het beleid van de 
president te steunen. 

Kritiek 
De politiek van de New 
Deal had een wisselend 
succes, maar de positieve 

effecten waren meer dan 
genoeg om Roosevelt in 
1936 te belonen met een 
klinkende overwinning bij 
de presidentsverkiezingen 
van dat jaar. De Ameri
kaanse economie stond 
er beter voor dan in 1933, 
maar de prijs die daarvoor 
betaald werd, was som
migen toch te hoog. 
Het bedrijfsleven en de 
financiële wereld keerden 
zich tegen de president. 
De overheidsuitgaven 
waren aanzienlijk geste
gen en Roosevelt kreeg 
het verwijt dat hij te veel 
macht naar zich toetrok. 
Bovendien groeide de in
vloed van de vakbonden, 
wat voor een aantal Ame
rikanen een schrikbeeld 
was. Daar Icwam bij dat 
Roosevelt op eieren moest 
lopen wat het buitenlands 
beleid betrof De opkomst 
van dictatoriale staten als 
Duitsland en Japan deed 
veel Amerikanen vrezen 
dat de politiek van iso
lationisme verlaten zou 
worden. Dat zou ertoe 
kunnen leiden dat de Ver
enigde Staten tegen de wil 
van de groot deel van de 
bevolking betrokken zou 
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raken bij een oorlog. Om 
de voorstanders van de 
deze politiek te vriend te 
houden, moest Roosevelt 
zijn plannen soms flink 
bijstellen. De publieke 
opinie veranderde toen 
Duitsland haar buurlan
den in het westen aanviel 
en Groot-Brittannië er na 
een aantal weken alleen 
voor kwam te staan. Roo
sevelt, die al in 1938 voor
zichtig begonnen was 
met de opbouw van het 
leger, besefte dat nu de 
tijd was aangebroken om 
zich met man en macht 
voor te bereiden op een 
oorlog. Ironisch genoeg 
zorgden de activiteiten die 
daarmee gepaard gingen 
ervoor dat de Amerikaan
se economie nu pas echt 
volledig opbloeide en de 
werkloosheid verdween. 

Vrijheden 
In 1941 kwamen president 
Roosevelt en de Britse 
premier Winston Chur
chill bij elkaar. Zij stelden 
een Atlantic Charter op dat 
de blauwdruk zou worden 
van de internationale 
samenwerking tijdens 
en na de oorlog [8]. Het 

bevatte acht punten die 
nagestreefd moesten 
worden, waaronder het 
zelfbeschikkingsrecht van 
alle volkeren, vrijwaring 
van honger en angst, 
de vermindering van de 
handelsbarrières, de ont
wapening van de landen 
die de oorlog waren be
gonnen. Het Charter was 
een verdere uitwerking 
van de vier basisvrijheden 
die Roosevelt al eens 
eerder geformuleerd had 
[9]. De regeringen in bal
lingschap van de door de 
Duitsers bezette landen 
schaarden zich achter 
het Charter, dat uitein
delijk zou leiden tot de 
vorming van de Verenigde 
Naties. Voorlopig bleven 
de Verenigde Staten zelf 
echter buiten de oorlog, 
hoewel zij met allerlei 
leningen de geallieerde 
landen steunde. 'Als het 
huis van je buurman in 
brand staat, verkoop je 
de brandslangen niet, 
maar leen je die aan hem,' 
verdedigde Roosevelt 
zijn beleid. Pas toen 
op 7 december 1941 de 
Amerikaanse marinebasis 
Pearl Harbor door Japan 

Dishonorable Franklin Deficit Roosevelt ('de 
Ongeachte Franklin Begrotingstekort 
Roosevelt') of II Duce F.D. Russianuelt. 
Na zijn dood werd de collectie in vier 
zittingen geveild bij het veilinghuis 
H.R. Harmer in New York. Op de 
foto hieronder is Bernard Harmer te 
zien die een deel van de giganüsche 
verzameling bekijkt. De opbrengst van 
de veiling overtrof alle verwachtingen. 
Ook het eenvoudige materiaal ging weg 

ROOSEVELT, DE FILATELIST 

President Roosevelt was een fervent 
postzegelverzamelaar, die zich niet 
schaamde om tijdens zijn president
schap over zijn hobby te praten. Post-
zegelontwerpen voor elke postzegel die 
tijdens zijn bewind uitkwam, werden 
Roosevelt voorgelegd. Geregeld had 
hij opmerkingen ter verbetering. De 
president was in zijn jeugd begonnen 
met verzamelen en was ook lid van een 
postzegelvereniging. iVlaar toen hij 
president was bezocht hij geen enkele 
postzegeltentoonstelling, hoewel hij 
geregeld werd uitgenodigd. De organi
satoren konden wel steevast rekenen op 
een vriendelijke brief, waarin hij aangaf 
hoe het hem speet dat hij niet in staat 
was naar het evenement te komen. 
In Roosevelts collectie bevonden zich 
tal van bijzonderheden, die hem ge
schonken werden door de Amerikaanse 
post en buitenlandse staatshoofden. 
Maar de president verzamelde ook al
lerlei enveloppen die tegenstanders aan 
hem stuurden met adresseringen als de 

tegen prijzen die ver boven de catalo
guswaarde lagen. Verzamelaars en sou
venirjagers wilden domweg materiaal 
uit de Roosevelt-collectie bezitten. Nog 
geregeld worden stukken aangeboden 
die afkomstig zijn uit de presidentiele 
verzameling. Zij zijn herkenbaar aan 
het stempeltje From the Franklin D. Roose
velt Collection. 
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werd aangevallen, kon het 
hele militaire apparaat 
van de Verenigde Staten 
worden aangewend om 
de agressors te verslaan 
[10]. In een dramatische 
toespraak tot het Congres 
vroeg Roosevelt toestem
ming om de oorlog aan 
Japan en Duitsland te ver
klaren [11]. Het Congres 
schaarde zich als één man 
om de president - slechts 
één volksvertegenwoordi
ger stemde tegen. 

Gezondheid 
Roosevelt was op dat mo
ment in zijn derde ambts
termijn. Dat was een 
breuk met de ongeschre
ven regel dat een Ameri
kaanse president zich niet 
beschikbaar stelde voor 
zo'n derde ambtstermijn. 
In 1940 was zijn popu
lariteit nog weer eens 
aangetoond. In 38 van de 
48 staten had Roosevelt 
gewonnen en hij kreeg 
55% van de stemmen. 
Wat het Amerikaanse 
volk toen niet wist, was 
dat de gezondheid van de 
president verre van goed 
was. De grote stress van 
het ambt in crisistijd (en 
later oorlogstijd) en het 
kettingroken gingen hun 
tol eisen. De president 
leed aan hoge bloeddruk 
en had hartklachten. Dat 
verhinderde hem niet 
om zich voor een vierde 

termijn kandidaat te 
stellen. In 1944 werd hij 
herkozen, maar enkele 
maanden later, op 12 april 
1945, overleed hij op zijn 
buitenverblijf in Warm 
Springs aan de gevolgen 
van een hersenbloeding 
[12,13]. 

Groot staatsman 
Enkele weken voor de 
geallieerde overwinning 
verloren de Verenigde 
Staten hun president. Hij 
kreeg een staatsbegrafe
nis met het grootst mo
gelijke ceremonieel [14]. 
Roosevelt werd begraven 
op het familielandgoed 
in Hyde Park [15,16]. 
Als een groot staatsman 
had hij het land door de 
economische crisis en de 
oorlog geleid. Hij had het 
presidentschap nieuwe 
glans gegeven en de Ame
rikanen laten zien hoe 
een zorgzame overheid 
voor zijn burgers zorgt. 
Internationaal had hij la
ten zien dat de Verenigde 
Staten op de bres stonden 
als verdediger van vrijheid 
en democratie. Met de 
Verenigde Naties gaf hij 
de wereld een organisa
tie die als een van zijn 
belangrijkste erfenissen 
zou standhouden tot in de 
eenentwintigste eeuw. Er 
zijn presidenten die met 
één zo'n wapenfeit al blij 
zouden zijn geweest... 

II 
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SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES; GEEN HANDELS ADVERTENTIES; 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 FUR ABONNENTEN; KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET; 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGEBODEN 

j Gest. van vele landen, ook postfr. 
j Vraag mijn prijslijst aan. Nergens 
; goedkoper! J. Roos, Jozefplein 
I 22, 5552 HV Valkenswaard. Tele-
j foon 040-2017307. 

wvvw.motiefonline.nl Motief
postzegels met afbeelding. Pzh. 
Jansen. Telefoon 0493-320949. 

Oost-Europa + alle motieven + 
rariteiten: Filateliebeurs Loos-
drecht. Pzh. R. Wiktor. Telefoon 
046-4512751. 

Gratis prijslijsten postfrisse 
zegels van vele thema's. Wien, 
Postbus 22517, iioo DA, A'dam 
Z.O. Telefoon 020-6974978 en 
www.wien.nl 

Israël: Nieuwtjesdienst tegen 
nominale waarde, prijslijst en 
geschenk gratis. Ongelooflijke 
aanbieding. Eilat Philatelie Club, 
Pb. 542, 88104 Eilat-Israël. Y. 
Carmeli. www.israelstamps-eüat. 
com 

Koopjes! Groot verzamelaar 
ruimt op tegen hoge korting. 
C. Stockmann. Telefoon 0316-
526265. 

Nederland frankeergeldige eu
rozegels zonder gom 0.29, 0.39, 
0.44 50%. C. Cruyssen. Telefoon 
06-25162155. 

Oost-Europa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraat 13, 6135 CS Sittard. 
Telefoon 046-4512751. E-mail 
robert-u)ilctor(a)home.nl 

PTTmapjes nr. i t/m 271a com
pleet postfris Suriname, Antillen 
en Aruba. S. Dijkstra. Telefoon 
0320-221295. E-mail simon(a) 
Jamiliedijkstra.com 

_ JVlaandblad Filatelie jaargangen 
5 1992 t/m 2008 20.- euro, 3 Lind-
= ner albums Frankrijk 1936 t/m 
5 1985 15.- euro. Afhalen G. Gürte
ln ling. Telefoon 0314-621113. 

^ 270 FDC, Suriname 15/117, Ned. 
"• Ant. 16/157, Nw. Guin. 5/11.140.-

euro, 140 covers Ned. diversen 
g j 4°-- euro, 5 jaarset DK. 78, 80, 81 

+ GR. 80-1-84 20.- euro, 9 jaarset 
Ned. 78/85-1-98 40.- euro, PTT
mapjes 1/33 35.- euro, jaarset 
Braz. 83 10.- euro. Zweden 5xbl. 

8 (boekje) 10.-, motief 1.300 
zegels, 100 blok, 75 vel 70.- euro. 
P.H. Vloemans, Halewijnburg 
40, 2907 HD, Cap. a/d IJssel. 
Telefoon 010-4510418. E-mail 
peten;loemans(a)hetnrt. nl 

Kilowaar Duitsland 200 gram 
grf wb 2007 en iets 2008 7.-
euro, 400 gram 12.- euro. Bank 
894812335. H.J. de Vries, Hille-
gom. Telefoon 0252-518302. 

GEVRAAGD 

Mooie collecties v.d. hele wereld 
gratis taxatie, vlot afgehandeld. 
W.v.d.Berg, Valkhof 94, 2261 HV 
Leidschendam. Telefoon 070-
3272108. 

Verzamelaar zoekt brieven 
uit WW2 periode van concen
tratiekampen, strafgevangenis
sen & ghetto's. C.J.T. van der 
Togt. Contact via e-mail naar: 
couplefourei5ht@casema.nl of telefo
nisch 06-22956109/071-3623411. 

Grote collecties en partijen van 
de gehele wereld. Contante beta
ling. D. van der Toorn. Telefoon 
070-3388427 of 06-51118436. 
Bezoek aan huis. 

Perfins gevraagd alle landen los, 
op stuk, partijtjes. J. Manssen, 
Laan der VN 31, 3844 AD Har
derwijk. Telefoon 0341-417980. 
E-mail jaapmanssen(3)liotmaiI.com 

Postwaardestukken Nederland 
ongebruikt. N. van de Velde. Te
lefoon 0113-216818 na 19.00 uur. 

Zend mij uw dubbele vuurtoren
zegels in enkelvoud -1-100 zegels 
Monaco, Portugal en Spanje, 
gelijk aantal wereld retour z.m. 
land van eigen keus. M. Koop-
mans. Klokbekerweg 21, 8081 
LH, Elburg. 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, de ver
eniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden. Maak 
eens kennis, bel 070-3860232, 
zie www.sgbritannia.nl Blad, 
meetings, 4 grote veilingen, 
boekjes en veel verzamelplezier. 
Join the club, see you! 

Filitaiia, voor verzamelaars van 
Italië, San Marino en Vaticaan. 
Bekijk de veiling en wordt lid via 

06-51140411, 070-3460328 of 
www.filitalia.nl 

De Filatelistenvereniging Zui
delijk Afrika bestaat reeds ruim 
20 jaar. Maak eens kennis met 
ons, 5 bijeenkomsten in Tiel, 5 
veilingen, eigen blad, rondzend-
en nieuwtjesdienst. Contributie 
20,- euro. Inl. A.A. de Hilster. 
Telefoon 0344-661897. E-mail 
totiflor(g)planet.nl 

Contactgroep Frankrijk Verza
melaars (CFV), brieven en post
zegels van Frankrijk en voorm. 
Franse Kol., eigen blad, veilin
gen, rondz., 4 bijeenkomsten 
p.j. in De Bilt. Contr. 19 euro. 
Info: Pietjan Zwaag. Telefoon 
020-6277894. E-mail: p.zwaagfg) 
hwnet.nl 

Postzegelvereniging Nijverdal 
organiseert op 7 februari 2009 
haar beurs. Hier is nog plaats 
voor handelaren met post/ 
postst./ansichtk. Inl. P. van Os. 
Telefoon 06-24109133. 

Gabriel, dé thematische vereni
ging voor verzamelaars van post
zegels, poststempels en post
stukken, verband houdende met 
bijbel en christendom, bestaat 
in 2008 al 60 jaar. Kent u ons 
nog niet? Kijk dan eens op www. 
gabrie[fila.nl of bel mevr. Meeu
wenoord, telefoon 030-6918335. 

Postzegel, Ansichtkaarten en 
Muntenbeurs zaterdag 31 januari 
NVPV afd. Bodegraven 9.30-
16.30 uur in Rjjngaarde i, Dro-
nenwijk. Bodegraven. Semihan-
delaren aanwezig en ruiltafels. 
Semihandelaren in postzegels, 
munten en ansichtkaarten kun
nen nog huren, 5 euro per tafel 
van 120 bij 80. D. Verwoerd. 
Telefoon 06-53260579. 

Postzegeldag 17 januari 2009 
van de VPVA ter ere van 30-jarig 
bestaan. Vernieuwde 5 euro-
centboeken, mooie kilowaar, 
jeugdboek, loterijen en speciale 
uitgifte jubileumzegel. OSG 
De Meergronden, Marktgracht 
65, Almere-Haven van 10.00 tot 
16.00 uur. Inl. 036-5331981 of 
036-5341427. 

Zaterdag 2 mei Grote Beurs 
Nunspeet in sporthal De Brake 
van 10.00 -16.00 uur. Inl. J. den 
Besten. Telefoon 0341-256163. 

Nieuw Regioruilbeurs van post
zegels, munten en ansichtkaar
ten op zaterdag 14 februari 2009 
in gebouw S.V. Tubantia, Nieuw-
landsweg 5 te Rijssen van 10.00-
16.00 uur. Huur tafels 4.- euro. 
Standhouders hartelijk welkom. 
Inl. B. v.d. Hoek. Telefoon 0548-
517506. 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

TrosSSgeis 
W.van der Bijl 

t±=5 
Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 

Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 
Lid IFSDA (RT.S./C.N.E.R) 

http://wvvw.motiefonline.nl
http://www.wien.nl
http://www.israelstamps-e%c3%bcat
mailto:couplefourei5ht@casema.nl
http://www.sgbritannia.nl
http://www.filitalia.nl
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ÉttHiMlilil m 
SPECIALE AANBIEDINGEN: 

WIJ HEBBEN DEZE MAAND WEER VEEL NIEUWE KILOWAAR BINNEN ZOALS: 
AUSTRALIË GROOT, MALTA GROOT, U.S.A. GROOT, 
BELGIË GROOTFORMAAT EN NORWEGEN MISSIE. 

TEVENS EEN GROTE NALATENSCHAP WEST-EUROPA 
VERZAMELINGEN VAN A T/M Z PRIJSLIJST OP AANVRAAG. 

ZOJUIST WEER BINNEN GEKOMEN; 
IERLAND MISSIE MET ENGELAND WAARONDER 

^ HOGE WAARDEN EN 
W ^ ^ . ANDERE LANDEN. 

" f -% 
Ikg. MISSIE ^ ^ ..-«. A . .^ 
IERLAND ^ i'^'^.ii^o^^ 

5kg. MISSIE 

s p ^ ™ ^ 

WIJ ZIJN AANWEZIG OP DE BEURS IN DE PANDAHALLEN 
MOETEN WIJ IETS VOOR U MEEBRENGEN LAAT DIT DAN TIJDIG WETEN. 

IWi i l l f f lÉ*»^ 
PRUZEN PER STUK NORAAAAL l x 3x 5x lOx 

L4/8 16 BLZ WIT 6,40 5,50 5,25 5,00 4,75 
L 4/16 32 BLZ WIT 9 90 8 00 7 50 7 00 6 75 
L4/24 48 BLZ WIT 15,20 12,25 11,40 10,70 10,20 
L4/32 64 BLZ WIT 19,60 14,50 13,50 13,20 12,75 
wrrrE BOEKEN MET TUSSENSTROOK I,OO PER STUK DUURDER 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 7,20 6,50 6,25 6,00 5,50 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 11,50 10,00 9 50 9,00 8,50 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 18,00 14,50 14,00 13,50 12,90 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 21,60 18,00 17,00 16,60 16,00 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

[E[i;»ii@DaiB!] Worn, msmMmsm 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,75 

1KIL0 STROKEN ZWART OF BLANCO NU 60,00 

2 5 0 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 19,00 

1KIL0 BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 65,00 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORMAAL 120,00 NU 95,00 

9 KILO MISSIE U.S.A. NORAAAAL 145,00 NU 135,00 

PEOflSÖ.MS'ö' §00[?ßE[l[L(o)TOÄß (§E(o)@ÏÏP(o)El 
UNO O M S C H R U V I N C 100 ar 250 ar 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 

ENGELAND 
ENG GEBIEDEN 
FARÖER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
FRANKRIJK 
GRIEKENLAND 
IERLAND 
INDONESIË 
JAPAN 

GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT 
GOEDE MODERNE MIX 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
MET IETS NIEUW GEEN KERST 
GOEDE SORTERING 
LEUKE SORTERING ZEER MOEIUJK 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
VEEL NIEUW 
MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
MODERNE MIX T /M 2006 
LEUKE MIX MET NIEUW 

KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
MALTA 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
OOSTENRIJK 
SCANDINAVIË 
THAIL^ND 
USA 
WERELD 
WEST EUROPA 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 
ZWITSERLAND 

GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 
MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 
LEUKE MODERNE MIX 
GOEDE MIX MET TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 
MET CA 25% EUROWAARDEN 
LEUK MET KLEINE LANDEN 
MODERNE MIX 
LEUKE MIX MET NIEUW 
VEEL LANDEN LEUK 
VEEL LANDEN MET NIEUW 
MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 

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 

î xmi? 
500 gr 

36,50 

36,50 

55,00 
49,00 

45,00 
68,00 

62,50 

49,00 
55,00 

45,00 

mailto:Bredenhof@cs.com
http://www.bredenhof.nl


VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN 

<•/</■<■ Mll.l.< /SS(' iliiiJcil .u.:,. . /.^ 

Veiling 614 vindt plaats op 9 en 10 maart 2009 

Kijlcdagen 2 tot en met 10 maart 

U bent van harte welkom 
in Capelle aan den IJssel en op www.vandieten.nl 

^ ' 

c ïe/f( f r/f,jßf 

Eerste dagbrief 

Een veiling met talrijke mooie en bijzondere collecties, 

veel topstukken van vooral Nederland en Overzeese Rijksdelen, 

twee Zeppelinrampstukken (Hindenburg, mei 1937) en 

een spannende afdeling postgeschiedenis 

Van Dieten Postzegeiveilingen, ai in 3 eeuwen tot uw dienst! 

• • • 
wMi 

Lylantse Baan 3  2908 LG Capelle aan den IJssel 
Tel. 010 284 55 60  fax 010 284 55 65  i n fo@vand ie ten .n l 

(Hoo fdweg gebied XL • Naast a f /op r i t 16, A20) 
^BjJ ifsda 

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

