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Postzegelveiling Wiggers de Vries bv 

G.J. Garritsen 
RegisterTaxateur 

Heemraadschapslaan 100 
1181 VC Amstelveen 

telefoon 020  6249740 
email gjgwdv(5)xs4all.nl 
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Onze 201^ veiling wordt geliouden op 
donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 7 maart 2009. 
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Met uitgebreid Nederland betere ex. en series ** w.b. blokken, 
proeven met uitgebreid Nederlands Indië, Japanse bezetting en interimperiode, 
tentoonstellingscollectie poststukken 2^ Wereldoorlog van en naar Zuid Afrika, 

originele landencollecties, prentbriefkaarten en munten. 
' "■Tgg^l^gyry 

Neem een abonnemeril op de 
FiiBuwste Nederlandse f 'TPf l 
posKegels " i i t . 'H 
fNLiCHTrNGEN 

nederland nederland nederland nederland 

.^ifel é^ 

De gehele catalogus vindt u vanaf 13 februari op onze website: 

www.wiggersdevriespzv.nl 

http://ll.nl
file:////nrt
http://www.wiggersdevriespzv.nl
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VerzamelaarsMarkt.nl 
postzegels 

home bankbil jetten munten euro's postzegels ansichtkaarten oud speelgoed accessoires parti jen veiling 

Nederland 

1852heden 
Jaargangen 
Automaatstroken 
Brandkastzegels 
Combinatie 1  127 
Dienstzegels 
Interneringszegels 
Kmderbedankkaarten 
Luchtpost 
Port betaaldzegels 
Postbewijszegels 
Portzegels 
Postpakketverrekenzegels" 
Postzegelboekjes 
PTT mapjes 
Prestige Boekjes 
Roltanding 
Telegramzegels 

Eerste dag enveloppen 
Orginele PTT Jaarsets 
Aruba 
Curagao 
Indonesië 
Nederlandse Antillen 
Nederlands Indië 
Nieuw Guinea 
Suriname 
Postzegeipakketten 
Kilowaar 
Themazegels 
Catalogie 

' ^ = ^ ^ ^ % 

Port betaald nr 13  17 
De 12 Provincies 

5 losse zegels € 3,75 
strip van 5 € 3,75 
Fdc € 7,95 

Port betaald nr 1 

losse zegel € 5,

stnp van 5 € 25,

Port betaald nr 2 

fOlT ■ITAAiD «TPCrWT 

losse zegel € 2,50 
stnp van 5 € 12,50 

Rembrandt zegels nr 345 

^ i E 9 | l i 
VOtTMTAAt.» lllri>CH»I | »OtT «f TAA4R tb*>«retT '. POWT BtTAM 

losse zegels € 2,25 
stnp van 3 € 2,25 

Mozart zegels nr 67 De Ruyter zegels nr 8910 Intro euro Slovenië nr 1112 

losse zegels € 1,50 
stnp van 2 € 1,50 

losse zegels € 2,25 
strip van 3 € 2,25 

losse zegels € 1,50 
stnp van 2 € 1,50 

I 
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2005 FDC n r l € 9,95 
2006 FDC nr 2 € 7,95 
Rembrandt FDC nr 3 € 7,95 
Mozart FDC nr 4 € 7 , 9 5 
De Ruyter FDC nr 5 € 7,95 
Slovenië FDC nr 6 € 7,95 

Euro in t roduct ie Slowaki je 2009 
Nu leverbaar per serie € 9,95 

recente nieuwe eurolanden! 
Slovenië 2007 € 9,95 
Cyprus 2008 C 9,95 
Malta 2008 C 9,95 

Zeldzame euro's: 
San Marino C 39,95 
Vaticaan C 99,95 
Monaco C 189,95 

complete serie' l e t  2 e complete sene ' l e t 2 euro 

10 Jaar euro EMU 
20 X 2 euro € 64,95 
(incl 5 letters Duitsland) 

16 X 2 euro C 59,95 

AmiMiM. 
- VerzamelaarsMarkt nl 

^0000 artikelen online' 

 online nieuwsbrief 

inkoop %ai3cessorres 
I1\RT11ER{.ER 

m 
Importa 
UNDNIR* 

accessoires 

 scherpe aanbiedingen' 

 snel online bestellen 

 alle merken 

contatt 

 niail@deruiterbv nl 

tel 0186571166 

■tax 0186 571890 

http://VerzamelaarsMarkt.nl


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

^Nederland ^Indonesië 
4^0v. Rijksdelen 4"^^'^^®'''^"^ 

Vraag onze gratis prijslijst aan. 
U kunt ons bezoeken op: www.filateliedeboeier.nl 

SELECTIE UIT ONZE PRIJSLIJST (prijzen in euro's) 
ZWITSERLAND POSTFRIS (nrs. vigs. Michel) 

95-97 
98-100 
lOlx 
106x 
107x 
107y 
107z 
108x 
109z 
110x 
111 II 
1131 
114-116 
122y 
127 
130-32 
133-35 
142 
143-44 
146-48 
149-51 
153-55 
171x 
171z 
172-74 
175-78 
180x 
180z 
181x 
182x 
184x 
185-88 
189x 
190x 

8,50 
9,50 
16,00 
26,00 
19,00 
15,90 
10,20 
112,00 
21,00 

495,00 
22,50 
7,80 

42,50 
99,50 
47,50 
85,00 
45,00 
150,00 
30,00 
6,80 
18,00 
20,00 
27,00 
16,00 
16,00 
17,50 
11,00 
5,00 
19,00 
20,00 
19,00 
11,00 
5,00 
18,00 

190z 
191x 
209-12 
214-17 
218-21 
222-25 
226 
226-28 
229-32 
233x 
234x 
234z 
235-8 
245x 
245z 
246-49 
250-55 
266-69 
270-6 
281-84 
287-90 
294-96 
blok 2 
306-09 
321-24 
326z 
blok 4 
328-30V 
328-30W 
328-30X 
335-43 
359-62 
377-85 
387-94 

25,00 
65,00 
2,80 
2,25 
2,25 
2,25 
75,00 

550,00 
2,25 

28,00 
82,50 
42,50 
2,25 

140,00 
10,90 
7,20 

49,00 
4,75 
65,00 
4,90 
4,90 
4,00 

42,50 
5,50 
11,00 
17,50 
34,00 
115,00 
85,00 
20,00 
14,25 
2,50 

28,00 
42,00 

blok 6 
405-07 
blok 7 
412-5 
blok 8 
blok 9 
blok 10 
431-34 
438 
439-42 
blok 11 
blok 12 
447-59 
460-63 
465-68 
470 
471-74 
479 
480-83 
492x-5x 
500-5 
506-7 
508-11 
blok 13 
518 
525-28 
529-40 
541-44 
545-49 
550-54 
555-59 
blok 14 
561-65 
566-69 

62,50 
7,50 

52,50 
2,00 

50,00 
52,50 
42,50 
3,20 
6,50 
2,25 

105,00 
80,00 

220,00 
8,00 
2,20 
11,00 
5,00 
8,00 
5,10 
2,50 

22,50 
32,50 
3,60 

42,50 
19,00 
4,10 
11,50 
2,00 
9,50 
6,00 
8,50 

140,00 
4,50 
2,20 

570-74 
575-79 
580-84 
585 
588-92 
593-96 
597-01 
602-06 
blok 15 
613-17 
618-22 
627-31 
632-36 
641-45 
648-52 
657-61 
blok 16 
674-8 
683-86 
696-713x 
696-712y 
696-04RX 
696-04Ry 
714-18 
blok 17 
722-26 
731-35 
738-41 
blok 18 
764-67 
768-73 
blok 19 
831-32 
862-65 

6,40 
4,70 
6,00 
2,40 
5,20 
2,75 
6,10 
5,20 
52,50 
6,80 
5,60 
4,80 
3,60 
4,50 
3,30 
3,50 
7,90 
2,60 
7,50 
11,00 
9,00 
3,95 
4,20 
4,40 
18,00 
3,20 
2,50 
32,50 
2,40 
6,75 
2,95 
3,20 
2,40 
7,50 

INDONESIË POSTFRIS (nrs. vIgs. Zonnebloem) 
1-8 
9 
10 
11 
12 
33-38 
35 
36 
37 
41-58 
59-63 
64-66 
81-95 
101-06 
142-45 
B9 
BIO 
688-89 
690-92 
B17 
B18 

4,00 
35,00 
65,00 
95,00 
4,50 

145,00 
55,00 
36,00 
53,00 
27,50 

365,00 
6,70 
2,40 

12,00 
2,25 
9,50 

10,00 
9,75 

15,50 
18,00 
9,00 

707-09 
710-12 
731-33 
739-41 
756-58 
760-85 
820 
B21 
B22 
B23 
825 
892-94 
921-23 
833 
842 
1005-09 
843 
844 
849 
850 
851 

9,50 
4,20 
9,00 
7,00 
7,50 

36,00 
7,20 
3,00 
2,70 
7,50 
7,80 
3,50 
3,00 
3,00 
5,20 
4,80 
8,25 
4,80 
2,30 

22,50 
22,50 

853 
854 
856 
857 
858 
863 
864 
865 
866 
867 
868 
869 
870 
871 
872 
873 
874 
877 
882-83 
896 
8100 

55,00 
55,00 
7,50 
6,00 
5,75 

20,00 
10,00 
11,00 
10,00 
5,00 

16,00 
4,50 

15,00 
4,50 
6,00 
7,50 
3,20 
8,00 

65,00 
3,40 
3,50 

8118 
8119 
8123 
8124 
MSI 
MSIA 
MS2 
MS4 
MS5 
MS6 
BI 54 
port 1-3 
port 4-13 
port 48-50 
port 96-99 
porti 00-3 
porti 04-6 
riau 1-22 
riau 23-5 
riau 26-41 
i.barat1-42 

6,80 
5,00 
6,50 

35,00 
7,50 
1,50 
3,50 
3,10 
3,30 
1,40 
9,75 
4,20 
7,60 
9,50 
6,40 
6,10 
7,60 

450,00 
11,50 
10,95 
22,00 

Bestellingen bij voorkeur per brief, fax of e-mail. Levering aan nieuwe 
klanten tegen vooruitbetaling. Bij bestellingen tot € 120,- + € 2,-
admin. kosten; daarboven franco aangetekend. Min.order svp € 20,-. 
Levering zolang de voorraad strekt. Type-/zetfouten voorbehouden. 

Bij vooruitbetaling altijd 5% korting (boven € 5 0 0 - 8%) 

Klipper 75, 2991 KL Barendrecht 
Tel: 0180-690810 Fax: 0180-690811 
Postbank: 2718493 ABN-AMRO: 50.50.44.978 
E-mail: info@filateliedeboeier.nl geen winkel 

'VERZAMELEND NEDERLAND' 

GROTE INTERNATIONALE 
VERZAMELMARKT 

14-15 maart 2009 
.̂̂ »̂ ,.u.o VAN 9.30-17.00 UUR 

^<.:'I^brs GROTE VEEMARKTHAL 
^S^-^ UTRECHT 

gelegen aan de Sartreweg, nabij rotonde "De Berenkuil" en A27 
680 kramen vol verzamelitems! ENTREE: € 4,50 
Inlichtingen bij de organisator: Frits Spee, (0317) 61 47 60, of (06) 12 91 88 88 

www.verzamelendnederland.nl 
Alles over verzamelen bijeen te Utrecht 
Een evenement dat u niet mag missen! 

72e Capelse postzegelbeurs 
Zaterdag 21 en zondag 2 2 februar i 2 0 0 9 
Capelle a/d IJssel, in de Trefterp, IVIarsdiep 1 

• Vele handelaren met voor elk wat wils 
• Een "stuiverhoek" met honderdduizenden zegels 
• Toegang en overdekt parkeren gratis! 
• Eindpunt metro "de Terp'VCapeiie aan den Ijssel 
• Openingstijden beide dagen van 10.00 -17.00 uur 

Voor inlichtingen: 
Tel.: 06 51245528 (Hr. A.). Eishoff) 
Internet: http://home.hccnet.nI/g.v.d.koore/ 

(FILATELIST£NVER£NIGIN(rr* 

SSEL- & LEKSTREEK' IJi 
Jubi leumtentoonstel l ing 1 t o t en met 4 oktober 2009. 

Beurs 28 en 29 november 2009. 

Optisch elektrische 
waterm 

"Naast watermerken kunt U de 
kwaliteit, dunne plekken, reparaties 

papieronregelmatigheden, eet., 
zichtbaar maken. 

Werkt op AA batterijen 
en / of op 220 Volt. 

Professioneel apparaat Signoscope T1 
Nr. 9886 € 172,50 
Adapter Tl 220 Volt 
Nr. 9887 € 15,-

Handzame Signoscope T 2 
Nr. 9875 € 77,50 
Adapter T2 220 Volt 
Nr.9876 €12,50 

Signoscope 
SAFE Nederland • Firma Van Mastrigt 
Botersloot 62 & 64 • 3011 HJ ROTTERDAIVl 
Internetsite: www.safenederland.nl • Email: m.mastrigt@wxs.nl 

http://www.filateliedeboeier.nl
mailto:info@filateliedeboeier.nl
http://www.verzamelendnederland.nl
http://home.hccnet.nI/g.v.d.koore/
http://www.safenederland.nl
mailto:m.mastrigt@wxs.nl


h nooit weggeweest 

Philapost gaat uitpakken in 2009! Alle registers gaan 

open! Bestel één van de 'Champion-Wonderdozen'! 

Champion betekent Kampioen en dat is Philapost. Vraag 

daarom nu alvast de dikke folder van 96 pagina's aan 

die voorjaar 2009 verschijnt! Bel 0 1 0 - 2 6 6 7 8 2 8 

Adverteren in het Maandblad Filatelie is een mooie traditie, maar 

met liefst 30.000 kopende klanten in de 15 jaar dat Philapost bestaat 

is het geen noodzaak, immers, uit de statistieken weten we dat 

slechts 10% van de lezers een Wonderdoos echt weet te waarderen. 

Daarom, ook al bent u nieuwsgierig, lees dan vooral niet verder! 

'Champion-Wonderdoos' 
... is er 'Basic' voor € 95,=, 'Superbe' voor € 195,= en 'Excellent' voor € 495,= 

'Champlon-Wonderdoos-Baslc' voor slechts € 95,= met 
tenminste 10.000 verschillende postzegels van de gehele 
wereld, waarbij compleet postfris van Nederland en Overzee 

'Champion-Wonderdoos-Superbe' voor slechts € 195,= met 
tenminste 10.000 verschillende postzegels, 10 willekeurige 
albums met restanten, daarbij tevens complete postfrisse 
uitgaven, Nederland en Overzeese Rijksdelen, alsmede 
West-Europa 

'Champion-Wonderdoos-ExceUent' voor slechts € 495,= met 
tenminste 10.000 verschillende postzegels, 10 willekeurige 
albums met restanten en € 2009,= N.V.P.H, cataloguswaarde 
Nederland en Overzeese Rijksdelen genoteerd in de speciale 
catalogus van de N.V.P.H. 2009 (uiteraard geen trucjes, geen 
bundels, maar frisse postzegels van mooie kwaliteit) met 
gestempelde uitgiften van voor WO II, mooie complete series 
van de '50 jaren, postzegelboekjes, de combinaties daaruit, 
kindervelletjes, ptaatfouten (ook in de N.V.P.H, catalogus) en 
natuurlijk veel postfrisse complete series t.w.v. € 2009,=! 

Bestel de 'Champion-Wonderdoos' in Bask, Superbe of Exellent gewoon op zicht! Bel 010-2667828 

PHILAPOST. 
V E R Z A M E L S E R V I C E 

De 10% onder u die geen twijfel heeft, hoeft de leveringsvoorwaarden van 
Philapost met te lezen. Maar Philapost is wel verplicht ze u te noemen: 
- Bestellen, bekijken, betalen of gewoon retour sturen, al 15 jaar hetzelfde 
- 10 dagen netto vrijblijvend op zicht nnet een volledige teruggavegarantie 
- Geen verzendkosten en een gratis antwoordnummer om aan te retourneren 
- Bij retour zenden is bellen om de zending aan te kondigen een verplichting 

Licensed by VDC P/i/(a® Broup 

telefoon 010-2667828 
intern.+31102667828 

telefax 010-5118321 
lntern.+31105118321 

e-mail infoiaphilapost.nl 
website www.philapost.nl 

LylantseBaan3,2908LG 
Capelle aan den IJssel 

Rabobank Rotterdam 
ABNAmro Antwerpen 

10.60.19.538 
721-5205265-42 

http://infoiaphilapost.nl
http://www.philapost.nl


AN LOKVEN FILATELIE BV 

Elk voor en najaar organiseren wij 
een veiling met een kwaliteitsaanbod 
betere zegels en series, goede verzamelingen 
en complete nalatenschappen. 

Voor deze veiling vragen wij doorlopend goed 
materiaal! Ook contante aankoop. 
Als beëdigd makelaartaxateur verzorgen wij 
expertises voor verzekering en successie. 

y j j r j i ^ f ;IJ i i i j UI l'J = J^ ^JJ Jk'j IJ 'JU JJJ 

.111'; M j i i| j i i ' j j J f r ' j i j l II n) ; " i l j j " r l i'thji^ 

VAN LOKVEN FILATELIE BV 

Bakkerstraat 22 
6Ö41 JR Roermond 

Tel. +31(0)475 563 500 

WWWVANLOKVEN NL 

Geer tzen Phi late l ie 
Prins Bernhardstraat 11 
3466 LR WAARDER (nl) 
Tel 00 31 (0)348 501582 
Fax 00 31 (0)348 434602 

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

Onze nieuwe scherpe aanbieding m stokboeken van het 1=" klas merk 
Leuchtturm staat weer voor u klaar 

Voor zegels van vele landen zowel binnen als buiten Europa kunt u bij 
ons terecht Wij verzorgen graag uw nieuwtjes en mancolijst Dit kan 
zijn postfris of gestempeld Ook thematische zegels behoren tot onze 
specialiteit net zoals de ruime sortering catalogi voor landen en motieven 
De eerste supplementen van 2008 zijn inmiddels verschenen 
Kijkt u ook eens op onze vernieuwde website 

w w w . g e e r t z e n p h i l a t e l i e . n l 
WIJ maken graag kennis met u op de vele postzegelevenementen in 
binnen en buitenland waar wij met een stand zijn vertegenwoordigd 

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

Nijmeegse 
Postzegel en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

NIEUWE PRIJSLIJSTEN (uitsluitend postfris) 
(r) Austrahe (1913 2006) en Australisch Antarctica 
(s) Nieuw Zeeland en Ross Dependency 
(v) Zuidehjk Afrika Zuid Afrika Thuislanden Zuid West Afrika/Namibie 

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

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

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

BIJ aanvraag gaarne vermelden welke lij$t(en) U wilt ontvangen 

Grote Markt 1  8011 LV Zwolle 
tel 038 4213838 (fax 4226330) 
ING Postbank 3931929 
E mail boomstamps(^home nl 
Winkel geopend dinsdag t/m zaterdag 
10 0012 30 en 13 3017 00 uur 

Postzegelhandel 
Boomstamps 

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

ansichtkaarten  alle andere verzamelingen 

\Ä? \̂Ä?o(o)©W©®(?@ftCP(o)(o){j'oÖi]0 
Veilinghuis "De Voorstraat" 

H Voorstraat 23  8011 MK Zwolle 
■Sr Tel 038  4211045 daags 08 30 tot 16 00 uur 

Voor postzegels Nederland & Overzee naar: 

www,postzegelhoes,nl 
of vraag GRATIS prijslijst aan bij 

't POSTZEGELHOES TSI0773512 698 
of een briefje naar Venloseweg 43 5993 PH Maasbree 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

In uw en ons belang proberen wij een zo 
hoog mogelijke bieding vast te stellen 
WIJ zijn geïnteresseerd in alle landen 
Postzegels, automaatboekjes, FDC's, 
alles' 
Een 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 

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel 0346550618 
bgg 06 51360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 
Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistiscfie benodigdtieden. 

Korenstraat 1047311 LP Apeldoorn 
Tel.(055)521 54 26. 
Onze winkel is dagelijks geopend van 9 3017 30 uur, 
maandag gesloten 

http://www.geertzenphilatelie.nl
http://www.muntenenpostzegels.nl
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'Filatelie' (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge
geven door de Stichting Nederlandsch 
Maandblad uoor Philatelie in Den Haag. Inhoud Filatdi 
De officiële mededelingen van de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Koninklijke Nederlandse Bond van 
Filatelistenverenigingen KNBF en de Inhoudsopgave 
pagina's van De Posthoorn vallen buiten QJ 
verantwoordelijkheid van de redactie. üitdewe^eid van dë filatelie 
Hoofdredacteur: • ^00 
Aad Knikman AIJP Verzamelgebied Nederland 
Achtergracht 71, i38iBLWeesp IO2/103 
S l S ^ " " Ä o 8 VerzamdgëbiedBeigii 
Email; philateli«3)tip,til I°4 
Website: uiunt.jilotdie.iBs Nieuwe beurs voor het Noorden van ons land 

105 
Advertentieverkoop: j)g Postlioorn  jaargang 5 8  februari 2009 
Bureau de Troye < o O J y ,„ÄI ,—,i ,«S) ,„„ 
Prieelvogelweg5,i349CGAlmere " •; ;•; 106/107/108/109 
Jeanine de Troye Postwaardestukken 
Telefoon: 0365384528 I i o / l l l 
Telefax; 0365384880 Postzegelboeldes 
info(a)bijreüudetroi)e.nl II2/113 
Abonnementen en bezorgklachten: Luchtpostnieuws 
Abonnementenland II4 
Postbus 20,1910 AA Uitgeest Boekenplank 
Telefoon: 0900ABOLAND j j c 
Telefax: ':.\r-iro::t'' Mr:xöpbezöekin^ë;t 
Mutaties: viawww.aboland.nl IIO/117 

Ansichtkaarten combineren metpostgeschiedenis? [slot] 
Adreswijzigingen: 120/121/122/123/124/125/126/127 
Adreswijzigingen geeft u op aan de Filatelistische evenementen 
secretaris van de vereniging waarvan u o < 
lid bent. Individuele abonnees zenden ■• ;•••; 120/129 
hun adreswijziging aan de administra Bondspagma's 
tie (zie 'Abonnementen'). 130/131/132 

,., , .̂ Nederlandse stempels 
'Hoe word ik abonnee?' . 
Er zijn twee abonnementsmethoden: " ', V '1 i ' " ' " ^V".""i i 
1. een collectief abonnement: De oplagen van de zegels van de eerste emissie van Nederland 
U kunt lid worden van een vereniging 133/134/^35 
die bij 'Filatelie' is aangesloten; het Wij lazen VOOr U 
abonnementsgeld maakt dan deel uit 136/137/1^8 
van uw verenigingscontributie. \/i' '•' ' 'c\' 3 / 3 
2. een individueel abonnement: Maximatllie 
hiervoor kunt u zichm.u.V. België ■•. 139 
aanmelden bij Abonnementenland Nieuwe uitgiften 
in Uitgeest {zie'Abonriementen') 140/141/142/143/144/145/146/147 
ZiteU^d! st tSi 'o ' f r66°5o nieuws van het maandblad Filatelie 
(buitenland, priority). Een individueel •. ^47 
abonnement gaat per de eerste van Thematisch panorama 
een willekeurige maand in; het loopt 148/14Q 
minimaal één jaar (11 nummers). Kleine annonces 
Abonnementsbeëindiging: zie 'Opzeg
ging abonnement'. 5^ 

ÄtuInX^rOan kosteen B i i j ä g j ; g g r ß ä g i n ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ _ _ ^ 
abonnement € 28.. Stort dit bedrag op 
n i n r  e s ^ F Ä ^ B ^ u V s e T '"" I " ^ i t n u m m e r van Filatelie r o n d t 
vermeld duidelijk het adres waarnaar H a n SieiTl Uit de Verenigde Sta ten Zijn 
het blad moet worden gezonden! zes lu lk af Waarin hij d e m o g e l i j k h e d e n 
Opzegging abonnement: o m h e t Verzamelen van a n s i c h t k a a r t e n 
Een individueel abonnement kan aan m e t pOStgeSChiedenis te C o m b i n e r e n 
het eind van de lopende abonnements h-.t y'wn HÜ b e h a n d e l t in /Ün b^^tstP 
periode worden beëindigd, u doet ^^^^ 2^^"* ^*J o e n a n u e i i in Zijn laacsce 
dit door uiterlijk vier weken vóór het aflevering een aan ta l exo t i sche 
aflopen van uw abonnement een brief b e s t e m m i n g e n , w a a r o n d c r  zie o n s 
te schriiven aan Abonnementenland in , i ^ . j n. 1 T' i_̂ 
Uitgeest {adres: zie 'Abonnementen'). Omslag  h e t idylllSChc Tahi t i . fmSBBSm. 
Losse nummers: ^ • • 1 
Nummers van de lopende jaargang AciVCrtdltlC^inClCX 
kunnen (mits voorradig) voor € 2.50 ■ ^ ^ ■ ^ ■ ■ ■ ^ ■ ■ ^ ■ ■ i M H I 
per nummer (inclusief porto) worden 
besteld via postgiro 8591403 van 
Abonnementenland in Uitgeest; 
vermeld de gewenste editienummers 
en uw volledige adres. 

Noordelijke beurs 105 
Zelfs de Duitsers, 

toch echt geen 
kleine jongens 

als het om 
filatelistische 

evenementen gaat, 
hebben belang

stelling voor 
Noord 2009, een 

noordelijke beurs 
die in Roden wordt 

gehouden. 

Oplageaantallen 133 
De oplagen van 

Nederlands eerste 
emissie, die van 

1852, lijken al jaren 
rotsvast te hggen. 

Hans Caarls denkt 
dat de gegevens die 
de NVPHcatalogus 

vermeldt onjuist 
zijn en hij licht toe 

waarom hij die me
ning is toegedaan. 
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Lees feestelijk 148 
'Lees feestelijk, 
groei geestelijk' 

 daar komt de 
goede raaad van 

Jeffrey Groeneveld 
op neer. Jeffrey 
wijst er terecht 
op dat de ware 

verzamelaar uit 
veel interessante 

bronnen kan 
putten. 
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Het maandblad Filatelie is Qflfinal Partner van de AIJP (Association Internationale des Journ allstes Philoteliques) en lid 
van de ASCAT (de internationale organisatie van uitgevers van postzegel catalogi en postzegeltijdschriften). 
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CRIMPEN ^ ^ Ü N G E R 

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 filatellstische gebieden. 
In Europa hebben wij agentschappen in Spanje, België, Frankrijk, Oostenrijk, 
Zwitserland en Italië. 

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

Onze agent in Nederland is Clemens Smits. 

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

Tel. 0346 - 552585 
Fax 0346 - 552584 

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

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

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

1. Ä 3. «.fc-si^^ï^A" 'S 

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

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


r 6 ^ Crimpen &< Younger koopt aan, 
tot uw tevredenheid! 

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

Dhr CA.B van Brakel, Den Haag 

Na het telefonisch contact verliep de afhandeling, na verzending van de zegels, via de E-maiJ 
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. 
I" >eder geval bij een volgende verkoop voor herhaling vatbaar. 

Dhr J. Reeder, D.K. •"^Wl^WW^W^-

Via u (in commissie) verkopen zou wat "̂ ^̂ ^ °P;f ̂ ^̂ ^̂ ^ ^^, ^ , t tegemoet door het bod 

Dank daarvoor, ^ ~ 
— ^ ^ Dhr. E. van Liempt, Zuidlaren 

Dhr. J. v.d. E, S. 
1!!" H!fl|i)(P]«I^!P[! ü|i! 

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

Crimpen & Younger GmbH i Wilhelmstraße 18 1 65185 Wiesbaden 
Deutschland I e-mail: info@crimpenyounger.de 

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


Smits Philately î5äp̂ >̂ ~̂ 
Amsterdainse^traatweg 404 - 3551 CX Utr«c|it 

Tel.: 030-2443170 (24 yurs bestellijn) 
info@filatelie.net - Banic: 38.16.81.378 / Giro: 7227081 ^^lg 

: . : V : v T 7 n « W W - F I L A T E L I E - N E T - W Ü ^ X J ^ ^ M ^ O M T H E W E B - C O M ^ 

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

Of kijk op: WWW.FILATELIE.NET 
11164 Afghanistan 1871-1968. Prijs: € 600,00 
(on)gebruikte/postfnsse collectie met indrukwekkend (en deels onbegrijpelijk) klassiek en oud deel, 
verder veel betere uitgaven, ongetand, blokken, pakketpost zegels, in band Zelden aangeboden col-
lectiei 
11115 Alderney gutterpairs. Prijs: € 115,00 
Safe album met een postfnsse collectie gutterpairs van Alderney Nominaal £ 85,86 
11126 België 1851-1969. Prijs: € 430,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie België 1851-1969 in Davo album Collectie is goed ge
vuld en bevat beter materiaal zoals (Michel no's) 158,235-24311*, 914-921*, 922-924*, 967-972*, 992-
994*, 1022-1027* blok 26** etc 
11111 België port 1870-1981. Prijs: € 320,00 
Met uitzondenng van no 2 complete collectie België port 1870-1981, postfris en ongebruikt op 
Davobladen in map Collectie bevat o a no 10**, 12-16** etc Cat waarde 1747 euro 
11172 België vanaf 1849. Prijs: € 900,00 
Leuke **/*/0 doublettenpartij vanaf de Ie emissies met ook veel postfns matenaai in aantallen, blok
ken, spoor- en dienst, voorafstempelingen etc in 7 banden en op albumbladen, in doos Veel goed ver
koopbaar materiaal aanwezig + veel nominaal' 
11188 Berlijn. Prijs: € 270,00 
Zeer uitgebreide postfrisse, ongebruikte en gebruikte stock Berlijn in twee stockboeken Zeer veel ma
teriaal, zeer hoge cat waarde' Superkoopjei 
Prijs: € 270,00 
11207 Bulgarije 1879-1995. Prijs: € 1.050,00 
Doos met 5 insteekboeken met postfns, ongebruikt en gebruikt materiaal van Bulgarije 1879-1995 in 
aantallen Zeer veel zegels, waaronder zeer veel beter matenaai zoals (Michel no's) 206-209*, 212-
221* (3x), 260-265**, 260-265*, 266-271**, 266-271*, 266-271, 280-285* (2x), 286-290*, 291-295* 
(2x), 360-364* (3x), 377-388**/* (5x), 731-737**, 1087B**, 1094B** (12x), A1100** (16x), 1103a-b** 
(lOx), etc etc Heel veel zegels, zeer hoge cat waardei 
11103 Colombia bloliken 1944-1993. Prijs: € 130,00 
Insteekboek met een postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie blokken van Colombia 1944-1993 
Collectie bevat o a blok 1** (3x), 1*, 6**, 7**, 8**, 9**, 100**, 11**, 12**, 13**, 14** (2x), 15** etc Hoge 
cat waarde 
11066 Curagao/Antlllen 1889-1999. Prijs: € 600,00 
Voornamelijk postfnsse (iets ongebruikt) collectie Curagao/Antillen 1889-1999 in 3 Davo luxe albums 
Zeer goed gevulde collectie vanaf 1951 zo goed als compleet en ook voor de oorlog zeer aardig ge -
vuld Hoge cat waardei 
11152 Cyprus 1880-1993. Prijs: € 200,00 
**/*/0 stockvoorraad wo beter klassiek, later veel postfrisse uitgaven incl blokken, in stockboek 
11175 DDR proefdrukken!!!!! Prijs: € 900,00 
Prachtige postfnsse collectie met allen ongetande zegels, verschillende kleuren die missen, gedeelte
lijk bedrukt missende waarde-insohrift, zeer zeldzaam en nooit aangeboden zegels 213 stuksi" uit ou
de nalatenschap Kunt u zich voorstellen hoe uw collectie eruit ziet met deze zegels erbij ' ' ' ' ' 
11053 Diverse landen. Prijs: € 225,00 
Blanco album met ongebruikt en gebruikt matenaai van diverse landen, waaronder leuk Engelse kolo
men, o a Papua Nieuw Guinea, en leuk Zwitserland 
11154 Duitse Reich 1872-1945. Prijs: € 2.750,00 
Prachtige vnl gebruikte collectie in meest mooie kwaliteit, compleet op 11 zegels en 2 blokken nai incl 
vele topnummers, blokken vanaf nr 3 compleet, dienst compleet, in Kabe album Cat w circa 20.000 
euro"! Mooie collectiei 
11068 Duitse Rijk 1872-1945. Prijs: € 1.750,00 
Gebruikte vrijwel complete collectie in meest nette kwaliteit, er missen slechts 12 zegels en 2 blokken, 
incl Ostropa blok, goed infia, diverse zeppelins, dienst compleet in oud Kabe album Enorme cat w 
11190 Duitse Staten. Prijs: € 1.650,00 
Insteekboek met ongebruikt en gebruikt materiaal van oude Duitse Staten Zegels van Beieren tot 
Württemberg met doubletten en betere stempels Veel zegels, zeer hoge cat waarde' 
11184 Duitsland blokken, velletjes. Prijs: € 550,00 
Importa blokken album met diverse blokken van Duitsland Bevat o a Iposta blok 1930" (zegels post
fns) blok 11, Debna 1950 blok ongebruikt en gebruikt, etc Verder ook wat bneven, Kunerdienst op 
bnef etc 
11168 Duitsland en Gebieden -i- Overzee. Prijs: € 200,00 
Leuk lot van 10 met gelopen rondzendboekjes met ook beter matenaai, uitgeprijste verkoopwaarde 
ruim 1000 euro koopje' 
11062 Duitsland. Prijs: € 320,00 
Davo album met divers matenaai van Duitsland, waaronder beter ongebruikt en gebruikt matenaai van 
de beginjaren van Bund, zoals (Michel no's) 111-112*, 115 116, 121-122*, 139-140,141-142,143-
146*, 153-154*, 156-159*, 167-170*, 173-176*, 177-196*, etc Tevens wat zones aanwezig, waaronder 
vnl de Franse zone 
11208 Egypte 1866-1991. Prijs: € 385,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Egypte 1866-1991 in blanco album Leuke collectie met ook klas
siek materiaal luchtpost etc 
11141 Engeland 1840-1998. Prijs: € 600,00 
Insteekboek met een gebruikte stock voorraad Engeland 1840-1998 Zeer veel klassiek matenaai, cat 
waarde (Stanley Gibbons) ca £16500 (ca 23000 euro) 
11109 Engeland Greetings boekjes. Prijs: € 100,00 
Map mei 13 Greetings boekjes van Engeland Cat waarde Stanley Gibbons £ 385 Koopjei 
11206 Engeland. Prijs: € 300,00 
Gebruikte verzameling met complete series op bnefstukjes, kaarten etc wo blokken In aantallen 
Jaren 2002-2003 Cat waarde ongeveer euro 4125,--In 2 Davo mappenalbums 
11125 Engelse koloniën kroning 1978. Prijs: € 100,00 
Map met 21 postfrisse complete souvenir velletjes van de kroning van 1978 
11060 Engelse koloniën. Prijs: € 300,00 
Blanco album met ongebruikt en gebruikt matenaai van diverse Engelse gebieden Bevat o a mooi 
Singapore en Maleisië Hoge cat waarde 
11090 Europa Cept 1949-1993. Prijs: € 1.200,00 
Prachtige vrijwel complete tot overcomplete meest postfnsse collectie, met alle topsenes voorlopers 
als Italië, Portugal Zwitserland Nations Unies opdruk serie, Gnekenland België incl blok, verder 
ogenschijnlijk compleet incl meelopers, in 2 insteekboeken + map met modernere jaargangen 
Enorme cat w en koopje' 

11192 Flume 1919-1924. Prijs: € 1.350,00 
Prachtige uitzoekpartij **/*/0 met diverse deelverzamelingen, stockboek met waanzinnige hoeveelhe
den WO ook de Ie sene in aantallen incl de lOkr, ook deels op type opdrukken verzameld, opdrukva-
rieteiten, ArbeA/eglia, porten, op groot aantal albumbladen + in stockboek, in doos Enorme cat w " 
11214 Frankrijk 1930-1988. Prijs: € 425,00 
Insteekboek met postfris en ongebruikt materiaal van Frankrijk 1930-1988 Heel veel zegels met ook 
beter matenaai zoals (Yvert no's) 322-327*454-457**, 580A**, 867-872**, 891-896**, 930-935**, 945-
950*, 960-965*, 1027-1032**, 1066-1071**, etc Zeer mooie collectie zeer hoge cat waarde' 
11110 Franse koloniën. Prijs: € 250,00 
Map met insteekbladen met beter matenaai van diverse Franse kolomen Bevat o a Syne 14-17*, 
luchtpost 10-13, Tunesië 57*, Ghadanes 1-8*, luchtpost 1-2*, etc Cat waarde 1532 euro 
11151 Gibraltar 1886-2000. Prijs: € 145,00 
**/*/0 stockvoorraad wo betere uitgaven, moderner deel meest postfns incl langlopende series en 
blokken + port in stockboek 
11093 Italië 1861-2004!! Prijs: € 2.500,00 
Mooie en uitgebreide (on)gebruikte/postfnsse stockvoorraad met ook beter klassiek, dure uitgaven ja
ren 20/30/50, ook veel nominaal in euro's verder goed luchtposten dienst etc opgezet in 11 stockboe
ken, in grote verhuisdoos 
11078 Italië 1862-1995. Prijs: € 1.875,00 
Geheel gebruikte collectie, begin spaarzaam, vanaf jaren 20 zeer goedgevuld met Congresso sene, 
vrijwel alle andere betere uitgaven van de 20/30 en 50-er jaren, betere luchtposten etc in Davo album 
Zeer hoge cat w 
11201 Joegoslavië 1872-1972. Prijs: € 270,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Joegoslavië 1872-1972 op blanco bladen in nngband Collectie 
be vat ook deel Montenegro 
11213 Joegoslavië. Prijs: € 675,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Joegoslavië op blanco bladen in album Collectie is deels 
gespecialiseerd en bevat ook Kroatië, Servië etc Ook verzameld in blokken van 4, paren en wat afwij
kingen Leuke collectie 
11195 Kroatië 1941-1997. Prijs: € 775,00 
Insteekboek en vellenmap met een postfnsse, ongebruikte en gebruikte handelarenvoorraad van 
Kroatië 1941-1997 Bevat veel complete vellen, ook wat vaneteiten, ongetand etc Hoge cat waarde' 
11199 Letland 1918-1940. Prijs: € 1.450,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte stock Letland 1918-1940 in 2 stockboeken Enorm veel materiaal, 
waarbij zeer veel betere zegels Giga cat waarde' 
11211 Luxemburg 1852-1973. Prijs: € 700,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 1852-1973 in luxe Leuchtturm album 
Collectie IS goed gevuld en bevat ook veel beter matenaai zoals (Michel no's) 227-231,240-244', 245-
249*, 252-256* 259-264* 284-289*, 468-473*, 478-483 blok 7* etc Ook leuk dienst, port etc aanwe
zig Leuke collectie, hoge cat waarde' 
11202 Luxemburg 1852-20051 Prijs: € 3.850,00 
Fantastische geheel ongebruikte/postfnsse collectie, (nr 1/2 gebruikt), 1859/63 1c t/m 37 1/2c, 1865 
1c(2), 10c, 20c en 40c, 1874 1c t/m 1fr(zonder 371/2ct), 1880 compleet, emissie 1882,1891 op tanding 
verzameld 1906 sene postfns 1923 blok postfns("), alle goede Caritas senes postfns, Intellectuelen 
postfns, velletjes kleinbogen, heel goed dienst met dure zegels etc in 5 albums. Fantastische collectie" 
11122 Maleisië. Prijs: € 125,00 
Map met insteekbladen met een postfnsse collectie Maleisië, waarin leuk matenaai met ook veel vim-
dersenes 
11061 Marshall Islands. Prijs: € 170,00 
Insteekboek met postfns matenaai van IWarshall Islands en tevens wat Palau, Grenada etc Veel mate
riaal, waaronder veel motief 
11108 Monaco. Prijs: € 300,00 
Map met postfris en ongebruikt matenaai van Monaco, Albert I, yvert 11-21 Zegels m gemengde kwa
liteit, ook wat zonder gom Cat waarde 3481 euro 
11215 Muziek, carnaval, post en postvervoer. Prijs: € 150,00 
Thematische verzameling van muziek, carnaval, post en postvervoer Vnl postfns met veel blokken en 
senes In album 
11155 Nederland 1782-1851. Prijs: € 1.450,00 
Album met 54 voorfilatelie brieven, alle verzonden vanuit Schiedam Leuke brieven met diverse postbe-
merkingen stempels etc Zeer leuke collectie! 
11095 Nederland 1852-1944. Prijs: € 2.200,00 
Meest gebruikte in de hoofdnummers complete collectie in meest nette kwaliteit met alle topnummers, 
verder extra's zoals nr 2 en 3 in strippen van 3 gebruikt (kort), luchtpost compleet incl 12/13, diverse 
roltandingen alle porten compleet, beter postbewijs etc in Davo album Cat w ruim 10100 euro' 
11097 Nederland 1852-1967. Prijs: € 2.000,00 
Geheel gebruikte vrijwel complete verzameling in meest mooie kwaliteit met alle topnummers aanwe
zig, verder als extra's alle kind roltandingsenes, een beetje valse 3-gaats roltandmg, legioenblokken 
postfris in Kosmos album Cat w 8400 euro (3-gaats roltandmg kado') 
11094 Nederland 1852-1987. Prijs: € 2.250,00 
In de hoofdnummers geheel complete collectie in meest nette kwaliteit met alle topnummers als 48,80, 
101,104/5,130/131,136/138, vooroorlogs geheel gebruikt, daarna meest ongebruikt/postfns, verder 
luchtpost met de meeuwen gebruikt Amphilex velletjes postfns etc in Schaubek album Cat w ruim 
10 500 euro 
11116 Nederland 1852-1990. Prijs: € 1.050,00 
Davo album met een postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1990 Collectie is 
zeer goed gevuld en bevat veel beter matenaai zoals 3 6,12,29,44,48,49,130,131,136-138,347* 
348,349*, 402-403B*, 474-489** 592-595** etc in Davo album Cat w ruim 7300 euro' 
11147 Nederiand 1856-1902. Prijs: € 1.000,00 
Album met 29 brieven en 6 postwaardestukken van Nederland 1856-1902 Bevat o.a no 1 (2x), 2 (4x), 
4 (5 X paar, 1 maal met no 6), 5,6,7,8, etc Zeer mooie kwaliteit, zeer hoge cat waarde' 
11169 Nederiand 1 e emissie. Prijs: € 1.200,00 
Klem insteekboekje met veel matenaai van de eerste emissie Veel zegels geplaat en over het alge
meen mooie kwaliteit Bevat 64 maal no 1,80 maal no. 2 en 17 maal no 3 Tevens 7x no 4,8x no 5 
5xno 6,7-12,13-18 Leuke samenstelling 
11156 Nederiand aangetekend. Prijs: € 600,00 
Album met ca 145 aangetekende stukken alle verzonden vanuit Schiedam Collectie begint ca 1880 
en loopt tot ca 1990 Zeer leuke collectie met zeer veel beter materiaal 
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11149 Nederland automaatboekjes. Prijs: € 225,00 
Postfrisse collectie met doubletten wo 6c, 8c en 8cf, 9d, 9cf, 9e etc m insteekboek Cat w 1250+ eu
ro, koopje 
11134 Nederland eerste emissie. Prijs: € 15.000,00 
Schitterende geplate collectie eerste emissie Nederland Collectie bevat 516 x no 1, (+ 6 paren en 1 
stnp van 3) 593 x no 2 (+ 4 paren) en 3 x no 3 Collectie bevat o a 5 maal plaat la (diep donker
blauw) 14 maal plaat 1c (staalblauw), 20 maal ld , 6 maal lp, 4 maal 2a, 55 maal 21, etc De zegels zijn 
m zeer mooie kwaliteit, over tiet algemeen breed gerand en mooi afgestempeld Ook wat velrandstuk-
ken aanwezig mooie afstempelingen etc Op blanco bladen in Leuchtturm album Giga cat waardei 
11197 Nederland FDC's. Prijs: € 1.250,00 
Nederland, complete collectie FDC's E1-E61 beschreven, vanaf E62 tot E288 enkelen beschreven en 
veel A nummers In 2 albums 
11178 Nederland l<indblokken 1965-1976. Prijs: € 200,00 
Vnl postfrisse blokken in diverse aantallen, meest nette kwaliteit, in insteekboek, cat w ruim 1700 euro 
11071 Nederland kleinrond. Prijs: € 600,00 
Collectie op veel verschillende waarden van A-Z, met veel duidelijke afdrukken, in 2 stockboeken Cat 
w stempels circa 4000 euroi 
11158 Nederland portzegels. Prijs: € 2.000,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie secundaire plaatfouten van de portzegels 13-26 en 29-30 Alle 
goed gedocumenteerd met ook wat Overzeese Gebiedsdelen Mooie collectie met een zeer hoge cat 
waarde' 
11069 Nederland puntstempel collectie. Prijs: € 3.750,00 
Schitterende collectie op veel verschillende waarden, veelal zeer mooie afdrukken wo vele dure ze
gels van nr 1 t/m 257, in insteekboek Gat w ruim 26 800+ euro"' 
11146 Nederland puntstempeis. Prijs: € 1.150,00 
Insteekboek met ruim 600 zegels met puntstempeis tussen no 1 en 252 Stempels op diverse waarden 
van diverse emissies Zeer hoge cat waardei 
11070 Nederland puntstempeis. Prijs: € 600,00 
Leuke collectie op veel verschillende waarden opgezet m insteekboek, beetje diverse kwaliteit, cat w 
circa 4000 euro 
11140 Nederland Schiedam poststukken. Prijs: € 1.700,00 
Album met poststukken en formulieren van of naar Schiedam Collectie bevat o a 50 met portzegels 
belaste portstukken 39 onbestelbaar/rebut stukken, 9 postbuskaartjes (waaronder een half kaartje 
met een paartje no 79) etc Zeer mooie collectie, zeer hoge cat waarde' 
11052 Nederland stempels. Prijs: € 1.400,00 
Drie insteekboeken met stempels van Nederland Vooral zeer veel langstempels, maar ook wat groot-
rond en kleinrond stempels Magnifieke uitzoekpartij met zeer veel beter materiaal Zeer hoge cat 
waarde' 
11100 Nederland velrandbijzonderheden. Prijs: € 150,00 
Insteekboek met plaatnummers kniptekens etc van Nederland Leuk matenaal met ook o a stnp van 
10 van no 336 (Konijnenburg 12,5 cent blauw) met plaatfout G ipv C postfris Leuk kavel' 
11144 Nederlands Indië 1864-1949. Prijs: € 775,00 
Blanco album met een ongebruikte en gebruikte collectie Nederlands Indie 1864-1949 Collectie bevat 
zeer veel beter materiaal zoals 1,2 5, 23-30, 40a-49a 63-80 (Java), 81-98 (Buiten Bezit), 149-159* 
(Bandoeng) 160-166 205-210* 346 351-361*, Brandkast 1-7* etc Tevens Nederlands Nieuw Guinea 
aanwezig 
11098 Nederlands Indië Japanse bezetting/interim. Prijs: € 550,00 
Enorme verzamelaar accumulatie, beginnend bij de gewone uitgaven Sumatra, Malakka, Java en gro
te Oogst in aantallen, verder veel interim en bezetting, interessante poststukken + postwissels jaren 
50, in dik insteekboek interessant' 
11157 Nederlands Indië langstempels. Prijs: € 1.500,00 
Collectie langstempels op portzegels van Nederlands Indie Ruim 230 zegels, veel met mooie afstem
pelingen Heel mooie collectie op blanco bladen in klemband, zeer hoge cat waarde' 
11179 Nederlands Indié port proeven!! Prijs: € 1.950,00 
Emissie 1941 complete sene let t/m 1 gulden Indische druk in complete ongetande proefdrukvellen van 
100 stuks met velranden + bemerking van de drukkerij in de velranden De proeven van de 5ct en 40ct 
zijn onbekend vigs het proevenboek'" Unieke gelegenheid, voor de grote Nederlands Indie verzamelaar' 
11133 Nederlands Indië postwaardestukken. Prijs: € 775,00 
Map met 88 poststukken van Nederlands Indie 1934-1942 Merendeel goed gedocumenteerd beschre
ven op tentoonstellingsbladen Diverse frankenngen, aangetekend, expresse valeur etc Ook iets 
Japanse bezetting Zeer mooie collectie' 
11137 Nederlands Nieuw Guinea./EPrijs: € 250,00 
Insteekboek vol knipsels met postzegels van Nederlands Nieuw Guinea met diverse afstempelingen (o a 
rond- en langstempels) Veel zegels met stempels op post-en wisselstukken Leuk voor de specialist 
11054 Nieuw Zeeland 1855-2002. Prijs: € 1.800,00 
Zeer goed gevulde postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nieuw Zeeland 1855-2002 in 2 Davo 
albums en 1 stockboek Collectie bevat zeer veel beter matenaal zoals (Yvert no's) 70-82,83-93,169-
174* 169-174,180-182,183-185,189,190 191,193-206*, 193-206, 213-226*, 243-255*, luchtpost 1-
4, 5, service 33,43,44, 60, 61, etc Vanaf 1940 is de collectie zo goed als compleet Zeer hoge cat 
waarde' 
11128 Oost Europa collecties. Prijs: € 3.500,00 
Prachtige zeer uitgebreide collecties de beste collectie is Tsjecho-Slowakije vanaf het begin met dure 
uitgaven, later nagenoeg compleet tot overcompleet met blokken en kleinbogen t/m zeer, zeer modern, 
verder Polen Hongarije, Rusland, ook iets Nederland en doubletten vele andere landen, in 73 insteek
boeken, in 6 grote verhuisdozen VERZAMELAAR NALATENSCHAP 

11083 Peru 1857-1970. Prijs: € 800,00 
Voornamelijk gebruikte (ook iets ongebruikt) collectie Peru 1857-1970 in blanco album Collectie bevat 
leuk klassiek materiaal en veel betere zegels zoals (Michel no's) 3-5, 6-7, 31-35, 91-97 132*, 134, 
144,146, 302-308, 315, 344, 397-409,458-461*, heel leuk lokaal met o a Ancachs 8', Chiclayo 26', 
Cuzco 35-36 37, etc Mooie collectie, hoge cat waarde' 
11087 Portugal 1853-1997. Prijs: € 450,00 
Ongebruikte en voornamelijk gebruikte collectie Portugal 1853-1997 in 3 Davo luxe albums Collectie is 
goed gevuld en bevat ook wat beter materiaal zoals (Yvert no's) 83,105,106,124-145,146-153 (zon
der 151), 361, 513, 547-552, 572-574, 588-591 etc Mooie collectie 
11099 Portugal en koloniën. Prijs: € 135,00 
Klem insteekboekje met oud en klassiek matenaal van Portugal en kolomen, waann ook betere zegels 
Ongebruikt en gebruikt matenaal, cat waarde ruim 1000 euro 
11076 Rode Kruis stockvoorraad. Prijs: € 1.150,00 
Enorme meest ongebruikte/postfnsse stock met gigantische hoeveelheden vnl complete senes, dik op 
elkaar gestopt van veel verschillende landen, in uitpuilend stockboek 
11186 Saar 1920-1959. Prijs: € 775,00 
Voornamelijk ongebruikte collectie Saar 1920-1959 m Leuchtturm album Collectie bevat zeer veel be
ter materiaal zoals (Michel no's) 1-17*, 53-69*, 70-83*, 84-97', 104-107* 108-121*, 122-125*, 128-
133', 135-141', 144-150', 158-159', 160', 168-170', 171-177', 179-194* 199-205*, 267-271*, 309-
313', etc Mooie kwaliteiL hoge cat waarde' 
11191 Schilderijen/Schilders. Prijs: € 200,00 
Leuke (on)gebruikte/postfnsse collectie met veel series en blokken, opgezet in 2 blanco Victona al
bums 
11101 Suriname. Prijs: € 200,00 
Doos met voornamelijk postfris materiaal van Suriname in zeer grote aantallen Bevat complete vellen, 
series, blokken etc Voornamelijkjaren60en70 Hoge cat waarde' 
11057 Thuislanden Zuid Afrika 1976-1993. Prijs: € 280,00 
Complete, gebruikte collectie Thuislanden Zuid Afnka 1976-1993 m Davo album Bevat 
Bophuthatswana, Ciskei, Transkei en Venda Inclusief blokken voornamelijk op verzoek afgestempeld 
(CTO) 
11120 Tsjecho-Slowakije 1918-1950. Prijs: € 460,00 
Map met albumbladen met een postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Tsjecho-Slowakije 1918-
1950 Collectie is goed gevuld en bevat ook beter matenaal zoals (Michel no's). 53*, 128*, 159-160', 
192-194*/o, 199-201*, 209-211* (gekeurd), 299-302* etc 
11136 Turkije 1865-1981. Prijs: € 320,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Turkije 1865-1981 m twee albums Collectie bevat ook leuke blok
ken zoals (Michel no's) blok 1 ' , 2 " , 3 " , 4 " , 6 " , toeslagzegels blok 1**, 2** etc Leuke starterscol-
lectie 
11142 USA 1851-1988. Prijs: € 300,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie USA 1851-1988 in blanco Importa album Collectie bevat 
veel postfns nominaal materiaal en ook wat beter klassiek Bevat o a 24$ Newspaper zegel Leuke 
collectie' 
11051 Vaticaan 1929-1977. Prijs: € 1.250,00 
Vrijwel complete, voornamelijk postfnsse collectie Vaticaan 1929-1977 op blanco album bladen 
Collectie bevat zeer veel beter materiaal, waaronder alle goede luchtpostseries, blok 1 en vele brie
ven Zeer mooie collectie, gedeeltelijk dubbel verzameld (postfns en gebruikt) Zeer hoge cat waar
de 
11080 Venezuela 1859-1970. Prijs: € 1.000,00 
Voornamelijk gebruikte (iets ongebruikt) collectie Venezuela 1859-1970 in blanco album Collectie be
vat zeer veel beter matenaal zoals (Michel no's) 1-3, 7*, 8*, 48-52, 173, 415-423*, 464', etc Veel 
luchtpost, dienst, pakketzegels Curapao etc Hoge cat waarde' 
11153 Verenigde naties Geneve t/m 1993. Prijs: € 150,00 
Enorme postfnsse en gebruikte stockvoorraad incl de Ie serie veelvoudig, zeer veel materiaal incl 
blokken in insteekboek 
11092 Wereld oud/klassiek. Prijs: € 500,00 
Mooie uitzoekpartij met alleen maar oud en klassiek van vele landen los, op stockkaartjes en in zakjes, 
in doos Prachtige uitzoekpartij" 
11063 Wereld. Prijs: € 3.250,00 
Grote doos met 20 blanco albums met postfris, ongebruikt en gebruikt matenaal van de hele wereld 
Enorm veel zegels, waann ook veel betere Mooie snuffelpartij met zeer hoge cat waarde' 
11127 West Europa postfris. Prijs: € 550,00 
Leuke postfrisse partij van veel verschillende landen wo nominaal, Scandinavië, Luxemburg, België, 
Frankrijk, Monaco etc etc (wo veel cept uitgaven), verder leuke collectie Maxima + iets diversen, in 8 
banden en 2 doosjes, in doos 
11091 Zuid Afrika/South West Africa. Prijs: € 900,00 
Fantastische oude Engrospartij, meest gestempeld, maar ook ongebruikt, in enorm aantal zak
jes/enveloppen Volledig intact aangeboden, veel uitzoekplezier met typen opdrukken, paren heel veel 
afstempelingen, ook Oranje Vrijstaat, Transvaal, in doos 
11166 Zweden 1855-2005! Prijs: € 2.200,00 
Kwalitatief zeer mooie, geheel gebruikte collectie, op enkele zegels na compleet met o a 1858 sene 
met kleurnuances beide lokaalzegels 1866 beide 17 ore zegels (17 ore grijs met eert'), 1872 met tan
dingen, 1916 landstorm beide series, beide 1924 UPU senes t/m 5kr + watermerk vaneteiten, 
1921/1936 serie zeer uitgebreid met papiersoorten tandingen, verder overcompleet met de 3-zijdige 
paren (sommige zeer schaars), zegels uit boekjes en combinaties, blokken, dienst met tandingen etc 
in 2 Schaubek albums Zeer mooie collectie' 

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 



H Postzegelveiling Friesland 
^A_/-v- ' "v_' v.y V H. Zondervan, beëdigd taxateur Philatelie 

MrP.J.Troelstraweg 89 
8916 CN Leeuwarden 
tel.' 058 2122096 
fax.: 058 2129180 

Onze 117' veiling wordt gehouden op 

zaterdag 7 maart 2009 
in zalencentrum Intermezzo aan de Stationsweg 6 te Leeuwarden t.o.v. deurwaarder J. Venema. 

Voor deze veiling mochten wij diverse interessante nalatenschappen ontvangen, 
w.o. een mooie collectie USA klassiek, alsmede een zeer grote collectiß vjiinders. 

Kijkgelegenheid op: 
donderdag 5 maart 
vrijdag 6 maart 
zaterdag 7 maart 

van 13 00- 18.00 
van 10.00- 18 00 
van 08.00- 11.30 

Inzendingen dagelijks mogelijk, ook tijdens de veilingdagen. 
Voor grotere objecten komen wij graag bij u thuis. 
Renteloze voorschotten zijn tot elk bedrag mogelijk, j ^ 

Nadere inlichtingen, tel. 058 - 2122096 
fax 058-2129180 
Email adres, pzvfries@xs4all.nl 
Website: www.pzv-friesland.nl 

Onze volgende veilingen zal worden gehouden 
6 juni, 12 september en 28 november 2009. 

Uw collectie is bij ons in goede handen! ^ J 
Op onze 116e veiling zijn vele objecten voor topprijzen 
toegeslagen, zoals: 
Collectie Franse Koloniën: Inzet 5000,- Toeslag 13.500,-
Collectie Frankrijk. Inzet 2500,- Toeslag 6.200,-
Collectie Rusland: Inzet 750,- Toeslag 4.200,-

Op verzoek zenden wij U onze rijk catalogus gratis toe. 
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MUNTEN- EN POSTZEGELORGANISATIE 

VEILING 27 &28 FEBRUARI 2009 
- POSTZEGELS, ANSICHTKAARTEN & VARIA-

VOOR HET ONTVANGEN VAN DE GRATIS CATALOGUS OF ANDERE INFORMATIE 
KUNT U DAGELIJKS CONTACT OPNEMEN MET ONS OF KIJK OP WWW.MPO.NL 
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KANTOORADRES M P O : ENERGIEWEG 7, 3401 MD IjSSELSTEIN 

TEL: +31 (0)30-6063944 - FAX; +31 (0)30-6019895 - WWW.MPO.NL 
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NVPH catalogus Junior Nederland 2009, in kleur 9,90 
Book4U catalogus Stadspostzegels Nederland 2009 18,95 
APPI Prangko catalogus Indonesia 2009, in kleur 49,95 
Yvert catalogus WestEuropa deel 3 Landen MZ 2009 44,00 
Maury speciale catalogus Frankrijk 2009, 2 delen in kleur 24,90 
Murray Payne spec. cat. GrootBrittannië & Commonwealth onder 
George VI 19361952, 19e editie 2008, in kleur 59,90 
US Postal Service catalogus USA 2009, in kleur 27,90 
Sassone speciale catalogus Italië 2009, in kleur 26,90 
Isfila speciale catalogus Turkije 2009, 4 delen in kleur 49,90 
Fischer speciale catalogus Polen 2009, in kleur 24,90 
Philatelia Hungarica spec. cat. Hongarije 2009, in kleur 45,00 

D N K cat . Duits land c o m p l e e t 2 0 0 9 

i 

www.collectura.com 
Postgiro 125.34.14 FortisBank 80.70.90.077 
Orders + € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling. Bij facturering 
werkelijke verzendkosten. Pnjswijzigingen voorbehouden. 
Winlteltijden: dinsdag Vm vrijdag 10.0017.00 • zaterdag 10.0014.00 

DE POSTZEGEL 
Maak GRATIS kennis met DE POSTZEGEL, het oudste 

Nederlandstalig tijdschrift uit België dat maandelijks verschijnt 
met de nieuw/e Belgische en Nederlandse uitgiften. Verder 

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

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

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

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

003250337047, email: kvbp.depostzegel@skynet.be 

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

Telefoon 0032486527477. Fax 003250337047. 

Wie DE POSTZEGEL leest weet meer! 

S C A N D I N A V I Ë 
ZWEDENNOORWEGENDENEMARKENFAROER 

GROENLANDIJSLANDFINLANDÄLAND 
POSTFRISGEBRUIKTPOSTZEGELBOEKJES 

Gratis pnjslijst op aanvraag 
BEZOEK MUN WEBWINKEL OP 

WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIT 

Postbus 23, 
6950 AA Dieren ' ^ ^ 
Tel: 0313419041 
Fax: 0313413295 
email pzhroiih@bart nl 

ADVERTEREN IN FILATELIE? 
Bel Bureau de Troye! f̂  
Telefoon 0365384528 

■ W% . .^Sv^P» (̂ www.ibra.dê  

Schatze der 
Philatelie in Essen 
I6RA  Internationale Briefmarkenausstellung 
NAPOSTA  Nationale PostwertzeichenAusstellung 
19. Internationale BriefmarkenMesse Essen 

6.10. Mai 2009 • Messe Essen 
Hallen 5, 9, 1012 Täglich ab 10:00Uhr 

«iic«ÄHß«'J>cH 

Mahnung fur den Frieden: 
der verstrahlte „HiroshimaBrief 

am Großstand des BDPh. 

• 180 Händler, Auktionatoren, Verlage und Postverwaltungen 
• Erstausgaben und Stempel zahlreicher Ausgabeländer 
• Schatzkammer mit Weltraritäten 
• Großes Showprogramm mit Prominenten und Sportlern 
• Beratungsstände von Prüfern und Experten 
• Aktionen für Kinder und Jugendliche 

^ 
IBRA/NAPOSTA 2009  zwei 
Veranstaltungen des Bund 
Deutscher Philatelisten (BDPh) 

Deutsche Post y^ 

PHILATELIE 

BesucherInfo: Messeagentur Jan Billion  Postfach 108 254  40863 Ratingen 
Telefon: + 49 (0) 2102/5 06 75 ■ Fax: + 49 (0) 2102/89 58 25 
info@briefmarkenmesseessen.de • www.briefmarkenmesseessen.de 

http://www.collectura.com
mailto:kvbp.depostzegel@skynet.be
http://www.scandinavianstamps.nl
http://www.ibra.de%5e
mailto:info@briefmarkenmesse-essen.de
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VOOR DE HOOGSTE PRIJS? 
PZH WIM DE NIJS 
Postzegelhandel Wim de Nijs koopt elke postzegelverzameling Groot of klein, 
het maakt niets uit 

Elk object, groot en klein, of het nu automaatboekjes, FDC's, 
partijen of engros-posten betreft Alles op het gebied van 
postzegels heeft onze interesse En niet alleen Nederland, 
de gehele wereld heeft onze interesse 

Vanzelfsprekend staan wij garant voor een geheel 
vrijblijvende deskundige taxatie, kosteloos 

Betaling geschiedt natuurlijk ä contant (desgewenst per bank of giro) 

Eventueel bezoek aan huis 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel 0346 - 56 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-Adam) 

DE H O L 

Veiling Nr. 103 '^^Mvn.^'" 
wordt gehouden 

op zaterdag 21 maart 2009 
te Alkmaar 

Kijkdagen in Amsterdam, Den Haag en Alkmaar 

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

Email: info@de-hollandse.nl 

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

mailto:info@de-hollandse.nl
http://www.de-hollandse.nl


1 Jaargangen postfris vig. Nvph, Michel of Zonnebloem (prijswijzigingen voorbehouden) 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
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1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
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2005 
2006 
2007 
2008 

Aland 

8,00 
9,00 
15,00 
20,00 
18,00 
15,00 
11,00 
19,00 
40,00 
19,00 
24,00 
23,00 
25,00 
27,00 
22,00 
20,00 
29,00 
29,00 
33,00 
28,00 
30,00 
36,00 
36,00 
40,00 
44,00 
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Openingstijden : 

Aldemey 
5,00 
27,00 
40,00 
13,00 
23,00 

7,00 
6,00 
19,00 
13,00 
11,00 
10,00 
20,00 
19,00 
22,00 
20,00 
27,00 
33,00 
33,00 
32,00 
32,00 
34,00 
34,00 
36,00 
47,00 
56,00 

n 
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Aruba 
/ '^^ '^ 

^ 
34,00 
24,00 
27,00 
27,00 
25,00 
24,00 
21,00 
20,00 
23,00 
25,00 
25,00 
44,00 
26,00 
36,00 
32,00 
27,00 
25,00 
26,00 
19,00 
34,00 
26,00 
26,00 
56,00 
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Antillen 
40,00 
48,00 
37,00 
29,00 
37,00 
32,00 
43,00 
40,00 
56,00 
50,00 
41,00 
59,00 
43,00 
59,00 
88,00 
100,00 
104,00 
82,00 
93,00 
121,00 
132,00 
151,00 
121,00 
166,00 
123,00 
92,00 
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Suriname 
46,00 
47,00 
81,00 
95,00 
73,00 
79,00 
70,00 
71,00 
82,00 
80,00 
111,00 
145,00 
123,00 
127,00 
114,00 
135,00 
87,00 
115,00 
108,00 
118,00 
110,00 
150,00 
136,00 
137,00 
138,00 
153,00 
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Indonesië 
159,00 
159,00 
35,00 
27,00 
43,00 
240,00 
190,00 
71,00 
50,00 
57,00 
58,00 
51,00 
120,00 
135,00 
63,00 
98,00 
69,00 
86,00 
59,00 
56,00 
58,00 
55,00 
32,00 
40,00 
40,00 
nnb 

INK 

Fa roer 
24,00 
44,00 
32,00 
32,00 
32,00 
30,00 
29,00 
29,00 
29,00 
31,00 
30,00 
28,00 
29,00 
32,00 
33,00 
34,00 
34,00 
40,00 
53,00 
55,00 
62,00 
64,00 
63,00 
67,00 
71,00 
nnb 

Duitsland 
44,00 
45,00 
50,00 
52,00 
53,00 
68,00 
83,00 
74,00 
126,00 
125,00 
95,00 
88,00 
80,00 
79,00 
94,00 
79,00 
76,00 
92,00 
125,00 
106,00 
97,00 
74,00 
88,00 
106,00 
87,00 
87,00 

OOP - VERKO< 

Oostenrijk 
24,00 
25,00 
26,00 
28,00 
28,00 
30,00 
31,00 
29,00 
33,00 
35,00 
36,00 
37,00 
37,00 
37,00 
44,00 
45,00 
47,00 
90,00 
45,00 
72,00 
84,00 
88,00 
81,00 
118,00 
85,00 
131,00 

DP-
BEMIDDELING - TAXATIE 

m vrijdag 09 30t/m18.00 2alerdag tot 17.00 

NU beperkt leverbaar: Boekje 83c 

Het Unox Rookworstboekje met 
tekstvariant: "Elke winter en 

zomer worden uw postzegels gratis 
thuisbezorgd" 

OP = OP € 19,50 

De blokjes Mooi Nederland 
2005 12 stuks €69,50 
2006 12 stuks € 49,50 
2007 12 stuks € 49,50 
2008 6 stuks € 24,50 

Compleet 42 stuks €189.-

De Provincievelietjes 
V2065 t/m V2076 + £ yc n(\ 
V2065/76 (13 stuks) ^ ' ° ' " " 

Collectie SLOWAKIJE 

1940 t/m 1945 compleet postfris 
(Michel nrs 70 t/m 161) NU € 49.-

Postzegel en Muntenhandel 

HOLLANDS GLORIE 
Camplaan 8 

2103 GW HEEMSTEDE 
Tel: 023 5477444 Fax 023 5291605 
Postbank: 4208935 ING:683112619 

hg@stampdealer.nl 
www.stampdealer.nl | 

Verkoop nooit uw postzegels 
Voordat u met ons contact heeft opgenomen, verkopen is geen kunst, iedereen 
geeft u de hoogste en beste prijs of nog erger beloofd u de beste resultaten bij 

een (eventuele) verkoop !!!!!!!!!! 

Postzegelhandel Zeist is een groeiend bedrijf met een steeds grotere l<lantenl<ring in binnen en 
buitenland, onze succes formule is een snelle verkoop tegen een winstmarge van maar 15%, bij 
verkoop op een gemiddelde veiling rekent de veilinghouder toch 20% voor de koper en 20% voor 
de verkoper dit is 40%, bij een verkoop van 100,- euro krijgt u maar 80,- euro maar de verkoper 

moet wel 120,- euro betalen !!!! en meestal moet u maanden op uw geld wachten !!!!!!!!! 

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

neem dan eerst geheel vrijblijvend contact met ons op. 

Postzegelhandel Zeist 
Bachlaan 76 3706 BD te Zeist. Tel 0346351705 Fax 0306560277 

Of bezoek ons kantoor/winkel, vrijdags van 10 uur tot 17 uur 
Stemerdingweg 128 te Soesterberg, Internet info@pzhzeist.nl 

Wilt u ook onze gratis maandelijkse prijslijst ontvangen bel dan nu. 

mailto:hg@stampdealer.nl
http://www.stampdealer.nl
mailto:info@pzhzeist.nl


S^WSHL E 
Sinds 3 februari van dit 
jaar wordt elke zaterdag 
van 9.30 tot 14.30 uur 

een postzegelbeurs op 
het mooiste plekje van 
Scheveningen gehouden. 
Kopers, verkopers en 
handelaren van kleine 
en grote partijen en ver

zamelingen postzegels 
van de gehele wereld zijn 
er van harte welkom. De 
postzegelbeurs is min of 
meer de voortzetting van 
de bekende Haagse post
zegelbeurs in Amicitia 
(c.q. het Venduhuis en de 
'Haagse boom'). Entree 
en hapjes zijn gratis, 
roken is in een specia
le ruimte toegestaan. 
Consumpties (koffie, 
frisdranken en alcoho
lica) zijn voorradig (een 
euro per stuk). U vindt de 
beurs aan de Strandweg 
in Scheveningen, tegen
over nummer 3 b (vóór de 
KNRM, naast de patattent 
en schuin tegenover de 
havenhoofden). Infor
matie: 06-51118436 of via 
e-mail (dDdt@xs4all.nI). 

KABINET GEEFT MONOPOLIST NOG EVEN RESPIJT: 
EVENTJES UITSTEL VOOR TNTPOST 

Ook als iets niet gebeurt 
kan dat nieuws zijn. Zo 
heeft het Kabinet eind 
november jl. niet besloten 
om de Nederlandse post
markt per I januari 2009 
vrij te geven. Verantwoor
delijk bewindsman Frank 
Heemskerk (staatsse
cretaris. Economische 
Zaken) heeft meegedeeld 
dat er nog geen datum is 
vastgesteld waarop TNT-
Post zijn monopolie op 
dit punt zal kwijtraken. 
Samen met minister Piet 
Hein Donner (Sociale Za
ken) zal Heemskerk over
leg voeren met werkge
vers en werknemers over 
de arbeidsvoorwaarden 

van de postbezorgers. 
De concurrenten van 
TNTPost, Sandd en 
SelektMail, hebben een 
cao afgesloten met de 
vakbonden. De postbe
zorgers, die op stukloon 
werken, moeten geleide
lijk betere arbeidsvoor
waarden krijgen. Het 
kabinet heeft een 'stok 
achter de deur' om het 
tempo waarin dat gebeurt 
te sturen: op grond van 
een algemene maatregel 
van bestuur mogen de be
windslieden ingrijpen in 
de arbeidsvoorwaarden. 
Het kabinet ziet de cao 
die op 12 november werd 
afgesloten, als een goede 

TNTPost raalrt het monopolie op bneuen tot 5 o flram nog met kuiijt. 

Stap. De nieuwe postbe
drijven zeggen toe dat ze 
toegroeien naar arbeids
contracten met uurloon. 
De vakbonden zien graag 
dat het kabinet druk op 
de ketel zet. 
De postmarkt moet 
uiterlijk op i januari 2011 
helemaal vrij zijn. In ons 
land heeft TNTPost tot 
dusverre het monopolie 
op brieven tot 50 gram 
steeds weten te behou
den. Als dat monopolie 
verdwijnt, barst de con
currentie los, waarbij het 
vooral om de bezorging 
van bulkpost (zoals bank
afschriften) zal gaan. De 
Tweede Kamer wilde dat 
het kabinet een besluit 
zou nemen over de libera
lisering van de postmarkt 
per I januari 2009. Vooral 
de WD is voorstander 
van een snelle liberalise
ring, omdat de klanten 
dan hun voordeel kunnen 
doen met lagere prijzen. 
De SP vreest dat de strijd 
om de markt zal worden 
uitgevochten over de rug
gen van de postbezorgers. 

NIEUW IN DE NOORDELIJKE STREKEN VAN 
NEDERLAND: DE POSTZEGELBEURS 'NOORD 2 0 0 9 ' 

^ Op 21 februari a.s wordt 
S in sportcentrum De Hul-
2 len (Ceintuurbaan Zuid 6, 
= Roden) een eendaagse 

"TTT postzegelbeurs gehou-
1 Dy den. De beurs, die zo'n 

vijftienhonderd vierkante 
meter zal beslaan, is 
geopend van 10 tot 17 
uur. De toegangsprijs be
draagt vier euro; kinderen 

tot 16 jaar hebben gratis 
entree. 
Er worden vijftig 
standhouders verwacht, 
die zullen zorgen voor 
een mooi aanbod aan 
filatelistisch materiaal. 
Er worden handelaren 
uit Nederland, België en 
Duitsland verwacht. 
Een aantal verenigingen 

is in Roden met een eigen 
stand present. Ze zullen 
de bezoekers laten zien 
wat het verzamelen van 
hun eigen thema bijzon
der maakt. Verder worden 
op de beurs, die de naam 
Noord 2009 meekreeg, 
ook gratis taxaties ver
richt. 
Meer informatie over 
Noord 2009 vindt u elders 
in dit nummer van Filate
lie (zie pagina 105). 

ZESTIENDE INTERNATIONALE BEURS VOOR 
POSTSTUKKEN OP 10 EN11 APRIL IN GOUDA 

Op vrijdag 10 en zaterdag 
II april a.s. wordt voor de 
zestiende maal de inter
nationale beurs voor post
stukken en postgeschie-
denis (in de wandeling: 
Brievenbeurs) gehouden. 
Ook dit jaar gebeurt dat 
weer in sporthal De Mam
moet in Gouda. 
De organisator van het 
evenement, de Stichting 
de Brievenbeurs, heeft 
ruim 35 gerenommeerde 
standhouders uit Neder
land, België, Duitsland, 
Frankrijk en Engeland 
bereid gevonden aan de 
beurs deel te nemen. Ze 
bieden een grote verschei
denheid aan poststukken, 
stempels, postgeschiede-
nis, postwaardestukken 
en literatuur. 
Verder is ook een groot 
aantal gespecialiseerde 
verenigingen aanwezig. 
De beurs is gratis toegan
kelijk. 
Dit jaar staat de beurs 
in het teken van het 
verzamelgebied China. In 
verband hiermee zal het 
maartnummer van Filate
lie ook grotendeels over 
China gaan. Gepland zijn 
onder andere bijdragen 
over opium en over de we
derzijdse onenigheid over 
de postverbinding tussen 
China en Taiwan. 

Er is in Gouda een kleine 
tentoonstelling, bestaan
de uit verzamelingen over 
China, te bewonderen. 
Verder is het Belasting
en douanemuseum uit 
Rotterdam present; het 
museum toont materiaal 
in relatie tot China, onder 
andere van thee geperst 
geld uit Tibet en geld van 
Chinees porselein. 
Tot slot zal ook de 
stichting Pro Filatelie 
- net als in voorgaande 
jaren het geval was - in de 
bovenzaal van De Mam
moet een postzegelbeurs 
houden ten bate van het 
jeugdwerk. 
Voor alle duidelijkheid: de 
Brievenbeurs is geen ruil
beurs. Meer informatie en 
een uitgebreide routebe
schrijving zijn te vinden 
op de speciale website van 
de beurs (UJiviv. brieven
beurs.com). 
De Brievenbeurs wordt 
zoals altijd gehouden 
op de vrijdag en zater
dag voor Pasen; dit jaar 
dus op vrijdag 10 april 
(geopend van 11 tot 17 
uur) en zaterdag 11 april 
(10 tot 17 uur). U vindt 
sporthal De Mammoet 
op het adres Calslaan loi 
(hoek Burgemeester van 
Reenensingel / Groen van 
Prinsterersingel). 

PETER RAPP AG 
VESTIGT RECORD 

Eind november hield 
Peter Rapp AG in Wil 
(Zwitserland) een belang
rijke veiling. Op die vei
ling vestigde het bedrijf 
een wereldrecord: dat van 
de hoogste opbrengst 
van een losse Zwitserse 
postzegel. Het betrof een 
Rayon I-zegel uit 1850. 
Toen de hamer viel, stond 
het indrukwekkende 

bedrag van 220.000 euro 
op de teller. Er ging meer 
materiaal tegen uiterst 
pittige prijzen weg; zo 
bracht een collectie Gua
temala 357.000 Zwitserse 
francs op. 
Rapp schatte de op
brengst van de veiling 
vooraf op zo'n 15 miljoen 
Zwitserse francs. Dat was 
wat aan de voorzichtige 
kant: uiteindelijk werd er 
in Wil voor 17.9 miljoen 
Zwitserse francs verkocht! 

Marionnc Rapp Ohman met het kleinood dat 220.000 euro opbracht. 

mailto:dDdt@xs4all.nI
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SAMENSTELLING: REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
email: dziew0n@xs4all.nl 
website: wvvw.xs4all.ni;~dziewon/fila/dru ktech.htm 

2009 : EEN GOED JAAR VOOR DE 
1 NEDERLANDSE PIIATELIE! 

Dit wordt de eerste afle
vering van deze rubriek 
die werd geschreven in 
het nieuwe jaar 2009. Het 
is meteen ook het begin 
van het 27ste jaar dat ik 
mag schrijven voor dit 
tijdschrift! 
Zonder u met al te veel 
diepzinnige bespiegelin
gen over deze periode te 
vermoeien kan worden 
gesteld dat het voor velen 
van ons nog altijd een 
raadsel is waarom ze Ne
derland verzamelen. Ze 
hebben de overstap van 
gulden naar euro gemist 
als een reden om met 
Nederland te stoppen. Ze 
zullen nu echt nog even 

moeten wachten voordat 
het volgende 'argument' 
om te stoppen zich 
aandient. IVlisschien is de 
komst van een of meer 
concullega's van TNTPost 
met hun eigen postzegels 
zo'n moment? 
Persoonlijk heb ik in de 
ruim vijfenveertig jaar dat 
ik postzegels verzamel 
vooral de laatste vijftien 
jaar als bijzonder inspire
rend ervaren voor het ver
zamelen van Nederland. 
De voortdurende nieuwe 
experimenten van PTT 
Post, TPGPost en uitein
delijk TNTPost zorgden 
ervoor dat er geen enkel 
saai moment meer was. 

Je moest voortdurend op 
je hoede zijn en rekening 
houden met producten 
die het resultaat waren 
van nieuwe concepten bij 
de Nederlandse poste
rijen. Let wel, dit is in 
het geheel niet cynisch 
of sarcastisch bedoeld! 
Want datgene waarmee 
de verzamelaar van 
Nederland werd gecon
fronteerd, had bijna 
uitsluitend te maken 
met het tegemoetkomen 
door de posterijen aan 
wensen of behoeften van 
de klant! De rol van de 
georganiseerde filatelie 
bleek daarbij vrijwel nihil, 
of het zou moet zijn dat 
de bewuste organisaties 
vorig jaar bediend werden 
met een eigen postzegel. 
Wat er verscheen, werd 

niet op de markt gebracht 
om postzegelverzame
laars een wat legere 
beurs te bezorgen. Dat 
is nog steeds een grote 
misverstand dat onder 
verzamelaars leeft en dat 
zal helaas nog wel lang zo 
blijven! 
Want slechts enkele pro
ducten uit de koker van 
TNTPost Verzamelmarkt 
zijn  zo lijkt het  bedacht 
voor het verzamelende 
publiek en niet voor de 
klant van de postale 
activiteiten van de poste
rijen. U weet niet meteen 
waarop ik doel? Op de 
prestigeboekjes met een 
frankeerinhoud van zo'n 
vier ä vijf euro die voor 
g.95 aan de man worden 
gebracht  die verdwijnen 
namelijk overwegend in 

DE NIEUWE ZEGEIS VAN 
2 JANUARI 2 0 0 9 

Op vrijdag 2 januari 2009 
kwamen  dat was althans 
het plan  enkele nieuwe 
zegels uit als gevolg van 
de nieuwe posttarieven 
voor het buitenland. 
Het ging om een Beatrix
zegel van 74 cent voor 
standaardbrieven binnen 
Europa, een priorityze
gel voor binnen Europa 
(77 cent 'Fiets') en een 
priorityzegel voor buiten 
Europa (95 cent 'Globe'). 
Bij al deze zegels ging het 
om hangblolqes met vijf 
zegels. 
Er zou ook een hang
blokje van tien zegels 
van 44 cent ('Doe groen, 
denk groen') worden 
uitgebracht in het oude 
ontwerp, maar met een 
aangepaste tekst in 
verband met de tariefs
wijziging. Van dit laatste 
blokje is tot op heden 

^ geen spoor te vinden, 
<= hetgeen niet zo vreemd is, 
2̂  omdat de 'oude' blokjes 
=' natuurlijk eerst moeten 
= worden uitverkocht. 
^ Van de zegel van 77 cent 
Z 'Fiets' werd ook een gem
[^ tegreerd hangboel<je met 
S vijftig zegels uitgebracht. 
2 Niet overal waren op 
= 2 januari jl. de nieuwe 

"ITT zegels beschibkaar. De 
l y v Beatrixzegel van 74 cent 

was slechts moeizaam te 
vinden en het leek erop 
dat het baliepersoneel 
niet of nauwelijks van 
het bestaan ervan op de 
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hoogte was. 
Daarentegen was op de 
maandag vóór oudjaar 
de zegel van 77 cent al te 
verkrijgen bij sommige 
vestigingen van Albert 
Heijn! 
Ook de presentatiemap
jes met de losse zegels 
van 77 en 95 cent waren 
moeizaam te vinden en 
daar waar ze te koop wa
ren ging het slechts om 
enkele exemplaren. Zoals 
we inmiddels gewend 
zijn, zijn de zegels uit 
mapjes volledig gestanst 
en hebben ze een geheel 
andere 'tanding' dan die 
uit de hangblolqes en 
hangboekjes. 

Over de zegels zelf valt 
op te merken dat ze qua 
rastering nogal grof zijn. 
Bij de zegels van 77 en 95 
cent zijn de drukkleuren 
magenta en cyaan ten 
opzichte van hun voor
gangers, de zegels van 75 
en 92 cent, een kwart slag 
gedraaid. Dat heeft tot ge
volg dat de magentapar
tijen (zoals de fiets) nogal 
gerafeld overkomen. 
Bij de Beatrixzegel van 74 
cent is het raster van de 
lands en waardeaandui
ding ook veel grover dan 
voorheen bij de zegels van 
70, 88 en 44 cent. Als dit 
doorzet bij nieuwe opla
gen van de zegels van 44 

en 88 cent moet zonder 
meer van een nieuw type 
worden gesproken. 
De slogan 'Schrijven zegt 
méér' is verdwenen. Het 
is nu 'Denk groen en doe 
groen'. 
Het verschil tussen de 
zegels van 77 cent uit 
hangblokjes en hang
boeken is minimaal. De 
slidijn tussen het prio
ritylabel en de rest van 
de zegel vertoont aan de 
rechterkant nog wel een 
klein verschil in lengte 
van het laatste streepje. 
Qua drukrichting is bij 
de blokjes alles B(oven), 
bij het hangboekje is het 
O(nder). 

collecties en blijven dus 
buiten het postale circuit. 
Op het totaal van wat de 
Nederlandse post ons 
heeft voorgeschoteld is 
dit "commerciële" nisje 
te verwaarlozen en kun
nen we als filatelisten 
TNTPost dankbaar zijn 
dat er nog altijd een ste
vige basis wordt gelegd 
voor het verzamelen van 
postzegels. En dat met 
een verscheidenheid aan 
zegelmotieven waarvan 
een verzamelaar aan 
het eind van de jaren 50 
van de vorige eeuw nog 
alleen maar kon dromen: 
eindelijk eens iets anders 
dat cijferzegeltje van 4 
cent, de koningin van 12 
cent en met veel geluk een 
Kinderzegel van 4 cent op 
de kerstwensen.... 

DE POSTAUMAAT
POSTZEGELBOEKJES 

Ter gelegenheid van het 
35jarig bestaan van 
Postaumaat (ooit de Stu
diegroep Automaatboek
jes en Rolzegels) heeft 
de vereniging in samen
werking met TNTPost 
twee postzegelboekjes 
laten vervaardigen met als 
uitgangspunt een blokje 
van tien zegels in het type 
'vast kader' (zie voor een 
afbeelding van de boekjes 
pagina 112 van dit num
mer van Filatelie). 
Omdat de tien zegels 
fysiek gezien niet in 
het door Postaumaat 
gewenste kaftje pasten, 
werden boven en onder
rand afgescheurd en ver
der de twee meest rechtse 
zegels verwijderd. De acht 
zegels die op deze manier 
overbleven werden met 
de linkerblokrand aan de 
kaft gehecht. 
Op zich is het ook een 
leuk idee voor andere 
postzegelverenigingen, 
om zo met een eigen 
postzegelboekje te ko
men. Postaumaat heeft 
door de verkoop via de 
Collect Club een 'officieel' 
tintje kunnen bemachti
gen voor deze boekjes. 
In beide boelqes zitten de
zelfde postzegels, die qua 
zegelkader zijn gedrukt 
door Joh. Enschedé, maar 
waar het de afbeelding 
betreft zijn geprint op een 
digitale Xeroxprinter van 
Lijnco in Groningen. 

mailto:dziew0n@xs4all.nl
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HET CADEAUTJE VAN DE 
HONDERDJARIGE KNBF 

Alle leden van de bij 
de KNBF aangesloten 
verenigingen kregen in 
december 
2oo8 een leuk kerstca
deau in de vorm van een 
blokje met twee postze
gels: links de zegel zoals 
die begin 2008 verscheen 
bij het eeuwfeest en 
rechts een aangepaste 
versie met o.a. een kroon
tje om aan te geven dat 
de Bond tegenwoordig 
Koninklijk is! 
Anders dan je op het 
eerste gezicht zou 
denken, zijn de zegels 
toch duidelijk afwijkend! 
Het raster van het zwarte 
kader is niet meer onder 
een hoek van 45 graden, 
maar onder een hoek van 
70 graden gedrukt! 
Wat valt er over de status 
van deze postzegels te 
zeggen? Ze zijn in hun 
geheel gedrukt bij Joh. 
Enschedé, in offset. Ze 
waren niet via TNTPost
verkoopkanalen verkrijg
baar en zijn evenmin 
(zoals vorig jaar het geval 
was met het Rembrandt
& De Ruyterblokje) door 
de CollectClub aan zijn 
abonnees uitgeleverd. 
De NVPHcatalogus 
zal deze nieuwe zegels 
ongetwijfeld niet erken
nen, maar omdat de 
linkerzegel uit het blokje 
bij postaal gebruik zal 
worden aangezien voor de 
zegel van januari 2008 zal 
de NVPH er waarschijnlijk 
niet aan ontkomen om 
deze variant te vermelden. 
De oplage  zo'n 30.000 
blokken  is niet onaan
zienlijk, zeker niet in ver
gelijking met de oplagen 
van de prestigeboekjes 
(circa 25.000), waarvan 
de qua tanding afwij
kende zegelvarianten wèl 
een plek in de Speciale 
Catalogus krijgen. 
Vraagje: hoe zwaar moet 
het argument wegen dat 
er van (algemene) ver
krijgbaarheid via een ver
koopkanaal van de pos

terijen sprake moet zijn? 
Is één kanaal voldoende? 
Zijn alle mogelijke kana
len een vereiste? En mag 
je speciale verkoopkana
len (zoals bij Kruidvat en 
Trekpleister, die speciale 
versies van de december
zegels verkochten) als 
TNTPostverkoopkanaal 
beschouwen? Albert Heijn 
verkoopt bij zijn balies al 
een aantal standaardpro
ducten van TNTPost. En 
Kruidvat niet? 
En de vorige maand 
besproken postzegels 
van Hallmark? The 
Readshop, Primera en 
Bruna fungeren toch ook 
al als verkooppunt van 
TNTPost! Zijn daarmee de 
Hallmarkzegels ook niet 
gewoon als door TNTPost 
uitgegeven zegels te 
beschouwen? 
De zogenoemde 'alge
mene verkrijgbaarheid' is 
een relict uit de tijd dat de 
internationaal georgani
seerde filatelie dacht met 
bepaalde criteria 'onge
wenste' zegeluitgiften te 
kunnen boycotten (zegels 
uitgegeven door een 
agentschap, voorzien van 
de landsnaam Groesbcki
stan of iets dergelijks, die 
toch op z'n minst op en
kele postkantoren aldaar 
verkrijgbaar moesten zijn 
geweest). Het werd verbo
den ze op postzegelten
toonstellingen te tonen, 
met als doel de postzegel
verzamelaars te dwingen 
deze 'zegels' te negeren. 
We zijn inmiddels zo'n 
vijftig jaar verder en geen 
stap opgeschoten. 
We kunnen er de ogen 
niet voor sluiten dat door 
het huidige bedrijfsbe
leid van TNTPost (de 
postkantoren verdwijnen) 
postwaarden tegenwoor
dig daar te verkrijgen zijn 
waar TNTPost dat zinnig 
vindt. Het is de post die 
bepaalt op welke wijze 
postwaarden door hun 
klanten (en dat zijn niet 
primair de filatelisten) 
aangeschaft kunnen 
worden. Bestellingen 
via het internet of bij de 

benzinepomp zijn als ver
koopwijze even valide als 
aanschaf bij het hoofd
postkantoor van Leiden of 
Nijmegen. 
Terug naar de vastekader 
postzegels: hoe leggen we 
de informatie over deze 
postzegels vast voor de 
postzegelverzamelaars 
van nu en later? Laten we 
naar Oostenrijk kijken: 
daar heeft ANK (de uit
gever van de Oostenrijkse 
postzegelcatalogus) be
sloten om alle postzegels 
met een vast kader in de 
catalogus op te nemen 
 zij het in een aparte 
opstelling  zolang de 
oplage van de postzegels 
maar boven de duizend 

exemplaren komt. Bestel
lingen van particulieren 
vallen daar doorgaans 
buiten en zodoende 
blijven slechts zegels die 
het gevolg waren van 
forse orders (bedrijven, 
organisaties) over. 
Overname van dit beleid 
zou voor Nederland bete
kenen dat bijvoorbeeld de 
postzegels van de einde
jaarbeurs in Voorschoten 
(twintig blokjes van tien 
zegels) buiten de opstel
ling vallen, maar dat alle 
beurszegels van TNTPost 
wèl mee doen  die heb
ben oplagen van i.ooo tot 
1.500 blokken en ook de 
Zeelandblokken, de 
Nijmeegse Vierdaagse

blokken, de Rotterdam 
Marathonblokken 
enzovoort. Daarmee blijft 
het redelijk overzichtelijk 
en is de kans om de post
zegels ook gebruikt aan 
te treffen of in postfrisse 
blokken aan te schaffen 
groot genoeg,zeker voor 
de groep verzamelaars 
die hierin gespecialiseerd 
is. Alle volledig gedrukte 
vastekaderzegels beho
ren sowieso  gezien de 
voor druk vereiste aantal
len  per definitie in deze 
opstelling thuis. Om te
rug te keren bij de zegels 
die in het kopje hierboven 
worden bedoeld: het 
KNBFcadeautje valt daar 
volledig onder! 

Details ran de Bondszê els uan januari en dccemberj! links een rasterhopk uan 45 graden, rechts 70 praden. 

TWEEHONDERDSTE SEBOORTEDAG 
LOUIS BRAILLE ('UEES MEE') 

Op 10 januari jl. ver
scheen een blokje met 
twaalf zegels van 44 cent; 
dit ter gelegenheid van 
het Braillejaar. Louis 
Braille, de uitvinder van 
het brailleschrift, werd in 
1809  dus tweehonderd 
jaar geleden  geboren. 
Hij stierfin 1852, slechts 
43 jaar oud. 
Behalve het blokje van 
twaalf werd ook een pres
tigeboekje uitgebracht 
met daarin dezelfde 
twaalf zegels. 
De zegels zijn in offset 
gedrukt bij Joh. Enschedé 
in Haarlem, in een oplage 
van 450.000 blokjes en 
25.000 boekjes. Speciaal 
ten behoeve van de brail
leletters in het ontwerp 
zijn met preegdruk brail
lestippen aangebracht en 
met rasterdiepdruk op de 
gomzijde nog eens de aan 
de voorkant ontbrekende 
letters (ze zijn daar wel 
in braille aanwezig). Een 
technisch hoogstandje en 
zeker een aansporing om 
je lettterlijk en figuurlijk 
te verdiepen in het brail
leschrift! 
De gedrukte letters lijken 
op het eerste gezicht 
alleen maar zwart te zijn, 
maar wie beter kijkt ziet 
ook andere kleuren onder 
het zwart te voorschijn 
komen. Via rood voor de 
A, langs geel voor de G, 

groen voor de N en blauw 
voor de S komen we bij 
paars voor de Z. 
De zegelblokken hebben 
artikelnummer 290161 en 
productbarcode +53282. 
De blokken zitten ver
pakt in hoesjes met 25 
blokken; de productbar

code van deze hoesjes is 
+53299. 
De prestigeboekjes 
hebben zegels die niet 
afwijken van de zegels 
uit de blokken. Met een 
afmeting van 35.0 bij 35.0 
mm (24 tanden horizon
taal, 24 tanden verticaal) 
is de decimale tandings
maat 13.71 ofwel, in de 
klassieke notering, 13^/4. 
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«IT! SAMENSTELLING: JAN BORLUUT 

BELGISCHE EMISSIES IN 
FEBRUARI 2009 

Deze maand verschijnen 
in België drie nieuwe 
postzegelemissies; ze 
komen alle op 23 februari 
uit: 

 Tweehonderdste ge
^ boortedag Louis Braille; 

 Binnenscheepvaart in 
België; 

 Water en Rode ICruis. 

200ste Geboortedag 
Louis Braille 
De Post geeft een blok met 
tien zegels (vijfmaal twee) 
uit met als waardein
schrift een ' i ' (momenteel 
59 cent). Op de zegels 
is het portret van Louis 
Braille te zien en tastende 
vingers op brailleschrift. 
Het ontwerp is van Guil
laume Broux met Jean 
Libert, de gravure is van 
de Zweed Martin Mörck. 
De zegels zijn in enkel
kleurige plaatdruk en 
rasterdiepdruk (druk aan 
de rol) uitgevoerd, op een 
van de Goebelpersen van 
de Zegelwerkplaats in 
Mechelen. 
Opvallend is dat Guil
laume Broux  toch de 
vaste graveur van de 
Belgische Zegelwerk
plaats  uitsluitend voor 
het ontwerp verantwoor
delijk was en dat Martin 
Mörck als freelance 
graveur (hij steekt sinds 
1978 Zweedse, vanaf 1994 
Deense en verder ook 
Franse postzegels) de gra
vure van de zegel voor zijn 
rekening heeft genomen. 
Het past in het kader van 
een soort uitwisselings
afspraak die de Belgische 
en Deense posterijen 
hebben gemaakt. Het ligt 
in de bedoeling dat Guil
laume Broux in de nabije 

^ toekomst een zegel voor 
= de Deense post graveert. 
2̂  Meer over Martin Mörck 
■" is te vinden op diens site 
= (UJUJU). martmmorck.com). 
Z Het zegelformaat is 48.75 
^ bij 38.15 mm, metals 
^ perforatiemaat i i ' / i (28 
S tanden horizontaal, 22 
2 tanden verticaal), waarbij 
= de korte zijde de 

  . cilinderomtrekrichting 
1 Qu vertegenwoordigt. Het 

blok is precies drie zegels 
hoog, terwijl er negen uit 
de omtrek gaan. Met an
dere woorden: drie blok
ken boven elkaar voor wat 

betreft de rasterdiepdruk; 
de plaatdrukcilinders 
omvatten 6 blokken. 
Op de onderrand van het 
blok is rechts de product
barcode aangebracht. 

Binnenscheepvaart 
in België 
Bij de emissie 'Binnen
scheepvaart in België' 
gaat het om een blok 
met vijf zegels met de 
waardeaanduiding '2' 
(momenteel 1.18 euro) 
met een afbeelding van 
een binnenvaartschip. 
Het ontwerp is van D. 
Fauville, die samenwerkte 
met het ontwerperscollec
tief MVTM (Myriam Voz 
en Thierry Martin). 

De zegels zijn in vierkleu
ren rasterdiepdruk (druk 
aan de rol) uitgevoerd, op 
een van de Goebelpersen 
van de Zegelwerkplaats in 
Mechelen. 
Het zegelformaat is 
40.20 bij 27.66 mm, met 
als perforatiemaat ii'/z 
(22 tanden horizontaal, 
16 tanden verticaal). De 
korte zijde vertegenwoor
digt de cilinderomtrek
richting. 
De tanding loopt aan drie 
zijden geheel door; de 
rechterzijde is met slechts 
één gat doorgeperforeerd. 
De drukcilinder omvatte 
vermoedelijk tweemaal 
twee blokken. 
Op de onderrand van 

het blok staat links de 
productbarcode. 

Water en het Rode Kruis 
Het blok 'Water en het 
Rode Kruis' beslaat tien 
zegels (tweemaal vijf) 
met als waardeaandui
ding een ' i ' (59 cent) en 
met een toeslag van 25 
cent per zegel. Afgebeeld 
is een kind dat met de 
handen water uit de 
kraan opvangt en drinkt. 
Het ontwerp is van Jean 
Libert. 
De zegels zijn in vier
kleurenoffset vervaardigd 
bij de Postdrukkerij in 
Brussel en vervolgens 
afgewerkt bij de Zegel
werkplaats in Mechelen. 

Het zegelformaat is 
40.20 bij 27.66 mm, met 
als perforatiemaat ii'/2 
(22 tanden horizontaal, 
16 tanden verticaal). De 
korte zijde vertegenwoor
digt de cilinderomtrek
richting. 
De tanding loopt aan 
de boven en onderkant 
geheel door; aan de lin
ker en rechterzijde is met 
slechts één gat doorge
perforeerd. 
De drukcilinder omvatte 
vermoedelijk tweemaal 
twee blokken. 
Op de onderrand van het 
blok is in het midden de 
productbarcode aange
bracht. 
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De 
binnenscheepvaart 

in België 

La 
navigation fluviale 

en Belgique 
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NIEUWE BEURS VOOR HET NOORDEN 
VAN ONS LAND: 'NOORD 2009 ' 

Internationaal evenement strijkt neer in Roden 

u ('s avonds) bellen met Wouter 
Beerekamp: telefoon 050-
5034353. Mailen kan uiteraard 
ook (info@wbevenementen.eu). 

Het is alweer zes jaar geleden dat filatelistenvereniging 

Roden & Leek e.o. de bekende Noordphila organiseerde. 

In nauwe samenwerking met dezelfde vereniging wordt 

deze maand in het Drentse Roden Noord 2009 qe\\ouóen. 

Om maar met de deur in huis 
te vallen Noord 20og is geen 
ruilbeurs: ruiltafels zijn er met te 
vinden. Maar dat gemis wordt 
volop goedgemaara door de 
aanw/ezigheid van meer dan 
vijftig deelnemers, die zullen 
zorgen voor een enorm en een 
gevarieerd filatelistisch aanbod 
op deze handelsbeurs. Er komen 
onder anderen handelaren uit 
Nederland, België en Duitsland. 
De stands van de handel zullen 
ongeveer dnekwart van de zaal 
bezetten. Het deelnemersveld 
van de handelaren - onder \N\e 
veel NVPH-leden - is door de 
organisatoren zorgvuldig sa
mengesteld. Door te selecteren 
op diverse specialismen is er 
straks in Roden sprake van een 
breed scala aan filatelistische 
aanbiedingen. En het draait dan 
met alleen om postzegels: ook 
poststukken en ander filatelis
tisch matenaal zal m ruime mate 
beschikbaar zijn. 
Een aantal verenigingen pre
senteert zich in Roden met een 

jjceoi 

eigen stand. Met behulpvan een 
aantal kaders zullen ze de bezoe
kers laten zien w/at het verzame
len van hun eigen thema nu zo 
bijzonder maalct. 
Op de beurs wordt ook een 
stand ingencht waar u uw verza
melingen of losse zegels en post
stukken gratis kunt laten taxeren. 
Dit wordt gedaan door de heer 
Vleeming, beëdigd taxateur en 
verbonden aan de Overijsselse 
Postzegelveiling. 
Zoals op elke grote postzegel-
beurs tegenwoordig gebruikelijk 
IS, wordt in Roden ook een 

aparte jeugdhoek ingericht. Het 
speciale jeugdprogramma waar
aan kinderen kunnen deelne
men, wordt verzorgd door de 
organisatie V O W uit Apeldoorn, 
met ondersteuning van de jeugd
afdeling van de organiserende 
vereniging. 
Omdat er m het noorden van 
Duitsland geen evenement 
van een dergelijke omvang te 
vinden is, worden - mede gezien 
de korte reisafstand - ook veel 
Duitse verzamelaars in Roden 
verwacht. 
Noord 2009 wordt gehouden op 
21 februan, in sportcentrum De 
Hullen, Ceintuurbaan Zuid 6 in 
Roden. De beurs, die zo'n vijf
tienhonderd vierkante meter zal 
beslaan, is geopend van l o tot 17 
uur De toegangsprijs bedraagt 
vier euro; kinderen tot 16 jaar 
hebben gratis entree. 
Roden heeft een rechtstreekse 
busverbinding (lijn 82) vanaf het 
Centraal Station m Groningen 
Vanaf het centrum van Roden 
IS het een kwartier lopen naar 
De Hullen. Komt u met vervoer 
dan hoeft u zich geen zorgen te 
maken over het parkeren: rond 
sportcentrum De Hullen is volop 
gratis parkeergelegenheid. Een 
gedetailleerde routebeschnjving 
vanuit alle richtingen is te vinden 
op www.sportcer)trumdehu\\enM\ 
en voor nadere informatie kunt 

Deelnemers Noord 2009: 

Standhouder 
Den Besten 
Blaauwijkel 
Bouw 
Bouwman 
BredenhofFilatelie 
Brinkman 
Van Esch 
Faber 
Feddema Pzh 
Folkerts 
Franzen 
Van Haarlem 
Helderse Pzh 
Hillebrand Filatelie 
Kers 
Klein 
Lamme 
Lemstra 
Limbustamps (B ) 
De Man 
Marzstamps 
Mulder 
NISJA Pzh 
Pasterkamp 
Poveia Pzv 
PMCE Emmen 
Romijn 
Schippers 
Settelaar 
Smit 
Stadiander 
Holger Tietz Pzh (D) 
EricVion(B ) 
VandeVlekkert 
Van der Wal 
Warenga 
Wiemo Pzh 
Zwanenburg 

Overige stands: 
Organisatie 
Postzegelberg 
Jeugdhoek 
Koopjescorner 
Taxatie-stand (OPV) 
FV Roden en Leek eo 
FV Gabriel 
Po&Po 
NFV Scandinavië 
FV Duitsland 
Verband Elbe-Weser-Ems (D) 
Verein Leer e V (D ) 

Nr. 
2 2 

36 
I I 

13 
0 1 
09 
06 
38 
2 0 

25 
33 
03 
lï 
04 
31 
28 
23 
34 
19 
0 2 
08 
30 
10 
12 
2 1 

07 
35 
32 
37 
27 
26 

16,17 
14 
29 
39 
24 
05 
15 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 

K 
L 
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27 

n 
D 

— 
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29 

_ 
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38 
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32 

30 
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18 

" 1 

13 

15 

1—1 

14 
5 

24 0 Q 
23 

21 22 

28 
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1 17 1 

1 1 1 1 
1 16 1 
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postzegelmagazine yanJEUCDFILATELIE Nederland 

TOESTEMMING 
Het overnemen van arti
kelen uit De Posthoorn is 
toegestaan, maar alleer met 
bronvermelding. 

Redactie adres: DeGoedemeent i , 1447 PT Purmerend, telefoon: 0 2 9 9 - 4 6 3 8 5 0 
M.m.v: Willeke ter Noever Bakker, Jan Bakker, Bas de Coninck, Daan Koelewijn, Alex Nuijten en 
Toor Oomens Administratie en adreswijzigingen: Ana Sprangers, Provincialeweg Noord 128, 
4286 E E Almkerk, telefoon 0183 -403952 

APELDOORN, KONINKLIJKE STAD IN HET GROEN 
In oktober vieren we de 25ste Dag van de Jeugdfi-
latelle in Apeldoorn. Al vele jaren is de stad in de 
herfst het middelpunt van de filatelie vanwege de 
manifestatie Postex. Apeldoorn is de grootste stad 
op de Veluwe en de i2cle stad van ons land. Ze 
staat bekend om haar "groene karakter". Apeldoorn 
ligt in een bosrijke omgeving en heeft veel mooie 
parken. Misschien ken je Apeldoorn wel vanwege 
de Apenheul of het pretpark Koningin Julianatoren. 
Vroeger woonden de Nederlandse koningen en 
koninginnen in Apeldoorn. Hun paleis, Het Loo, is 
nu een museum dat je kunt bezoeken. De tuin, in 
Frans klassieke stijl, is wereldberoemd 

KOM NAAR DE BELGISCHE DAG VAN DE JEUGDFILATELIE 
In oktober wordt de Dag 
van de jeugdfilatelie 
gevierd tijdens de Postex 
in Apeldoorn. Dat duurt 
nog wel eentijdje. Kun 

je niet zolang wachten, 
dan moet je op 9 en 10 
mei naarde Belgische 
Dag van de jeugdfilatelie! 
De Binkse Ruilclub van 

Turnhout organiseert 
samen met de Koninklijke 
Landsbond der Belgische 
Postzegelkringen de 
regionale tentoonstelling 

NOGMAALS EVACUATIE TRISTAN DA CUNHA 
TAN da CUNHA 

E'R T'Astan cCa \Cunfia 

'RcM'ttii-mtnt l i lS j 

Het stukje over 
de evacuatie van 
Tristan da Cunha 
heeft de nodige stof 
doen opwaaien. 
Na de reactie van 
Alex Schuil, die we in 
september publiceerden, 
kregen we mailtjes en 
brieven van anderen, die 

ADRESWI)ZICINCEN 
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 

h Aiintversary of R«sflf1iemenl 
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TRiSIANDACMiN.u^i 

zeiden dat zijn verhaal 
niet klopte. Vanwege het 
uitbarsten van de vulkaan 
moesten de bewoners 
van Tristan da Cunha 
hun afgelegen eiland in 
het zuiden van de Atlanti
sche Oceaan verlaten. 
Na een noodoproep op 
10 oktober 1961 kwam 
het Nederlandse schip 
Tjisadane naar Tristan. 
De bewoners werden 
aan boord genomen en 
naar Kaapstad gebracht, 
vanwaar ze verder naar 
Engeland reisden. De 
Tjisadane was een schip 

van de KJCPL 
ofwel de "Royal 
Interocean Lines". 
Bij deze maat
schappij voeren 
drie motorsche-
pen die op elkaar 

leken de Boissevain, de 
Ruijs en de Tegelberg. 
Begin 1962 werd gemeld 
dat de bewoners weer 
naar het eiland konden 
terugkeren. 66 van hen 
werden in Rio de Janeiro 
aan boord genomen van 
het MS Boissevain. Zij 
waren vanuit Engeland 
naar Brazilië gebracht en 
gingen met het Neder
landse schip terug naar 
Tristan. De rest ging in 
1963 weer naar huis met 
het Zweedse schip Born-
holm. Een aantal mensen 
bleef liever in Engeland. 

"MECAFILA 2009". Het 
leuke is dat de nieuwste 
uitgiften van de Belgische 
post er voor het eerst te 
koop zijn en dat er een 
speciaal stempel komt. 
De tentoonstelling wordt 
gehouden in het Schep
pers Instituut, Scheppers
straat 9 m Herentals. 

DAANS PERSBERICHTEN 
In het Leidsch Dagblad las ik het volgende: 

de post van Japanse gangsters wordt door 344 post
kantoren in het land van de rijzende zon extra snel 
bezorgd. Dat blijkt uit onderzoek van het Japanse 

postbedrijf Een woordvoerder van de onderneming 
zei gisteren dat er "enige druk is uitgeoefend" door 
de gangsters om de extra service te krijgen. De post

kantoren gingen vermoedelijk over tot de speciale 
behandeling om te voorkomen dat hun werkzaamhe
den zouden worden verstoord, aldus de zegsman. De 
agentschappen hebben inmiddels opdracht gekregen 

te stoppen met de bijzondere dienstverlening. 

OVERLAST WILDE ZWIJNEN 
Op de Veluwe leven veel wilde zwijnen. Volgens schat
tingen zijn het er ongeveer 5000. Sommige mensen 
vinden dat veel te veel. 
Er zijn plaatsen waar de 
zwijnen voor overlast 
zorgen. Zo werd een 
camping in de buurt 
van Nunspeet omge
ploegd en komen de 
zwijnen te dicht bij de 
snelweg. Steeds meer 
mensen vinden het de hoogste tijd voor drastische 
oplossingen. Het liefst zouden zij zien dat er weer 
gejaagd zou mogen worden op wilde zwijnen. Maar 
dat levert weer veel protest op van dierenliefhebbers. 
Wat vind jij? 

file:///Cunfia
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OEPBSIHOÖBN IN I E POSTHOORN"! 

Binnenkort heb je weer vakantie. Die dagen 
mag je wat langer op de computer, je werkt aan 
je hobby en je ziet mensen die je anders nooit 

ziet: de postbode! Komt hij aan de deur met een 
grote hoorn? Blaast hij om te zeggen dat er post 
is? Nee, helaas is dat verleden tijd. Maar ik zou 

zo'n toeter wel leuk vinden. 
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De Postkoets 
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een koets van post 
naar post, met... post! 

Postkoetsen en 
Indianen 

- " * ' " ' 
Even een stukje ge
schiedenis. De Romei
nen veroverden ons 
land, en dat wilden ze 
graag thuis vertellen. 
Dus zorgden ze voor 
goede wegen richting 
Rome. En ze lieten 
mensen met brieven 
rennen. Maar mensen 
worden moe, dus toen 
werd het een estafette. 
Als de een ergens op 
een post kwam, ging 
de volgende doorren
nen naar de volgende 
post. De Romeinen 
lieten ook ruiters te 
paard de berichten 
doorgeven. Zo ont
stond de Postkoets: 

Als je een oude Wild
westfilm kijkt, zie je 
heel vaak de post
koets. Die rijdt dan 
door het land en dan 
komen de Indianen er 
achteraan! Dat was on
getwijfeld in het echt 
ook zo gegaan. 
Daarom hadden die 
postkoetsen zoveel 
paarden: zes gaat 
harder dan één! 

Vroeger was het 
soms gevaarlijk werk 
Op deze zegels zie je 
postbodes uit vroeger 
tijden. Ze liepen van 
stad naar stad, met 

een posttas over hun 
schouder. Wandelstok, 
pijpje in de mond, 
lekker genieten van de 
natuur. 
Maar het kon ook 
gevaarlijk werk zijn. 
Want belangrijke 
brieven mochten niet 
in verkeerde handen 
komen! Postkoetsen 
en postbodes werden 
vaak aangevallen. 

De Postbode 

Het werk van post
bode lijkt mij prachtig. 
Je bent lekker buiten, 
je maakt mensen 
blij met je post en je 
maakt hier en daar een 
praatje. Maar je dag 
begint vroeg. 

Brieven sorteren 

Heel vroeg in de mor
gen komt de postbode 
op het postkantoor. 
Voor hem ligt een 
grote zak met brieven 
en kleine pakjes. Al 
die brieven moeten 
gesorteerd worden, ja, 
tegenwoordig doet de 
computer het meeste 
sorteerwerk. Maar 
niet iedereen schrijft 
zo netjes als ji j. De 
computer kan het dan 
niet lezen. Daar is de 
postbode voor. Hij 
zorgt dat alle brieven 
in het goede vakje 
komen. 

Moeilijke adressen 
rrrrwvrrw^rwwww^r* 

Kijk, jouw huis staat 
misschien wel in een 
straat in een stad 
of dorp. Maar hoe 
moet het als je heel 
erg achteraf woont? 
Dan IS het beroep van 
postbode niet makke
lijk. En wat moet een 
postbode doen als hij 
vlakbij jullie voordeur 
ineens wordt aange
vallen door jullie lieve 
hond? 

Nee, er zijn wel wat 
moeilijkheden te 
overwinnen voor een 
postbode. 

Een heel beroemde 
postdienst 

In Amerika was de 
Pony Express uitge
vonden. Dat was een 
postdienst dwars door 
Noord-Amerika naar 
de Grote Oceaan. Ze 
reden met hun paard 
16 km ver, dan kregen 
ze weer een fris paard
je. We spreken nu over 
i860. De beroemdste 
ruiter was William 
Cody, later heette hij 
Buffalo Bill. 

De start van een 
postkantoor 

i ^ ^ T 

Op iedere plek in de 
wereld waar mensen 
wonen, is een post
kantoor. Hier zie je 
de herdenkingszegel 
daarvan. Ook jij kan 
zó een postkantoortje 
beginnen en brieven 
gaan posten. Ideetje? 
je hebt nu toch vakan
tie, dus verzin maar 
eens wat! En blaas je 
dan op een posthoorn 
als je bij me langs 
komt? Leuk! 
Succes er mee! 

G/toe*e^ \X)rr^ \Mii^_ W 



ER GING IETS VERKEERD (II) 
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 grote-mensen-wereld 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. In het tweede deel van dit artikel 
laat ik je nog een paar bijzondere brieven zien. 

*• c> i?. 
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Gedesinfecteerde brief met sneden verzonden op 25 oktober 1822 naar Triest 

Ontsmettingpost 
Dit is post die afkomstig 
is uit gebieden waar een 
besmettelijke ziekte 
heerst, zoals de pest of 
de cholera. Ze leefden 
in de veronderstel
ling dat deze ziekten 
overgebracht konden 
worden via brieven. Deze 
post werd eerst gedesin
fecteerd of ontsmet, 
voordat de ze verder 
werden verzonden. Die 
zuivering of ontsmetting 
vond plaats in speciaal 
ingerichte ontsmettings-
stations bijvoorbeeld 
door de brieven onder te 
dompelen in zuiverende 

vloeistof Ook gebeurde 
de zuivering door snee
tjes in het poststuk te 
maken en het vervolgens 
in ontsmettende dampen 
uit te roken. 
In mijn verzameling zit 
ook een Duitse ontsmet-
tingsbrief met daarop 
het stempel Geräuchert 
(gerookt). Dus naast 
gerookte paling, bestaan 
er ook gerookte brieven. 
De meeste post die 
moest worden ontsmet 
kwam uit landen waar een 
cholera epidemie heerste, 
vandaar dat deze post
stukken dikwijls worden 
aangeduid met de naam 

Cholerabrief Later bleek 
dat besmettelijke ziekten 
niet door post konden 
worden overgebracht, dus 
was al die moeite voor 
niets. Door al dat gedoe 
bij die ontsmetting, zoals 
het aanbrengen van snee
tjes, het prikken van gaat
jes, het onderdompelen 
m ontsmettingsmiddelen 
en het uitroken, begrijp je 
wel dat die cholerabrieven 
er met uitzien. De meeste 
zien er smerig uit. Vooral 
de formalmedampen, 
waarmee ze werden uit-
gerookt, veroorzaakten 
vuile vlekken. We gaan 
van de ene narigheid naar 

de andere en gaan het nu 
hebben over de... 

Inflatiepost 
Eerst even uitleggen wat 
inflatie is. Dat is vermin
dering van de waarde van 
het geld. Grote inflatie 
komt dikwijls voor in 
landen waar pas oorlog 
is geweest of waar een 
regering zit die niet 
deugt. Voor een zak patat 
zonder, betaalde je eerst 
1,50 euro een week later 
kost zo'n zelfde patatje 
dan 50 euro, om maar 
niet te praten over een 
patatje-oorlog, dat was 
onbetaalbaar. Zo hadden 

we in Duitsland een 
enorme vermindering van 
de waarde van het geld na 
de Eerste Wereldoorlog 
(1914-1918). Door die 
waardevermindering van 
het geld moest je steeds 
meer betalen voor het 
verzenden van post. We
kelijks, later dagelijks, gin
gen de tarieven omhoog. 
Zo heb ik in mijn collectie 
een briefkaart verzonden 
op 12 november 1923 van 
Duitsland naar Zwitser
land. Op die dag kostte 
dat 24.000.000.000 (24 
miljard) mark. 
De postzegels uit die 
tijd ken je wel. Er staan 
enorme frankeerwaarden 
op vermeld. Op brieven 
zie je ze niet zo vaak. 
Hierboven zie je een aan
getekende brief met maar 
liefst 60 postzegels met 
een totale waarde van 28 
miljoen mark verzonden 
op 11 oktober 1923. Op 
de voorzijde, waar je nor
maal de postzegels plakt 
was geen ruimte genoeg. 
Daarom gingen ze maar 
verder met frankeren op 
de achterkant. 
Zo heb ik je kennis 
laten maken met wat 
narigheid, waarvan je 
de gevolgen ziet op 
poststukken. Ik hoop 
datje er niet door in een 
dip raakt. Als dat zo is 
kun je contact opnemen 
met de hoofdredacteur 
van de Posthoorn. Zijn 
adres vind je wel op deze 
bladzijden. Ongetwij
feld helpt hij je er weer 
bovenop. 

Daan Koelewijn 

m WTMMëfWIWFaïïwh aangetekende briefverzoinäei 



POSTSCRIPTUM 

WIST J E DAT... 

S u r i n a m e 

een schildpadmoeder niet voor haar baby 
zorgt' Als een schildpadvrouwtje zwanger 
IS geworden legt ze haar eieren m een kuil 
van zand Voor zeeschildpadden is dat altijd 
op een strand De eieren worden met zand 
afgedekt en het schildpadvrouwtje gaat er 
weer vandoor Na enkele weken, en voor som
mige soorten na enkele 
maanden, komen de 
eieren uit en de jonge 
schildpadjes moeten 
hun eigen weg vin
den En natuurlijk ook 
hun eigen eten, want 
vaderen moeder zijn 
er vandoor gegaan De 
jonge schildpadjes zijn 
een gemakkelijke prooi 
voor allerlei dieren, zoals 
slangen, krokodillen en 
krabben, maar ook voor 
meeuwen en roofvogels 
Voor waterschildpadden 
zijn de haaien het grootste 
gevaar En de mens, want 
m sommige landen zijn ze 
gek op schildpaddensoep 
Zo gaan er heel veel jonge 
schildpadjes dood omdat 
ze geen beschermende moeder hebben 
Zielig, hè' 
Toon Oomens 

Meer dan 1200 jongens 

)7^^ en meisjes gingen je voor! 

De postzegelclub 

van JFN op internet: 

de StampKids Club. 

Surf naar www.stampkids.org 

PUZZEL FEBRUARI 2009 

1 Welke Nederlandse stad is bekend vanwege zijn 
groene karakter' 

2 Wat IS het grootste gevaar voor zeeschildpad
den' 

3 Welke dieren zorgen voor overlast op de Veluwe' 
4 Hoe heette het schip dat de bewoners van 

Tristan da Cunha naar Kaapstad bracht' 
5 Waar reed de Pony Express' 
6 Volgens de Chinese jaartelling zitten we nu m 

het jaar van de ' 
7 Hoeveel moest je op 23 november 1923 betalen 

om m Duitsland een briefkaart te laten verzen
den' 

8 Waarom werden vroeger brieven met rook 
ontsmet' 

Stuur je antwoorden voor i april 2009 naar de 
redactie van De Posthoorn, De Coedemeent 1, 
1447 PT Purmerend Vergeet met je naam en adres 
te vermelden en fllatelistisch te frankeren met 
geldige postzegels' 

ANTWOORDEN 
PUZZEL OKTOBER 
2008 

Hier volgen de ant
woorden van de puz
zel van oktober 2008 
1 Ik begrijp u met, 
2 Anna Blaman en 
Annie M C Schmidt, 
3 India en Pakistan, 
4 Benny Goodman, 
5 Anthony Fokker, 
6 4000 kinderen 
Na loting heeft Jesper 
Commers uit Soest 
een prijsje gewonnen 
Hartelijk gefeliciteerd' 

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

VERKEHRS AUSSTELLUNG 
MÜNCHEN 1965 

25 6 3 10 
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GEUZENDAM: DE 
IVABRiEFKAART 

In Geuzendam's catalogus 
van de postwaardestukken 
van Nederland en Over
zeese Gebiedsdelen is een 
Nederlandse briefkaart 
opgenomen die de meeste 
verzamelaars nog nooit 
gezien zullen hebben: de 
IVAbriefkaart. 
Het is een kaart met het 
zegelbeeld 'Juliana en 
profil' 10 cent donker
blauw en op de linker
zijde een gedrukte tekst 
ter gelegenheid van de 
Internationale Verkelirsaus
stellun^ München 1965. De 

toenmalige Nederlandse 
PTT heeft de kaart speci
aal laten vervaardigen en 
verkocht hem uitsluitend 
op de tentoonstelling 
in München; daarom 
neemt de catalogus hem 
op onder de particuliere 
postwaardestukken, als 
nummer P33oa. 
Als bijzonderheid valt te 
melden dat alle tot nu toe 
bekende exemplaren van 
deze kaart voorzien zijn 
van een gelegenheids
stempel. En voor de 
stempelverzamelaars: dit 
gelegenheidsstempel is in 
de catalogus van Van der 
Wart onbekend! 

BELGIË 

Nieuw: 'Vroeger en Nu' 
Op 20 oktober 2008 
verschenen tien nieuwe 
geïllustreerde briefkaar
ten volgens het bekende 
stramien 'Vroeger en Nu', 
waarin een oude en een 
moderne foto van een 
Belgische stad of dorp 
gecombineerd worden. 
De zegelbeelden hebben 
als waardeaanduiding ' i ' , 
wat staat voor een fran
keerwaarde van 54 c. De 
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NIEUWE UITGIFTEN 

Australië 
Het traditionele lucht
postblad 'Kerstmis'ver
scheen in 2008 op 31 
oktober [i]. In het zegel
beeld zien we Maria met 
het Christuskind en een 
ster; diezelfde ster staat 
vergroot afgebeeld op de 
linkervoorzijde van het 
blad. Het zegelbeeld (Port 
Betaald) is ontworpen 
door de studio die ook 
tekende voor de kerst
postzegels: Coombes 
Whitechurch Design. De 
prijs bedraagt $ 1.15. 

Het Kerstprogramma van 
Austraha Post bevatte ook 
meer wereldse kaarten: 
twaalf kaarten 'Muppets' 
met bijpassende gefian
keerde enveloppen en een 
soortgelijke set 'Disney'. 
Prijs per set $ 12.95. 

China (Taiwan) 
Het Jaar van de Stier/Os 

kaarten zijn genummerd 
van a2008 tot en met 
j2008 en de afgebeelde 
plaatsen zijn; Braine
d'Alleud, BurgReuland, 
Couillet, Crupet, Frahan, 
Hamme, Lennik, Olen, 
Westvleteren en Zuten
daal. De prijs bedraagt 54 
cent per stuk of 5.40 euro 
per set. Zoals gebruikelijk 
in België gingen de kaar
ten enkele dagen voor de 
officiële uitgiftedatum in 
de voorverkoop; dat was 
op 18 oktober in Izegem. 

leverde vijf voorgefran
keerde prentbrieflcaarten 
op, met als uitgiftedatum 
I december 2008 [2]. De 
kaarten zijn voorzien van 
het zegelbeeld NT$ 3.50 
'Jaar van de Stier' en wor
den verkocht in een speci
aal mapje. Met het verstu
ren van de kaarten wenst 
men de ontvanger geluk, 
maar geeft men hem 
ook kans op materieel 
gewin. De kaarten dienen 
namelijk tevens als loten 
voor de Nieuwjaarsloterij 
van de Taiwanese Post. Er 
zijn twee hoofdprijzen: 
motorfietsen met een ci
linderinhoud van 125 cc. 

Op 12 november 2008 
werden de volgende 
postwaardestukken ter 
gelegenheid van het Ymin 
Festival uitgegeven: 
Briefkaart binnenland 
(liggend formaat) met 
zegelbeeld NT$ 2.50 
Varken; 
Briefkaart binnenland 
(staand formaat) met 
zegelbeeld NT$ 2.50 
Lantaarnpalen; 
Envelop binnenland met 
zegelbeeld NT$ 6.00 
Sinpu Ymin Tempel; 
Expresseenvelop bin

nenland met zegelbeeld 
NT$ 13.00 Varken. 

Op 18 december 2008 
l<wam daar nog een 
aantekenenvelop binnen
land bij met zegelbeeld 
NT$ 12.00 Nieuwjaar. 

Duitsland 
Nieuwe enveloppen met 
een zegelbeeld van het 
type Plusbnef Individuell: 
Een set van vijf envelop
pen metvouwkaarten ter 
gelegenheid van Kerstmis 
2008, verkoopprijs 5,50 
euro [3]. 
Een C4vensterenvelop 
van Deutsche Post met weer 
een nieuw vrouwenpor
tret (145 eurocent) en 
het GoGreenlogo [4]. Het 
zegelbeeld is typografisch 
ontwaard met het stempel 
'Bonn 53113, 00.00.08 
18'. Dit is het vijfde por
tret in de reeks; of het bij 
de afgebeelde personen 
gaat om medewerksters 
van de Post of om wil
lekeurige modellen, is mij 
niet bekend. 
Een vensterenvelop C4
formaatvan reisorgani
satie Lernidee Erlebnisreisen, 
zegelbeeld 145 eurocent 
met een trein in een kust



landschap [5]. 
Een vensterenvelop 
DL-formaat van (alweer) 
wasmiddelenfabrikant 
Henkei [6]; zegelbeeld 
90 eurocent met drie 
reclamebanieren tegen 
een wolkenlucht. 

Frankrijk 
Ter gelegenheid van de 
decemberfeestdagen 
werd een binnenland-en
velop uitgebracht met ze
gelbeeld 'Beste Wensen'. 
De envelop, formaat DL, 
was verkrijgbaar met en 
zonder venster en kostte 
65 euro per verpakking 
van IOC stuks. 

Onder de naam Festi'Cartes 
werden eind 2008 twee 
sets van vijf voorgefran
keerde vouwkaarten 
uitgebracht. De kaarten, 
met een zelfklevende 
sluitstrook, waren be
stemd voor binnenlands 
gebruik. De set 'Humour' 
is voorzien van humoris
tische tekeningen, terwijl 
de set 'Classic' meer 
abstract geïllustreerd is. 
Elke set kost 5.20 euro. 

Noorwegen 
Voor de tentoonstelling 

NORDIA 2008 werden 
op 17 november 2008 
twee voorgefrankeerde 
prentbriefkaarten uitge
bracht. Op de beeldzijde 
zien we opnamen van het 
vuurwerk ter gelegenheid 
van de uitverkiezing van 
Stavanger als Europese 
Cultuurhoofdstad van 
2008. Het zegelbeeld 
(port betaald) wordt 
gevormd door het em
bleem van NORDIA 2008: 
de vlaggen van de vijf 
deelnemende landen. De 
kaarten werden als set 
verkocht voor 40 Noorse 
kronen. 

Portugal 
Geïllustreerde bnefl<aarten: 
140ste geboortedag van 
Camilo Pessanha (29 mei 
2008); 
750 jaar Handvest van 
Viana do Castello (18 juni 
2008); 
150ste geboortedag van 
Dr. José Leite de Vascon-
celos (7 juli 2008); 
Maria Callas, herdenking 
van haar optreden in 'La 
Traviata' in Lissabon in 
1958 (11 juli 2008); 
Openbaar vervoer: Olds-
mobile-taxi uit 1928 (12 
september 2008); 

50 jaar Vereniging van 
Marine-reservisten (3 
oktober 2008). 

Slowakije 
De standaardbriefkaart 
met zegelbeeld 'Keramiek 
uit Pozdi ovce' heeft 
als waardeaanduiding 
'T2 50g', wat staat voor 
'Tweede klasse t/m 50 
gram'. Deze kaart is in 
2008 voorzien van de 
volgende gelegenheids-
bijdrukken: 
Tentoonstelling uit de 
collectie van het Slowaak
se Postmuseum (04-04-
2008); 
Verzamelaarsdagen 
Bratislava 2008 (06-06-
2008); 
SLOVOLYMPFILA 2008, 
Dag van de Slowaakse pa
ralympics (04-06-2008); 
idem (06-06-2008); 
Nitrafila 2008 (02-07-
2008); 
13 e Wereldcongres van 
St.-Gabriel, Nitrafila 2008 
(04-07-2008); 
De mooiste postzegel van 
2007 (05-07-2008) [7]; 
Slovfila, 15 jaar samen
werking (12-09-2008); 
Tentoonstelling Veldpost 
Eerste Wereldoorlog (09-
10-2008) [8]; 

Sindelfingen 2008 (24-10-
2008); 
Dag van de Slowaakse 
Postzegel en Filatelie 
2008 (18-12-2008); 
WIPA 2008 (18-09-2008). 
De kaarten hebben 
volgnummers '150 CDV 
148/08' tot en met '161 
CDV 148/08'; ze wer
den verkocht voor de 
frankeerwaarde plus 3 
Slowaakse kronen. 

De envelop die in Slowa
kije gebruikt wordt voor 
gelegenheidsbijdrukken, 
is die met zegelbeeld 10 
kronen 'Lindetak' uit 
2006. In 2008 verschenen 
de volgende bijdrukken: 
15 jaar Slowaakse Repu
bliek (01-01-2008); 
Constitutioneel Hof van 
de Slowaakse Republiek 
1993-2008 (03-04-2008); 
SLOVOLYMPFILA 2008 (23-
05-2008); 
Paris 2008 (14-06-2008); 
2de Nationale Luchtvaart-
dagen(i4-o6-20o8) [9]; 
Bossen (12-07-2008) [10]. 
De enveloppen zijn 
genummerd 'ogo COB 
074/08' tot en met '095 
COB 074/08'; verkoop
prijs 15 kronen per 
envelop. 

Vaticaan 
Van 5 tot en met 26 okto
ber 2008 vond in Rome 
de twaalfde algemene 
vergadering van de bis
schoppensynode plaats 
metals thema 'HetWoord 
van God'. 
Ter herdenking hiervan 
werd op 13 november een 
set van vier voorgefran
keerde prentbriefkaarten 
uitgebracht. De afbeel
dingen op de kaarten 
zijn ontieend aan een 
i5e-eeuws manuscript, de 
zogenoemde 'Bijbel van 
Federico da Montefeltro': 
het begin van elk van de 
vier Evangeliën. 
Voor het zegelbeeld is 
een afbeelding van de 
Annunciatie gekozen, uit 
een i5de-eeuws missaal. 
De kaarten worden gele
verd in een geïllustreerd 
mapje, voor de prijs van 
3.10 euro. 

Verenigde Staten 
Bij de postzegelemissie 
'Great Lake Dunes' van 2 
oktober 2008 verscheen 
een set van tien voorge
frankeerde 'Oversize Pre
mium Stamped Cards'. 
Verkoopprijs $ 8.95. 

Voor liefhebbers van het 
werk van Walt Disney zijn 
nog steeds twee boekjes 
met voorgefrankeerde 
prentbriefkaarten ver
krijgbaar. 

Het eerste, al verschenen 
in 2007, heeft als thema 
'Magie' [11]. Het bevat 
twintig kaarten met een 
nominale waarde van 26 
dollarcent. Er zijn vier 
verschillende kaarten, die 
elk vijfmaal in het boekje 
opgenomen zijn: Dombo 
met Timothy de Muis, 
Peter Pan met Tinker Bell, 
Mickey Mouse als de To
venaarsleerling en Alad
din met Genie. De prijs 
van het boekje bedraagt 
$12.95. 
Wanneer men deze kaar
ten zou willen versturen, 
moeten ze bijgefrankeerd 
worden met i dollarcent. 

Het tweede boekje ver
scheen in augustus 2008 
en heeft als thema 'Imagi
nation' [12 ] . Vijfmaal vier 
kaarten met een nominale 
waarde van 27 dollarcent; 
de prijs van het boekje 
is $ 13,95. Afgebeeld 
zijn: Mickey Mouse als 
Steamboat Wilhe; Prinses 
Aurora met haar hulpjes 
uit 'De Schone Slaap
ster', Pongo en één van de 
pups uit ' lo i Dalmatiërs' 
en Mowgli and Baloe uit 
'Jungle Boek'. 

i i 1 
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zegels). Ze bevatten uit
sluitend een velletje van 
acht zegels van 44 cent en 
 ook niet onbelangrijk 
 het was tegen nominaal 
verkrijgbaar. Omdat het 
niet uitgesloten is dat 
deze boelqes navolging 
krijgen, lijkt het me nuttig 
er de aanduiding PQ voor 

STAMP BOOKLETS: 
MAGIC CARPETS 
TO ADVENTURE 

STAMP BOOKLETS: MAGIC 
CARPETS TO ADVENTURE 

De Amerikaan Jeremy A. 
Lifsey is een enthousiaste 
verzamelaar van boelqes 
en probeert anderen aan 
te steken door het schrij
ven van een boek. De titel 
is niet mis en suggereert 
datje door het verzamelen 
van boelqes gegrepen 
kunt worden en interes
sante ontdekkingen doet. 
In een introductie en een 
achttal hoofdstukken 
bespreekt hij onder meer 
de definitie van een post
zegelboekje (en de diverse 
soorten), het thematisch 
verzamelen van boekjes, 
het organiseren en opzet
ten van een collectie en 
de financiële kant van het 
verzamelen van boekjes. 
In twee hoofdstukken 
bespreekt Lifsey gelegen
heidsboekjes en moderne 
thema's. Ook veel prakti
sche gegevens ontbreken 
niet, zoals een biblio
grafie, een woordenlijst 
en websites waarop veel 
boekjes te vinden zijn. 
Het boek is Engelstalig en 
telt 231 pagina's. 
Er is geen bepaalde voor

^ raad van het boek: het 
° wordt geproduceerd naar 
_ behoefte. Het is bestel
2 baar bij www.xhbm.com. 
= Ga naar de bookstore. Na 
■» het  bij scarcii  intikken 
^ van de schrijversnaam 
^ Li/sey volgen er instructies 
^ over betaling en levertijd. 
2 De prijs van het boek is 
"• $ 19.99 plus verzendkos

1 1 2 " " 
NEDERLAND 
Pluim voor TNT Post 
Het was zo mooi gepland 
met de Postaumaatboek

Vooizijde üflii de Postaumaatboekjes met de roerige uoorgeschiedenis Er is een klem littekentje op de 
achterzijde staat op zouiel het blouiue als het rode boekje'nr 2'. Blauw had 'nr 1' moeten zijn en rood 'nr 2'. 

jes. De productie ervan 
begone eind oktober en 
op I december zouden ze 
verschijnen. Kon makke
lijk. En het leek ook goed 
te gaan, want op vrijdag 
28 november werden de 
boekjes afgeleverd bij 
Postaumaat en bij de Col
lectClub in Groningen. 
Zowel Postaumaat  voor 
haar leden  en de Col
lectClub zaten al dik in de 
bestellingen; de uideve
ring kon daardoor mooi 
op tijd beginnen. 
Edoch, grote consterna
tie! Op de zegels ontbrak 
de zwarte tekst 35 JAAR 
POSTAUMAAT 19732008! 
Terug al die boekjes, 
acuut de versnipperaar 
in. Er was geen tijd te 
verliezen: wat normaal 4 
ä 5 weken duurt, moest 
nu in anderhalve week 
gebeuren. Immers, de 
bijeenkomst van Postau
maat was op zaterdag 
13 december. En er was 
ruime publiciteit aan 
gegeven dat de boekjes er 
verkrijgbaar waren. 
En dan woensdag 10 
december. Je gelooft 
het niet. Arjan Jochems 
van TNTPost moet tot 
zijn ontzetting consta
teren, dat de nieuwe 
oplage exact dezelfde fout 
vertoont! Naar verluidt 
heeft heel Den Haag hem 
horen tieren. Hij dwong 
de drukker (in Gronin
gen) 's nachts de zegels 

af te werken, liet als de 
wiedeweerga (in Venlo) 
nieuwe kaften drukken en 
slaagde er met hulp van 
koeriers in het hele spul 
bij het assemblagebedrijf 
in Tilburg te krijgen. En 
op zaterdag kwamen de 
leden van Postaumaat niet 
voor niks naar Rotter
dam... 

Postaumaatboekje in de 
catalogus? 
In de NVPHcatalogus 
staan de in de periode 
20072009 uitgegeven 
prestigeboekjes met 
persoonlijke zegels (nog) 
niet, op de CDrom wel. 
We kunnen ze aanduiden 
met PP. Tot nu toe ver
schenen er 18: Nederland 
'Schaatsland' is het meest 
recente. 
Dit waren allemaal pres
tigeboekjes, d.w.z. luxe 
uitgevoerde boekjes met 
naast de zegels ook blaad
jes met tekst en afbeel
dingen. De Postaumaat
boekjes komen er alleen 
mee overeen in formaat 
en inhoud (persoonlijke 

J 

te gebruiken. Dus we heb
ben nu PQia (blauwe kaft) 
en PQib (rode kaft). 

NIEUWE UITGIFTEN 

Aland 
Verkeerde afbeelding 
Het was meerdere lezers 
van dit blad opgevallen: 
in het decembernummer 
was het de bedoeling een 
tentoonstellingsboekje 
van Aland af te beelden. 
In plaats daarvan kwam 
er het persoonlijke boekje 
met de paardenzegels 
terecht. 

Australië 
Legendarische Australiers 
De post van Austra
lië komt elk jaar met 
een serie postzegels 
waarop Australiërs staan 
afgebeeld die belangrijk 
zijn (geweest) voor het 
culturele erfgoed van het 
land. Pas op de dag van 
uitgifte  dit jaar 22 janu
ari  wordt bekend wie er 
geëerd worden. De zegels 
worden vergezeld van 
vier boelqes met elk tien 

zegels van 55 cent, één 
boekje met een gemixte 
inhoud van twintigmaal 
55 cent en vier prestige
boekjes. Het begin is weer 
niet flauw! 

With love 
Drie boekjes horen bij de 
Valentijnzegels: tienmaal 
55 cent (roos), tienmaal 
55 cent (filigraan) en 
tienmaal 55 cent (harten). 
Uitgiftedatum was 3 
februari. 

Australische uitvindingen 
Ze zijn inventiefin Au
stralië. Op vijf postzegels 
zijn daar wat voorbeelden 
van te zien. Ik noem de 
Esky (een soort koelbox), 
Speedos zwemkleding en 
de Ute (vrachtautootje). De 
zegels komen uit op 19 
februari en zijn ook ver
krijgbaar in een gewoon 
boekje (20X 55 c.) en een 
prestigeboekje ($ 12.95). 

China 
De lange mars 
Naast de reguliere en ook 
genummerde boekjes 
komt de Chinese post 
van tijd tot tijd ook met 
gelegenheidsboekjes. 
Informatie erover komt 
niet altijd even snel naar 
hier. Erg verlaat moet ik 
nu dan ook melden dat 
er op 22 oktober 2006 
een boekwerk  noem het 
maar een superprestige 
boekje  is uitgegeven met 
als onderwerp de Lange 
Mars 19341936. Het boek 
(29 bij 21 cm) beschrijft 
en verbeeldt in tekst en 
illustraties het verhaal 
van de meer dan een 
jaar durende tocht van 
het Chinese Rode Leger 
onder leiding van Mao Ze
dong. Bij het doorbreken 
van omsingelingen en als 
gevolg van veel ontberin
gen sneuvelden negen 
van de tien ofwel 72.000 
strijders. 
Het boek bevat vijf bladen 
met steeds één postzegel: 
vier van 80 fen en één van 
6 yuan. 

Astronauten 
Nadat China eind sep
tember een bemande 
ruimtevlucht met succes 
afsloot, verscheen een 
maand later als een 

É M 
Vijf zegels met een achttal Australische bedenksels 
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Wohlfahrtsmarken „Sonnenuntergang' 

Zes Chinese astronauten (ook wel taikonauten genaamd) in een prestî eboekjc uan de Volksrepubliek China 

eerbetoon een prestige

boelqe met afbeeldingen 
van de bemanning van 
de Shenzhou VII. In het 
boekje bevinden zich zes 
postkaarten en velletjes 
met steeds één zegel (van 
1.20 yuan) waarop de 
helden staan afgebeeld. 

Christmas Eiland 
Jaar uan de Os 
Ter gelegenheid van het 
Jaar van de Os gaf de post 
van Australië op 8 januari 
op Christmas Eiland een 
prestigeboekje uit van 
$ 12.95. De zegels in het 
boekje zijn ook in Austra

lië frankeergeldig. 

hagen) en de 6.50 k. met 
het Burgemeestershof 
(uitÄrhus zelf). De beide 
boekjes bevatten tien 
zegels. 

het Wereldnatuurfonds 
is eveneens in een boekje 
verkrijgbaar. Op de post

zegel staat ook de Deense 
prinsgemaal afgebeeld: 

Het Deense boekje met tien zegels uan 550 k. 

Beroemdheden die m het Jaar van ie Os geboren uierden zijn onder meer 
Prinses Diana, Charlie Chaplin en Napoleon 

Denemarken 
De oude stad 
De Deense post wijdde 
op 7 januari een serie 
postzegels aan Den Gamie 
By, een verzameling oude 
gebouwen in Ärhus. Deze 
uit geheel Denemarken 
bijeengebrachte bouw

werken vormen samen 
wereldwijd het oudste 
openluchtmuseum. Dit 
jaar viert men het eeuw

feest. 
Twee van de zegels zijn 
ook in boekjes verkrijg

baar: de 5.50 k. met het 
Muntmeesterhof (oor

spronkelijk uit Kopen

Wereldnatuurfonds 
De op 7 januari versche

nen toeslagzegel (5.50 
(0.50) ten behoeve van 

hij viert dit jaar zijn vijf

enzeventigste verjaardag 
en is sinds 1972 voorzitter 
van de Deense afdeling 
van het Wereldnatuur

fonds. De 50 ore toeslag 
komt volledig ten goede 
aan de arme boerenbevol

king in ZuidVietnam. 

Duitsland 
Zonsondergang 
Al op 2 januari kwam 
de Duitse post met een 
boelqe weldadigheids

zegels. Op de tien zegels 
van 55+25C staat een 
fraaie zonsondergang 
afgebeeld. 
De toeslag van 2.50 euro 
per boekje vloeit naar 
sociale projecten voor 

Givöhi 

i^mt i'f*'! 
WIARKBNSET 

Deutsche Post 'S/I 

Voorzijde uan het Duitse boekje met ujcldadigheidszegels 

kinderen, voor gehandi

capten en voor ouderen. 

Frankenberg 
Een boekje met 10 zegels 
van 45 cent verscheen op 
dezelfde datum. Afge

beeld op de zegels is het 
raadhuis van Franken

berg (NoordHessen). 
Het raadhuis is beroemd 
om zijn tien torens en 
bestaat ditjaar 500 jaar. 
Er verschenen op dezelfde 
datum ook twee blokjes 
(Foltenblatt), die door de 
Duitse post gemakshalve 
ook als boekjes uitgele

verd worden. Ze zijn het 
echter geenszins! Beide 
bevatten zegels uit de 
bloemenserie: vijfmaal 
65 c. en vijfmaal 70 c. 

Frankrijk 
Kunstambachten 
Klassieke voorbeelden 
van ambachtskunst staan 
afgebeeld op een serie 
Franse postzegels, welke 
op 12 januari versche

nen. Voorbeelden ervan 
zijn een relil<wiekast van 
email (12de eeuw), een 
rond horloge (1640), het 
wapen van koning Lo

dewijkXIII (17de eeuw), 
glasinlood (1520) en 
mozaïek (1660). De twaalf 
zegels zijn verkrijgbaar in 
een boekje van 6.60 euro. 

CcEurs2009 
Het Franse Valentijns

boekje kwam uit op 
19 januari. Het bevat 
zesmaal de twee zegels 
waarop harten staan afge

beeld. De naam Emanuel 
Ungaro verwijst naar een 
grote naam uit de wereld 
van de Parijse haute cou

ture. Ook dit boekje kost 
6.60 euro. 

Groenland 
Europa 200g: sterrenkunde 
Groenland kwam  op 19 
januari  al heel snel met 
de Europazegels. Het is 
ditjaar natuurlijk een 
dankbaar thema voor dit 
land: doordat de mens 
met z'n kunstlicht er van 
weinig invloed is, komt 
de sterrenhemel er nog 
helderder en schitteren

der op de kijker af. 
De ontwerpster beperkte 
zich bij de twee zegels 
tot de Grote Beer (Ursa 
Major), omdat deze een 
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Deens boekje mctWWFzcgels. 
De tujee harten m het Franse 

Valentijnsboekje 

Binnen en buitenkant uan 
het Europazegelboekje uan 

Groenland 

belangrijke rol speelt in 
de mythologie van de 
Eskimo's. 
De zegels komen ook in 
een boelqe voor. Het bevat 
zesmaal de beide zegels 
van elk 6.25 en 8.00 k. 
en komt dus in totaal op 
85.50 k. 

GrootBrittannië 
Tegen hergebruik 
De belangrijkste Britse 
permanente zegels, dus 
ook die in boekjes, verto



nen vanaf 17 februari een 
aantal nieuwe veiligheids
kenmerken: alleen nog 
maar zelfklevend (behalve 
de rollen), vier halfronde 
slits in de zegels (zegels 
scheuren dan in bij het 
verwijderen) en een nieuw 
soort folie, waardoor 
afweken van gebruikte 
zegels niet zal lukken. 
Vijf nieuwe boekjes: zes
maal ist, twaalfmaal ist, 
twaalfmaal 2nd, viermaal 
ist large en viermaal 2nd 
large. 

JWix 
Er komen drie boelqes 
met permanente zegels 
(veilige versie, zie boven) 
èn zegels uit de serie 
'Klassieke ontwerpen'. 
Het gaat om een serie 
boekjes van £ 2.16 (zes
maal eersteklas). 
Nummer één verschijnt 
op 10 maart, nummer 
twee op 21 april en drie 
op 17 september. 

Kroatië 
Kerst 2008 
Een kerstboom staat afge
beeld op de tien zegels 
in het op 27 november 
in Kroatië verschenen 
boekje met kerstzegels. 
De waarde der zegels is 
2.80 k en de oplage be

draagt 50.000 boekjes. 

Maleisië 
Cartoons 
Op I december verscheen 
in Maleisië een boelqe 
met cartoons. 

NieuwZeeland 
Herdrukken 
Met een gestileerd plaatje 
van een kiwi geeft New 
Zealand Post aan dat het 
om een herdruk gaat. Die 
symbooltjes staan dan 
op de achterzijde van een 
boekje. Van drie gangbare 
boekjes met permanente 

De vm kiUJisijmbooltjes given 
aan dat dit de vierde herdruk van 

het boekje betrcjt 

zegels verscheen in no
vember zo'n herdruk: op 
ig november het boekje 
met tien zegels van 5ac 
Lake Coleridge, 3 kiwi's; 
op dezelfde datum een 
boekje met vijf zegels 
van $ 1.50 Arrowtown, 4 
kiwi's en op 25 november 
met tienmaal $1.00 Ran
gitoto Island, 4 kiwi's. 

Singapore 
Kaŝ ewassen 
Diverse kasgewassen zijn 
te vinden in een op 12 
november in Singapore 
verschenen boekje met 
zelfldevers (ist dass). 

Zweden 
Klassieke auto's 
Echte cultauto's uit de 
periode ig40ig6o zijn te 
vinden op de postzegels 
in het boekje dat Zweden 
op 2g januari uitgaf; Ford 
Mustang, Volvo PV444, 
Cadillac Coupé de Ville, 
Volkswagen 1200 en Cit
roen DS. 
Het zegelvelletje bevat 
tweemaal deze vijf auto's. 
Ze zijn bestemd voor het 
frankeren van binnen
landse brieven (brei) mrike) 
en hebben een frank
eerwaarde van 6 kronen 
(nieuw tarief sinds i 
januari). 

De Voluo PV444, e'e'n van de nostalgische auto's m het Zuieedsc boekje 

Wenszê els 
Op dezelfde datum 
Icwamen er zegels die lief
dessignalen uitbeelden. 
Het gaat om een boekje 
van tien zegels met vier 
ontwerpen: een echtpaar 
zwanen, twee harten, 
nog meer harten en een 
stelletje amaryllussen. 
Ook deze zegels zijn voor 
binnenlandse brieven. 

Europa 
De Europazegels van dit 
jaar  ook van 2g januari 
 geven het resultaat van 
Zweeds research op het 
gebied van de sterren
kunde weer. Op de ene 
zegel staat de Krabnevel, 
een enorme wolk van gas 
en stof die ooit een ster 
was die explodeerde. Met 
behulp van een Zweeds 
instrument, te zien op de 

tweede zegel, kan de stra
ling ervan worden opge
vangen en geanalyseerd. 
De beide zegels hebben 
een frankeerwaarde van 
12 kronen. Twee van elk 
vormen de inhoud van 
een postzegelboek|e. 
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De beide Europazegels van 
Zweden. Op e'e'n eruan is de positie 

van de Krabneuel uitgestanst. 

SAMENSTELLING J E C M DEKKER, POSTBUS 157, 
2640 AD PIJACKER  EMAIL VLIEGDEK@GMAIL.COM 

KLM 

Aanvankelijk lag het 
in de verwachting dat 
het, door de financiële 
crisis die de wereld in 
zijn greep houdt, 'niet 
veel zou worden' met de 
vluchten in 2oog, maar 
daar denkt de KLM dan 
toch anders over. Zoals 
we al eerder meldden 
gaat de maatschappij op 

Liverpool vliegen. Daar 
komt met ingang van 3 
mei a.s. Calgary bij, een 
traject dat wordt gevlogen 
met een toestel van het 
type A330200 en dat dan 
vijfmaal per week. 
De KLM vloog al eerder 
op deze laatste bestem
ming; misschien gaat het 
nu sneller, want destijds 
 in ig86  werd er nog ge
vlogen met een DCio30. 

VUW/CITYJET 

City Jet heeft met ingang 
van 5 januari 200g van de 
VLM de dienstregeling 
overgenomen die laatst
genoemde maatschappij 
tussen Amsterdam en 
LondonCity onderhield. 
Er wordt gevlogen met 
een AVRO RJ85; post kan 
momenteel helaas niet 
worden meegegeven. 

MAASTRICHT 

Een van de leden van 
De Vliegende Hollan
der woont en werkt in 
Maastricht en zendt mij 
daarom geregeld iets op 
over Maastricht Airport. 
Ook nu deed hij dat weer 
en zijn nieuws was ook te 
vinden in Luchtvaartmeuws. 
De luchtverbinding tus
sen Maastricht en Amster

■f ^O'*' ' ■"■ _?W(t>W,̂ \WACKER 

dam wordt weer in ere 
hersteld, maar door welke 
maatschappij is nog een 
vraagteken. 
Ook Ryanair keert terug 
in Maastricht: er worden 
vluchten naar Turkije en 
Marokko gemaakt. 

LUFTHANSA 

De Duitse luchtvaartmaat
schappij Lufthansa gaat 
gewoon verder met de uit
breiding van zijn netwerk 
van bestemmingen. 
Op 2 februari jl. was er 
een vlucht van Milaan 
naar Barcelona v.v. en van 
Milaan naar Parijs v.v. 
Op 2 maart a.s. wordt er 
van Milaan naar Brussel 
gevlogen, Milaan naar 
Madrid v.v. en ook nog 
van Milaan naar Boeka
rest v.v. en Boedapest v.v. 
Al deze vluchten worden 
uitgevoerd met een toestel 
van het type A3 ig. 

BALLON EN lEPPELIN 

Op 30 november jl. werd 
in Oostenrijk weer de 
bekende Chrisddndlbal
lonvaart gehouden. 
Op dezelfde datum was 
er trouwens ook een Zep
pelinvaart met de Zeppelin 
NT, in Zwitserland. 
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Het is even wennen; de 
voormalige catalogi van 
Cérès en Dallay  we 
hebben het hier uiteraard 
over Franse publicaties 
 zijn samengevoegd. Het 
resultaat mag er wezen: 
een cassette met twee 
delen die onder de titel 
IVIaury Cérès & Dallay 
Catalogue de Timbres de 
France aan de man/vrouw 
wordt gebracht. 
Om met de positieve 
zaken te beginnen: het 
is een prachtig product 
geworden, dankzij het 
gebruik van uitstekend 
papier, prima scans en 
een aanpak die met recht 
diepgravend mag worden 
genoemd. Niet alleen 'ge
wone' verzamelaars van 
Frankrijk zullen er met 
plezier in bladeren, ook 
de gevorderde. De cata
logus kan zich qua infor
matiegraad beslist meten 
met een aantal gerenom
meerde buitenlandse vak
broeders en zusters. Dat 
de catalogusinhoud over 
twee delen moest worden 
uitgesmeerd (18491959 
en 1960heden) was dan 
ook een puur fysieke 
noodzaak: het niet erg 
aanlokkelijke  alterna
tiefwas geweest om een 
catalogus van bijna 1.500 
pagina's te maken. De 
informatie in de nieuwe 
Maury is niet alleen bij de 
emissieszelf te vinden; 
voorin de beide delen en 
ook tussen de emissies 
door wordt veel, heel veel 
achtergrondinformatie en 
feitenmateriaal verstrekt. 
En als er dan toch wat kri
tiek moet worden gespuid 
dan is die eigenlijk van 
ondergeschikt belang: 
het feit dat de geboden 
informatie soms nogal 
onoverzichtelijk wordt 
gepresenteerd. De vorm
gever heeft zich uitgeleefd 
in het toepassen van ka
ders en lijntjes, fonds en 
kleurtjes, verlooptinten, 
grote en kleine lettertypen 
uit diverse typografische 
families en dat alles met 
het resultaat dat het ie 

soms duizelt. Deson
danks; de Frankrijkver
zamelaars zullen blij zijn 
met de nieuwe Maury! 
Maurij Cc'rfs &. Dallay Catalogue 
de Timbres de France 2009 (tuiee 
delen); 1.440 pp ,geul. (kleur), 
Jormaat 14.5x21 cm. Uitgefleuen 
door Arthur Maury Corp , New 
York Verkrijgbaar bij RW. Mem
hardt, Piet Hemstraat 36, 2518 
CH Den Haag, telefoon 070
5652227 o/per email (inJo@ 
collertura.com) Prijs 24 go euro. 

Iets goedkoper dan 
de Mflury France, maar 
met zijn 128 pagina's 
veel dunner dan die 
grote broer, is Répertoire 
Franck, een publicatie 
die ook door Maury 
wordt uitgegeven en 
die onlangs zijn tweede 
editie beleefde. Het gaat 
om een catalogus die 
de sinds de invoering 
van de nieuwe Franse 
frank (dus vanaf i960) 
uitgegeven postzegel
boekjes met langlopende 
zegels bestrijkt. Francis 
Kéledjian, de auteur van 
het boel<werkje, schrijft 
in een een inleiding dat 

REPERTOIRE FRANCK 
2cnie cdilion 

9 

■IHIi ■■■■■ 
!■■■■ 

TilllH 
pjr Frdncis Keledjian 

' " 

er sinds de vorige editie 
weer een aantal ontdek
kingen zijn gedaan die 
door de meeste andere 
catalogi  gespecialiseerd 
ofnietnog niet zijn 
opgepikt. Hij noemt in dit 
verband de boekjes num
mer 5 (reclame voor het 
verhuisbedrijf Calberson 
met de tekst Tout objet, 
toutepersonne), 50 (Code 
postal met nieuw post
logo) en 61 (Philexfrance
boekje met het cijfer '10' 
onder hetpostlogo). De 
nummering van de boek
jes is overigens nogal 
complex en er worden in 
de catalogus geen exacte 
prijsnoteringen vermeld, 
maar letters die aange
ven hoe zeldzaam (of 
algemeen voorkomend) 
de boekjes zijn. 'A' staat 
daarbij voor courant, 'N' 
voor het zeldzaamst. Wel 
geeft Kélidjan een globale 
indicatie van de waarde. 
Zo zijn de boekjes met de 
aanduiding 'A' maximaal 

II euro waard en noteren 
die met de letter 'N' 400 
euro of meer. Om het 
nog wat ingewikkelder 
te maken zijn er ook nog 
boekjes met de noterin
gen'R','RR'en'RRR'; 
die zijn zeldzaam, want 
daarvan zijn er niet meer 
dan enkele honderden 
CR') tot enkele tientallen 
('RRR') bekend. 
Maury Repertoire Frank des 
carnets de timbresposte d usage 
courant en nouueaux Jrancs et 
euro (tujeede editie) door Francis 
Kcledjian; 128 pp ,geil!, (kleur), 
Jormaat A5 Uitgegcuen door 
Arthur Maury Corp , NeujYork 
Verkrijflboor bij PW. Meinhardt, 
PietHeinstroat56, 2518 CH Den 
H003, telefoon 0703652227 of 
peremail (inJo@collcctura.com). 
Pnjs 23 go euro 

Het is een aardig verras
singspakket, dat de Turkse 
uitgever Isfila de verzame
laars van Turkije te bieden 
heeft: twee kloeke deeltjes 
die het gehele Turkse 
emissiegebied van 1863 
tot 2008 in kaart brengen, 
een wat dunner boelcje 
dat de periode 18651882 
bestrijkt en tot slot een 
losse prijslijst. Om met 
de twee dikkere deeltjes 
(Turk PuIIari ve Antiyeleri 
Katalogu genaamd) te 
beginnen; die vallen te 
kenschetsen als een ge
wone postzegelcatalogus 
in twee delen, met de 
aantekening dat deel twee 
uitvoerige informatie 
over postwaardestukken 
te bieden heeft en ook 
speciale stempels catal
ogiseert. Het gaat dus om 
een catalogus met een 
vrij algemene aanpak, al 
is alle informatie die een 
gemiddelde verzamelaar 
van Turkije erin hoopt aan 
te treffen daadwerkelijk te 
vinden, zoals perforatie, 
druktechniek, emissieda
tum, oplage, drukkerij en 
velomvang. Alle zegel
waarden worden apart 
afgebeeld en dat is met 
zorg gedaan (alle zegels 
zijn bijvoorbeeld van een 
schaduwrandje voorzien). 
Enigszins onbevredigend 
is dat er met ingang van 
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de emissies van 1939 
geen noteringen voor 
losse zegels meer worden 
verstrekt, maar slechts 
serieprijzen en een prijs 
voor series op eersteda
genveloppen. 
Wie Turkije verzamelt 
kan aardig uit de voeten 
met de twee hier bedoelde 
delen, maar bij de wat 
klassiekere zegels schiet 
de catalogus toch tekort, 
ingewikkeld als die mate
rie  met name voor onze 
'Europese' ogen  kan 
zijn. Dat heeft Isfila zich 
ook gerealiseerd, ken
nelijk, want in het pakket 
is ook een aparte cata
logus opgenomen met 
de titel Spesiyalize Turk 
PuIIari Katalogu / Bölüm 
II18651882. Deze ge
specialiseerde catalogus 
behandelt de zogenoem
de 'ster en halve maan'
of'Duloz'zegels. Er is 
(of komt) kennelijk ook 
nog een deel i in deze 
reeks, waarin dan wel de 
periode 18631865 zal zijn 
(ofworden) bestreken. 
Het vierde deel van het 
Isfilapakket bestaat zoals 
gezegd uit een prijslijst, 
die inzicht verstrekt in de 
waarde van de zegels die 
in het gespecialiseerde 
deeltje te vinden zijn. 
Hanclig, want op deze 
manier kunnen de prijzen 
in de komende jaren 
worden aangepast zonder 
dat het nodig is de ge
specialiseerde catalogus 
ingrijpend te veranderen. 
Isjila Turkije (uier delen), resp. 
532,452, 88 en 48 pp , delen 1, 
2en3äeill (kleur),formaatA5 
Uitgegeven door Istanbul Filatcli 
ve Kultur Merkezi, Istanboel 
Verkrijgbaar bij P.W Meinhardt, 
Piet Hemstraat 3 6, 2 518 CH Den 
Haag, telefoon 0703652227 of 
per email (in/o(ä)collcctura.com) 
Prijs 49 90 euro. 

Ondanks de relatief 
korte duur van de periode 
waarop hij op de troon 
zat slechts vijftien 
jaar  heeft de Engelse 
monarch George VI 
een indrukwekkende 
filatelistische nalaten
schap achtergelaten. Juist 
door die overzichtelijke 
periode kan het verza
melen van de zegels die 
tijdens zijn koningschap 
verschenen, een aantrek
kelijke bezigheid zijn. En 
er is een catalogus die dit 
verzamelgebied dekt: de 
King George VI Com
monwealth Catalogue 
van Murray Payne, inmid
dels aan zijn negentiende 
editie toe. Het heeft 
even geduurd voor het 
zover was  acht jaar om 
precies te zijn  maar dat 
had zo zijn redenen. De 
samenstellers raakten bij 

het uptodate brengen 
van de gegevens zo in de 
ban van hun werk, dat 
ze zich uiteindelijk door 
de verzamelaarsvraag 
naar een nieuwe editie 
gedwongen zagen er dan 
maar een punt achter te 
zetten  maar niet zonder 
eerst heel veel werk te 
hebben verzet waarvan de 
weerslag in deze nieuwste 
editie is terug te vinden. 
Veel nieuwe gegevens, 
derhalve, met als be
langrijkste voorbeeld het 
toevoegen van een sectie 
Indian Feudatory States (in 
Nederland vaak en ten 
onrechte met de term 
'roofstaten' vertaald). 
Honderden toevoegin
gen zijn in de nieuwe 
catalogus te vinden, in de 
vorm van nieuw ontdekte 
variëteiten, kleurscha
keringen en watermer
ken. Het gebruik van 
zwart/witillustraties is 
gehandhaafd; de samen
stellers merken op dat het 
gebruik van kleurafbeel
dingen geen essentiële 
verbeteringen zou hebben 
opgeleverd. Terecht, lijkt 
ons, want het zou de 
(toch al niet al te beschei
den) verkoopprijs van 
deze publicatie onvoorde
lig hebben beïnvloed. 
Leuk is dat de redactie van 
de catalogus waarderende 
woorden wijdt aan het feit 
dat verzamelaars meer en 
meer blijk geven van hun 
'goede smaak' door de (in 
hun ogen) uitwassen van 
de moderne filatelie te 
verruilen voor het gebied 
dat door hun catalogus 
wordt bestreken. Dit heeft 
tot gevolg gehad dat de 
prijzen voor bepaald ma
teriaal uit de regerings
periode van George VI 
aanzienlijk zijn gestegen, 
nemen ze op de koop toe. 

Kmg George VI Commonwealth 
Catalogue (negentiende editie); 
348pp,geill (z/ui),format 
15x21.5 (hardcouer). Uitgegeven 
door Murray Payne Ltd., 
Axbridge (VK) Verkrijgbaar bij 
PW. Meinhardt, Piet Hemstraat 
^6, 2518 CH Den Haag, telefoon 
0703652227 qfperemail 
(info@collectura com), Prijs 
49.90 euro 

http://collertura.com
mailto:inJo@collcctura.com


'DE LEDEN WORDEN 
WEL VERWEND' 

Een avond bij Filatelica Weert en omstreken 
TEKST EN F O T O ' S : M R . X 

De hele dag hard gewerkt en nog 
wel in Duitsland! Dan kun je na
tuurlijk 's avonds onderuit op de 
bank. Maar er zijn talloze andere 
manieren om te ontspannen. Wij 
noemen het bezoeken van een 
postzegelvereniging. Laten we 
eens kijken of Filatelica in Weert 
er in slaagt om ons een genoeg
lijke avond te bezorgen. 

Het is een grauwe dag en al 
vroeg donker De lange reis heeft 
dorstig gemaakt, dus de plek van 
bijeenkomst {cafe/zaal Cardinaal) 
belooft veel goeds. Alleen wel 
wat ver van het centrum. Ik ken 
Weert een beetje, kom er wel 
eens bij een kennis. Zodoende 
weet ik dat de lekkerste vlaai uit 
Limburg, dus uit Nederland, dus 
wereldwijd, uit Weert komt. Be
nieuwd of ze die vanavond ook 
serveren aan gasten. Voorlopig 
zie ik alleen een kudde vleer
muizen als ik de auto uitstap. 
Onopvallend buiten wat foto's 
maken lijkt er dit keer niet in te 
zitten. Drommen mensen staan 
voor de deur. Binnen zul je wel 
niet mogen roken. 

Voor de afwisseling ga ik ditmaal 
eens helemaal vooraan in de zaal 
zitten. Met mijn rug naar het 
bestuur, dat wel. Mijn tafelge
noten zijn prettig zwijgzaam, en 
schuiven me spontaan een doos 
postzegels toe om uit te zoeken 
wat ik zou willen. Het blijkt dat 
diverse dozen en boeken door 
de zaal rouleren. Ook liggen er 
(Belgische) rondzendboekjes om 
uit te zoeken en tal van andere 
kavels die direct te koop zijn. De 
veiling bestaat uit 25 partijtjes, 
vrijwel allemaal voor bod inge
zet. Die worden wat later ook 

allemaal verkocht. Postzegels 
voldoende dus. Loten ook, want 
behalve dat er een gratis verlo
ting is, worden in de pauze ook 
niet-gratis loten verkocht. En er 
ligt een stapel prijzen te wachten 
op puzzelaars die de puzzel van 
de maand hebben ingevuld en 
ingeleverd. De gevulde bar met 
twee hard werkende bardames 
blijkt ook koffie te verkopen 
1.40 euro per kop. Dat hakt er 
in, maar daarvoor zitten we na
tuurlijk wel in een echt Limburgs 
café. 

Ondertussen hoor ik iemand de 
microfoon testen. We mogen 
beginnen! Maar eerst roept de 
voorzitter, zoals op veel vereni
gingen gebeurt, ons op tot een 
minuut dodenherdenking. Weer 
een lid minder. Tijdens de stilte 

rammelt een koflfiekopje aan de 
bar. De voorzitter heeft nóg een 
mededeling: iedereen krijgt de 
groeten van Harry. Hierbij door
gegeven aan heel Nederland. Ik 
hoop dat Harry dat goed vind. 
Als de secretaris aan de beurt 
is, leest hij een rij namen voor 
die een bericht van verhindering 
hebben gestuurd. Da's maar 
goed OOK, anders zouden we nog 
stoelen te kort komen. Ja, ja, de 
mededelingen die je als gast op 
een postzegelvereniging hoort, 
zijn een bron van inspiratie. 
Hier komt nog een belangrijke: 
met ingang van deze avond 
zal de grote verloting voortaan 
vóór de veiling plaatsvinden, in 
plaats van aan het einde van de 
avond. Dit op verzoek van leden 
die eerder naar huis willen. Wat 
hoor ik nu? Komen die leden niet 

voor de postzegels, maar voor 
de veiling? En gaan ze daarom 
het liefst na een halfuurtje al 
weer weg? Weert heeft vast geen 
casino. Onder het mom van 
postzegelen kunnen enkele gok
verslaafden zo toch nog aan hun 
maandelijkse trekken komen. Ik 
maak het even later inderdaad 
mee. Dat iemand zegt: 'Ach, 
doe mij maar tien loten, ik weet 
toch niet wat ik met m'n geld 
moet doen.' Zal wel een keer de 
jackpot gewonnen hebben. Waar 
een postzegelvereniging al niet 
goed voor is. 

De rondvraag zorgt voor een 
opmerking over de NBFV-leden-
pas. Algehele consternatie en 
hilariteit. Niet iedereen kan zich 
herinneren deze pas ontvangen 
te hebben, terwijl je korting kunt 
krijgen bij het bezoek aan Postexl 
Kort na deze onderbreking wordt 
uitvoerig gepauzeerd. 
Een bestuurslid komt aan tafel 
buurten om eens uitgebreid met 
mijn tafelgenoten te overleggen 
hoe laat ze zullen vertrekken naar 
Postex. Men gaat samen reizen. 
Na tien minuten zijn ze er uit. 
Ondertussen heeft hij mij geen 
blik waardig gekeurd. Inderdaad, 
de jackpot neb ik nog nooit 
gewonnen, maar een handje had 
er daarom toch wel afgemogen? 
Dan stap ik maar op. 

Traditioneel staat achteraan de 
best bezette tafel en daar begin 
ik maar eens wat mensen aan te 
spreken. De helft van deze tafel-
bewoners zit keihard te werken. 
Cepostzegeld moet er worden. 
Met het zweet op het voorhoofd 
is men aan het uitzoeken. 
Dit wordt met gemak gecompen
seerd door de andere helft, die 
met een drankje uitvoerig niets 
zit te doen. Meteen heb ik de 
daar de grootste belhamel van 
de club beet. Ik dacht 't aan z'n 
kop al te zien. Geen autochtoon, 
aan de harde 'g' te horen. Samen 
met zijn buurman praten ze 
honderduit. Beiden al een jaar 
of veertig lid. Levensverhalen 
worden spontaan uitgewisseld. 
Hou ze in de gaten, die gaan we 
nog terugzien. 
Er loopt een vrouw langs die 
me bijna om de nek vliegt. Wat 
zullen we nou krijgen? OK, er 
was wat weinig ruimte, maar 
dat de Limburgse spontaniteit 
dergelijke vormen zou aanne-
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men, had ik nog niet verwacht. Ik 
vlucht naar een andere tafel. De 
familietafel. Kijk, zo heeft iedere 
club z'n eigenaardigheden. Hier 
Zijn het de tafels. Ik hoor later 
dat er ook een filatelistentafel is, 
waar poststukjes en bijzondere 
stempels doorgenomen worden. 
En zie een dozentafel, waar de 
vijfcentzegels zich in steeds gro
tere aantallen opstapelen. Het 
enthousiasme spat er in diverse 
vormen van af 

Tijd om een verkoelend drankje 
te halen. Ik sta nog geen twee se
conden bij de bar, of de belhamel 
van zojuist ^u had hem onthou
den) staat al naast me. Hij wil 
me beslist een drankje aanbie
den. Het kost hem opvallend 
weinig moeite om me daartoe 
over te halen. Inderdaad, het is 
de man van de jackpot. Hij is 
ook bestuurslid geweest en heeft 
een geoefend oog voor gasten en 
potentiële leden. Ondertussen 
vertelt hij waar deze vereniging 
allemaal zo goed in is. Volstrekt 
overbodig natuurlijk, want dat 
had ik zelf al lang gezien. Even 

later komt ook de penningmees
ter kennis maken. De belhamel 
is meteen verdwenen; die gunt 
me een discreet onderonsje met 
één van de topmannen van deze 
club. Even later blijkt waarom. 
Er worden steekpenningen over
handigd. iVlaar dan niet nadat de 
penningmeester een warm plei
dooi heeft gehouden voor zijn 
vereniging, ook al zijn levensver
haal heeft verteld (arme man, 
al 25 jaar penningmeester) en 
heeft uitgelegd dat de clubleden 
verschrikkelijk verwend worden. 
Tal van postzegels zijn te koop 
tegen absolute minimumprij
zen, zodanig dat vanuit de verre 
omtrek, en zelfs vanuit België, 
de mensen aanrukken om de 
maandelijkse verenigingsavond 
te bezoeken. Behalve de gratis 
verloting en andere presentjes, 
krijgen de leden in december elk 
jaar een bijzonder cadeautje. In 
vertrouwen fluistert hij me in, 
wat dat dit jaar zal zijn. Zoooooo, 
dat lijkt wel heel erg veel op het 
winnen van de jackpot! En uit 
de achterzak komt een lederen 
agenda voor 2009 te voorschijn. 

Beoordeling PV Filatelica Weert e.o. 

Bezocht op 7 oktober 2008 
Aantal leden: 140 
Aantal aanwezigen: ong. 50 

Positief: 
Leden worden verwend 
Gasten worden ook verwend 
Limburgs spreken hoeft niet 
Veel circulerende postzegels 

Negatief: 
Verenigingslokaal ligt niet centraal 
Aankleding van de zaal is karig 
Lekkerste vlaai wan Nederland ontbreekt 

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

Voor mij! Omdat hij het leuk 
vindt om gasten te zien en mij 
graag lid wil maken. Elk lid heeft 
ook ooit zo'n agenda gekregen 
en een aantal daarvan krijgt 
elk jaar een nieuwe aanvulling. 
Niet iedereen dus. Hebt u geen 
nieuwe aanvulling gehad? Eigen 
schuld! Ik geef hem groot gelijk. 
Als je te beroerd bent om één 
keer per maand naar de club
bijeenkomst te komen, zelfs als 
er zoveel te halen valt, dan ben je 
die agenda ook niet waard. Een 
advies: kom gewoon in januari 
wel. Nog een advies: bestuur, 
zorg voor extra stoelen in januari, 
dat gaat druk worden! 
Als IK onze penningmeester 
annex vriend vertel dat ik er niet 
over peins om lid te worden, is 
de teleurstelling van zijn gezicht 
af te lezen. De secretaris is erbij 
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komen staan. Deze verleent met
een geestelijke bijstand en begint 
spontaan drankjes aan te bieden. 
Wat een ontvangst! 

Zelfs in het voortraject waren 
de mensen uit Weert al aan het 
verwennen geslagen. Welke ver
eniging stuurt Filatelie een exem
plaar van hun blad, 't.a.v Mr. X'? 
Alleen Weert. Kijk mensen, dat 
is nog eens het verwennen van 
je leden en gasten. Zo blijven ze 
tenminste komen. 

Overladen met cadeaus en vol 
drank verlaat ik het pand. Een 
zeer genoeglijke avond. Zo wil ik 
elke keer wel verwend worden. 
Nu de vlaai nog. Ach, sommige 
mensen zijn ook nooit tevreden. 
Benieuwd wat we volgende 
maand weer zullen meemaken. 

OOK ZO DAPPER? 

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

mailto:philatelie@tip.nl
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Prik een dag en kom ook gezellig bij de PPC! 
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Wij hebben weer vele nieuwe partijen in de aanbieding. Zowel op ons kantoor 
als op internet. Kijk op onze website waar u partijen en losse nummers 

MET foto's kunt bekijken en bestellen. 

www.postzegelpartïjencentrale.nl 
Piet Heinstraat 112 
2518 Cfvj, Den Haag 
Tel: 070 362 52 63 
Fax: 070 362 54 15 

Email: 
admin@postzegelpartljnencentrale.nl 
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Openingstijden: 
maandag t/m zaterdag 9-17uur 
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ANSICHTKAARTEN COMBINEREN 
MET POSTGESCHIEDENIS? 

Ervaringen met een verkenning (slot) 
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 ) 

Afrika 
Het is een hele afstand van Indië 
naar Afrika. Dat hiervoor een 
oceaan moet worden overgesto
ken, lijkt de afstand alleen nog 
maar groter te maken. Op weg 
naar het mysterieuze continent 
treffen we in deze oceaan het 
eiland Mauritius aan. 
De naam Mauritius heeft in de 
filatelie een magische klank en 

Na vijf eerdere afleveringen over het onderwerp 

te hebben gepubliceerd*, rondt Han Siem nu zijn 

ervaringen af met het combineren van ansichtkaarten en 

postgeschiedenis. Net als in aflevering vijf komen in dit 

slot van zijn artikelenreeks verre oorden en exotische 

bestemmingen voor het voetlicht. 

De briefkaart uit de Soedan, 
daterend van 1907 (afieelding 
y3), heeft niet alleen een aantrek
kelijke bi)frankering, maar ook 
nog twee Egyptische ambulant
stempels: Suez (ambulant) op de 
voorzijde en Bami SuwefCa'm/ 
Ambt op de achterzijde (aßeel
dingy^a). Bani Suwef lag aan de 
benedenloop van de Nijl, 120 km 
ten zuiden van Cairo. 

i;vvt.<^ / Z«*^/ I 

72. Achterzijde van een aangetekende brief, verstuurd van Maubassin op het eiland 
Mauritius, naar Lawang. Transitsten^pel van Aden. 

die mag in de collectie dus niet 
ontbreken, ook al omdat het 
eiland genoemd is naar onze 
prins Maurits. De VOC was een 
eeuw lang op Mauritius de baas, 
maar had het toen wel gezien. 
Daarna waren de Fransen er 
een tijdje, maar in 1810 namen 
de Britten het eiland in handen 
en in 1814 werd Mauritius een 
Kroonkolonie. 
Van de aangetekende brief uit 
Mauritius is de achterzijde het 
meest interessant (ajbeeld'mgyi). 
De route gaat van Beau Bassin 
(H/3/1902) via Aden (6/4/1902) 
en Singapore (19/4/02) naar 
Weltevreden en Lawang 
(28/4/02). Opmerkelijk is dat 

het traject Beau BassinAden 
(23 dagen) praktisch even veel 
tijd vergde als het traject Aden
Lawang (22 dagen). Het komt 
mooi uit dat ook de aantrekkelij
ke bijfrankering op de achterzijde 
IS aangebracht. Lawang was een 
vriendelijke plaats, ca 20 kilome
terten noorden van Malang. Een 
brief van een kleine plaats naar 
een kleine plaats heeft zo een 
eigen charme. 
Correspondentie van Indië met 
Afrika blijft meestal beperkt tot 
Egypte en ZuidAfrika. Van de 
stop die de schepen in het Suez
kanaal maakten, werd vaak ge
bruik gemaakt om een briefkaart 
naar Indië te sturen. Post van 

c o, ,>Cc^ ./■^'SvÄ.^^.^V^j 

73. Bnefkaart uit Soedan naar Semarang (1907) met twee Egyptische ambulantstem
pels: Suez (ambulant) op de voorzijde en Bani Suwef Caire /Ambt op de achterzijde. 

Bani Suwef lag aan de Nijl, 120 kilometer ten zuiden van Cairo. 

Indië naar Egypte is aanmerkelijk 
schaarser. 
We reizen snel door naar het 
zuiden. In 1898 hadden Enge
land en Frankrijk zó'n haast met 
het binnenhalen van nieuwe 
invloedsgebieden in Afrika dat ze 
elkaar bij Fashoda in de Soedan 
tegenkwamen. Uiteindelijk 
trokken de Fransen zich terug, 
waarvoor zij in ruil in Marokko 
de vrije hand kregen. Vanaf 
1899 werd Soedan gezamenlijk 
bestuurd door Egypte en Groot
Brittannië, maar in de praktijk 
waren de Britten de baas. 

Ook de inhoud van de kaart is 
interessant: Amice. Ik hoop (dat) 
ge er in zult slagen het huis te 
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74 Ansichtkaart (1902), verzonden van Djibouti naar Klaten door een Nederlandse 
passagier op een Franse mailboot De ongetande postzegels van Djibouti hadden enige 

faam vanwege de gedrukte namaakperforatie 

75 Aantrekkelijk gefrankeerde ansichtkaart van Zanzibar (igoo), vervoerd via de 
gebniikelijke route van Oost Afrika naar Indie via Aden In Pasoeroean doorgezonden 

naar een meisjesschool in Soerabaja in de Europese wijk Simpang. 

tiga te verkoopen, want ik kan hier 
't geld heel goed gebruiken. Nu 
ben ik sedert een paar maanden 
in de Soedan en dit land heefl een 
flinke toekomst. Men kan niets 
beter wenschen voor geldbelegging 
daar de grond voor alle Java cultu
res geschikt is wil ik trachten eenige 
hier in te voeren. Met beste groeten 
steeds gaarne... Een in menig 
opzicht bijzonder poststuk in 
een Indië-verzamelmg. 
Djibouti lag in de Hoorn van 
Afrika, daar waar de Golf van 
Aden overgaat in de Rode Zee. 
In het schaakspel tussen de 
koloniale mogendheden vond 
Frankrijk dat als tegenwicht voor 
het Engelse steunpunt Aden een 
Franse tegenzet gewenst was. 
Het begon met Obock als een 
kolenstation voor stoomschepen 
dat een Frans protectoraat werd. 
Na de opening van het Suezka
nal in 1869 werd de haven van 
Djibouti echter meer geschikt 
geacht, zodat het bestuur in 1891 
daar naartoe werd verplaatst. 
De ongetande postzegels van 
de kolonie hadden enige faam 
vanwege de gedrukte namaak
perforatie [afbeelding-J4). 
De kaart naar Klaten (1902) 
heeft de volgende interessante 
inhoud. Er zijn hier geen briefl^aar-
ten te krijgen, nog minder brief
kaarten met betaald antwoord, We 
zenden je dus maar een ansicht. 
We danken Cod dat we hei tot 
klier hebben gebracht. De Fr Mail 
vinden we verbazend slecht. Rie is 
steeds zeeziek en ik heb kiespijn. 
Beste groeten aan... 

Alleen de naam al verschaft 
Zanzibar een exotische kleur. Het 
eiland aan de oostkust van Afrika 
was sinds 1700 onderdeel van 
het Sultanaat van Oman. Lange 
tijd was Zanzibar een belangrijk 
centrum van slavenhandel. Pas 
met de komst van de Engelsen 
kwam daar een eind aan. De 
aantrekkelijke gefrankeerde an
sichtkaart (igoo) laat de gebrui
kelijke route van Oost Afrika naar 
Indië zien via Aden [afbeelding 
75). De kaart was oorspronkelijk 
verzonden naar Pasoeroean, 
maar werd daar doorgezon
den naar een meisjesschool in 
Soerabaja in de Europese wijk 
Simpang. 
Zuid-Afrika is misschien geen 
opwindende bestemming, maar 
de brief uit Batavia werd wel 
geschreven tijdens een opwin
dende periode van de geschiede
nis van dat land [aßeelding y6, 
boven). De briefis gericht aan 
The Director General / Railways 
O.F.S. I Bloemfontein. In de 
jaren 1890 kreeg Bloemfontein, 
de hoofdstad van de Oranje 
Vrijstaat, een treinverbinding 
met Kaapstad. De brief werd op 
13 november 1899 verzonden, 
nadat op n oktober 1899 de Boe
renoorlogwas uitgebroken. 
De brief arriveerde op 3 decem
ber 1899 bij het knooppunt Aden 
(transitstempel op de achterzij
de). Op de complementerende 
prentbnefkaart [afbeelding j6, 
onder) is te zien dat, om Bloem
fontein te bereiken, de brief langs 
de oostkust van Afnka en Natal 

^ ^. ft. ^é?. 
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76. Brief uit Batavia {'i'il'nl'i?><)<)) naar Bloemfontein, Oranje Vrijstaat In Natal 
gecensureerd door de Engelsen en met de bemerking 'mterdit' door het Returned Letter 
Office Natal teruggestuurd Duitse prentbnefkaart met een kaart van het strijdtoneel 
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77. Linnen etiket met het vierkantstempel Buitenzorg heefl betrekking tot de verzending 
vaneen 'monster zonder waarde'. Het UPU tariefvoor monsters zonder waarde'm igo2 
was 5 cent per^o gram. Defrankering van 25 cent wijst dus op een zending van 200250 

gram. Durio zibethinus is beter bekend als de omstreden doenan vrucht, die zowel 
hartstochtelijke liefhebbers als fervente tegenstanders telt. 

moest worden geleid. In Natal 
waren op dat moment echter de 
Engelse troepen geconcentreerd. 
De brief werd daar gecensureerd 
(censuurstrook V.R. /Opened 
by Martial Law) en met de 
bemerking 'interdit' door het 
Returned Letter Office Natal terug 
gestuurd. 
Intrigerend is het fragment van 
een tinnen etiket, geadresseerd 
aan het Gouvernement van 
Togo, de Duitse kolonie aan de 
westkust van Afrika [ajbeeld'ing 
77, boven). Tweemaal op de 
internationale tentoonstelling 
Washington 2006 was ik in de 
gelegenheid dit fragment aan 
te scnaffen, maar het stuk leek 
weinig meer te bieden dan de 
bestemming. Een jaar later vond 
ik het stuk terug op de website 
van de dealer. Thuis achter het 
beeldscherm werd het een en 

= ander nog eens rustig in detail 
° bekeken en geanalyseerd. De 
 tekst linksonder kon worden 
% ontcijferd als Durio zihethinus, bij 
^ Indiëgangers beter bekend als 
" de doerian. 
" De vruchten van de doerian
3 boom wegen enkele kilo's. De 
" harde schil is bedekt met zeskan
: ; tige dikke stekels [afbeelding 77, 
"" onder). De enkele centimeters 

1 liti grote zaden zijn omgeven door 
I LL dikke, donkergele zaadmantels. 

Deze zaadmantels smaken 
zoet en aromatisch. De vrucht 
verspreidt een karakteristieke, 
sterk penetrante lucht die een

ieder tot een keuze dwingt. Er 
zijn liefhebbers die de doerian 
als de opperste delicatesse 
beschouwen. Daarentegen lopen 
anderen hard weg zodra de 
vrucht maar enigszins in hun 
buurt komt. Van Raffles, de stich
ter van Singapore, wordt verteld 
dat hij met dichtgeknepen neus 
naar boven holde toen iemand 
enkele doerians kwam bezorgen 
en daarna de opdracht gaf nooit 
meer iemand met doerians toe 
te laten\ 
's Lands Plantentuin in Buiten
zorg was niet uitsluitend een 
botanische tuin maar ontwik
kelde zich in de tweede helft van 
de negentiende eeuw tot een we
reldinstituut dat zich bezig hield 
met talrijke facetten van de ver
bouw van gewassen. Het linnen 
etiket met net vierkantstempel 
Buitenzorg heeft betrekking op 
de verzending van een 'monster 
zonder waarde' (doerianzaad of 
doerianstekken?). Het UPU
tarief voor monsters zonder 
waarde was in 1902 vijf cent per 
50 gram. De frankering van 25 
cent en de portoaanduiding '25' 
in potlood wijzen dus op een 
zending van 200 tot 250 gram. 
De Goudkust lag direct ten 
westen van Togo. Dit gebied was 
aanvankelijk Portugees, totdat de 
Nederlanders in 1637 fort Elmina 
op de Portugezen veroverden. 
De volgende eeuwen werd dit 
fort het centrum van de slaven
handel van de WIG. Toen de 

slavenhandel in de negentiende 
eeuw geleidelijk werd afgeschaft, 
probeerden de Nederlanders 
nog plantages tot ontwikkeling 
te brengen, maar dat lukte niet 
zo best, de Britten deden het 
beter. In 1871 werd de Goudkust 
daarom aan de Britten verkocht. 
Daarvoor in de plaats kregen de 
Nederlanders de vrije hand in 
Atjeh. 
De aangetekende brief van Ma
lang werd geschreven door een 
Duitse (of Zwitserse) korporaal 
in het KNIL aan een missionaris 
in Accra [afbeelding'jS). Tran
sitstempels Registered London 
(2^ NOV 00) op de voorzijde en 
Registered Liverpool (24 NOV 00) 
op de achterzijde. De route van
uit Indië naar WestAfrika ging 
in de regel via Londen. Accra 
had in die tijd 20.000 inwoners 
waarvan 150 Europeanen. De 
Basler Mission was sinds 1829 
intensief bij de ontwikkelingvan 
de Goudkust betrokken. De mis
sionarissen openden verschei
dene scholen en introduceerden 
in 1857 de cacaoboom, waardoor 
de Goudkust kon uitgroeien tot 
een belangrijke cacaoproducent. 
De ansichtkaart van de haven 
van Accra werd uitgegeven 
door de boekenafdeling van de 
Bazelse Missie. 

CentraalAmerika en het 
Caribisch gebied 
Voor de overtocht naar de 
Nieuwe Wereld is het gebrui
kelijk de route van Columbus 
te gebruiken. In plaats daarvan 
nemen we echter de minder 

glorieuze route die talrijke slaven 
van de WIG gedwongen waren te 
volgen. Deze route leidt ons van 
de westkust van Afrika naar het 
meest oostelijk gelegen eiland 
van de Caraïben, Barbados 
[afbeelding yg). De aangetekende 
brief, verzonden door de be
kende verzamelaar Buijs, is geen 
typische 'Buijsbrief (meestal 
een postwaardestuk met bijfran
kering). In plaats daarvan is deze 
brief gefrankeerd met een strip 
van vier zegels van MVI cent en 
een strip van vijf zegels van 2 
cent voor een aangetekende brief 
van de tweede gewichtsklasse. 
Een aantrekkelijk rood transit
stempel laat zien dat de brief via 
Londen werd geleid. 
Ofschoon Barbados door Por
tugezen en Spanjaarden werd 
bezocht, hadden deze weinig 
belangstelling om het eiland in 
bezit te nemen. De Engelsen 
konden rustig hun gang gaan, 
waardoor Barbados een typisch 
Engelse kolonie zou worden. Het 
'Marine Hotel' was het grootste 
hotel van de WestIndische ei
landen. Voor arriverende gasten 
die aan land kwamen, stonden 
koetsen klaar om hen naar het 
hotel te brengen^. 
Voor het volgende duo reizen we 
met de Spanjaarden naar hun 
grootste kolonie: Nieuw Spanje. 
Toen de kolonie zich in 1821 
los maakt van het moederland, 
noemden zij zichzelf naar hun 
grootste stad, Mexico. Daar vin
den we nog een correspondent 
van de heer Buijs [afbeelding 80). 
Deze typische 'Buijsbrief werd 

iie/(^('-

7& De aangetekende brief van Malang van een Duitse (of Zwitserse) korporaal m het 
KNIL aan een missionaris in Accra. De Basier Mission was sinds i & g intensief met de 

ontwikkeling van de Coudkust betrokken 



Links 79 Aangetekende bnef, verzonden door de bekende verzamelaar Buijs, naar 
de Engelse kolonie Barbados Het Manne Hotel' was het grootste hotel van de West 

Indische eilanden Voor arriverende gasten die aan land kwamen stonden koetsen klaar 
om hen naar het hotel te brengen 

Onder 80 Typische 'Buijs brief van Tegal naar Aguascalientes in west Mexico Voorzien 
van een prachtig achthoekig aantekenstempel van Nuevo Laredo aan de Mexicaans 

Amenkaanse grens Aguascalientes ontleende de naam aan de talrijke plaatselijke 
warmwaterbronnen ('aguas calientes'j 
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op weg naar de Mexicaanse 
eindbestemming voorzien van 
een prachtig achthoekig aante
kenstempel van Nuevo Laredo 
Toen Mexico na afloop van de 
Mexicaans-Amerikaanse oorlog 
Texas en de noordelijke provin
cies moest afstaan, kwam de 
stad Laredo m het Amenkaanse 
Texas te liggen De Mexicanen 
die weigerden onder Amerikaans 
bewind te komen, trokken over 
de nieuwe Mexicaans-Ameri
kaanse grens en stichtten de 
grensplaats Nuevo Laredo Agu
ascalientes lag in West Mexico 
op een hoogte van ruim i 800 
meter De stad ontleende zijn 
naam aan de talrijke plaatse
lijke warmwaterbronnen (aguas 
caltentes) 
Direct ten zuiden van Mexico ligt 
Guatemala Het land heeft een 
merkwaardige vorm met een re
latief lange westkust aan de Stille 
Zuidzee en een relatief korte At
lantische oostkust De getoonde 
kaart uit Coban, een plaats in het 
centrale hoogland met een groot 
aantal Duitse immigranten, 
verschaft interessante infor
matie over de gevolgde route 
naar Indie [ajbeeldmg8i) Als 
routeaanduidmg is boven aan 
de kaart 'via New York Havre' 
geschreven De stempels Correos 
Livingston en New Orleans Read 
maken duidelijk hoe de route 
naar New York is verlopen 
Livingston was in 1892 de 
belangrijkste haven aan de Oost

kust van Guatemala De route 
naar New York via Livingston 
en New Orleans is de weerslag 
van het bananentransport in die 
jaren In de jaren 1880 kwam 
in diverse landen in Centraal 
Amerika de export van bananen 
op gang In het Noordoosten 
van de Verenigde Staten waren 
bananen (naast sinaasappelen) 
in de winter het enige verse fruit 
dat verkrijgbaar was De Boston 
Fruit Company (later United Fruit 
Company) had een vloot van 42 
schepen beschikbaar voor het 
transport uit Centraal Amen ka 
Alle schepen waren wit geschil
derd om de zon te reflecteren 
('The Great White Fleet') De 
briefkaart naar Indie moet met 
een van deze bananenschepen 
van Livingston naar New Orle
ans mee ziin gegaan In igo i 
zou het hele postvervoer van 
Guatemala in beheer worden 
gegeven van de United Fruit 
Company 
De banenexport domineerde 
ook de economie van Costa 
Rica, maar toch was dit land 
geen echte 'bananenrepubliek' 
Afgezien van een wat rumoerig 
begin onderscheidde Costa Rica 
zien van andere Midden-Ame-
nkaanse republieken dooreen 
stabiel politiek klimaat Juan San-
tamana werd de nationale held 
van Costa Rica toen het land in 
1856 vanuit het aangrenzende 
Nicaragua werd binnengevallen 
door de troepen van een Ame

nkaanse avonturier Vrijwillig 
meldde Santamana zich aan 
voor een levensgevaarlijke mis

sie waardoor de beslissende slag 
door Costa Rica werd gewonnen 
BIJ het uitvoeren van de missie 

J^ W 
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Si Briefkaart uit Guatemala naar Indie De verbinding van Livingston naar New 

Orleans, op weg naar New York werd onderhouden door de bananenschepen van de 
United Fruit Company 
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&. Aangetekende brief van Malang naar San Jose met achter een Frans Paquebot
stempel St Nazaire A Colon, Juan Santamana, de nationale held van Costa Rica, met 

standbeelden in zijn geboorteplaats, Alajuela, en in de hoofdstad San Jose. 

verloor hij het leven. Zijn dag van 
overlijden, n april, is in Costa 
Rica een nationale feestdag en er 
staan standbeelden te zijner ere 
in zijn geboorteplaats, Alajuela, 
en in de hoofdstad San Jose 
{afbeelding 82). 
De aangetekende brief van 
Malang naar San Jose werd 
verzonden door de postzegel
verzamelaar F.G. Wiegand. De 
brief werd geleid via Frankrijk 
(treinstempel Marseille A Lyon 
/Special). Op de achterzijde 
is een (helaas licht, maar toch 
goed leesbaar) stempel te zien 
St Nazaire A Colon van de Franse 
paquebot France, boven). 
De volgende briefkaart [afbeel
ding 8^) werd op 9 augustus 
1898 geschreven van het 
Museo Nacional de Costa Rica 
met een blauw stempel San 

Jose Costa Rica /10 ACO I8Q8 
op de voorzijde en een violet 
Transito Colon / 25 ACO op de 
achterzijde. Colon lag in 1898 
nog in Colombia. Heel leuk en 

= interessant, maar als de route 
° verder wordt vervolgd, komt pas 
— de echte surprise: het vierkant
Z stempel Curagao (15/9/1898). 
Z Intrigerend... 
" De inhoud van de briefkaart 
" naar 's Lands Plantuintentuin 
^ in Buitenzorg luidt o.a.: Recibido 
" 'Waarnemingen en beschouwingen 
z: naar aanleiding van eene reis in 
"" de koffie'. Het gaat dus om een 

m bedankkaart voor het toesturen 
van een boekje van honderd 
pagina's dat in 1898 in Batavia 
werd uitgegeven. Nadat koffie in 
1838 voor het eerst in Costa Rica 
werd aangeplant, kwam de kof

fiecultuur snel op gang, vooral 
op de hoogtevlakte van San Jose. 
De geselecteerde ansichtkaart 
heeft een ongedeelde rug. Grap
pig dat op de achtergrond van 
de welig groeiende koflieplanten 
nog net een bananenboom is te 
herkennen. 

ZuidAmerika 
We beperken ons bezoek aan 
ZuidAmerika tot een korte 
rondreis, startend in Argentinië. 
Het geselecteerde duo [afbeel
ding 84) bestaat uit een aantrek
kelijke aangetekende brief van 
een kleine plaats in Sumatra 
naar een minder bekende stad 
in Argentinië. Sendaran Agoeng 
[Sanggaran Agoeng) lag in het 
binnenland van de residentie 
Djambi maar de post werd, 
gezien de afstand, geleid via Pa
dang aan de westkust van Suma
tra. De briefis aan de achterzijde 
aanvullend gefrankeerd met 2/4 
cent om het verschuldigde porto 
van 35 cent te bereiken. Rosario, 
gelegen in de Argentijnse provin
cie Santa Fe, was de belangrijk
ste haven van Noord Argentinië. 
De ansichtkaart toont een stads
beeld omgeven doorjugendstil

ornamentatie en allegorische 
voorstellingen, kenmerkend voor 
de periode rond 1900. 
De meeste poststukken uit 
ZuidAmerika naar Indië zijn 
afkomstig van Brazilië. De grote 
gevarieerdheid aan gebruikte 
postwaardestukken maakt deze 
'incoming correspondence' zeer 
aantrekkelijk. De kaart uit Sao 
Leopoldo [afbeelding 85) is echter 
om andere reden geselecteerd. 

Naast twee Braziliaanse door
gangsstempels is te zien dat de 
kaart geleid werd via St. Thomas, 
Deens Westlndië! Naast deze 
kaart van 1904 heeft de inventari
satie ook nog een brief van 1897 
opgeleverd die via St. Thomas 
en Londen naar Indië is gegaan. 
Sao Leopoldo in de zuidelijke 
provincie Rio Grande do Sul 
werd gesticht in 1824 en was in 
de igde eeuw het centrum van 
de Duitse immigratie. Het is dan 
ook niet te verwonderen dat de 
inhoud van de kaart in het Duits 
is geschreven. Om de aandacht 
nog eens extra op de route 
van deze kaart te vestigen, is 
gekozen voor een begeleidende 
ansichtkaart van de haven van 
St. Thomas die dateert van 1909. 
Na deze twee grote ZuidAmeri
kaanse landen ook nog één van 
de kleinere. Na het verkrijgen 
van de onafhankelijkheid verloor 
Bolivia in een aantal ongeluk
kige oorlogen de helft van het 
grondgebied. In 1900 had het 
tand nog maareen bevolking 
van 1,8 miljoen inwoners. De 
dubbelkaart [afbeelding 86) werd 
in 1898 aangetekend verzonden 
van Magelang naar Sucre, de 
wettelijke hoofdstad van Bolivia. 
De stad werd genoemd naar ge
neraal Antonio José de Sucre die 
in 1825 de beslissende slag van 
de ZuidAmerikaanse vrijheids
oorlog won. In 1898 werd de 
zetel van de regering verplaatst 
naar La Paz omdat de zilvermij
nen in het zuiden van het land 

uitgeput raakten. De kaart naar 
Bolivia is met 10 cent bijgefran
keerd voor voldoening van het 
aantekenrecht en is voorzien van 
een transitstempel Paris Etranger 
I Chargements. 
De volgende kaart, verstuurd 
uit San José, Bolivia, toont de 
kenmerken die het verzamelge
bied ZuidAmerika voor velen 
zo aantrekkelijk maakt. Zegel
waarden en postwaardestuk
ken met rijke ornamentatie en 
krachtige kleuren [afbeelding 8y). 
En wat betreft de stempels: geen 
benauwde, keurige stempel
tjes maar ruime, ferme, ovale 
afstempelingen in violet. Bolivia 
was geheel door land omgeven. 
Daarom de routeaanduiding: 
'Via AntofagastaSan Francisco'. 
Antofagasta was de belangrijkste 
havenstad in het noorden van 
Chili, een gebied dat tot 1883 
tot Bolivia hoorde, maar in de 
Salpeteroorlog moest worden 
afgestaan. De kaart werd ver
zonden naar Singapore en daar 
doorgestuurd naar Soerabaja. In 
het postkantoor van Soerabaja 
werd de kaart voorzien van een 
vierkantstempel, maar bij nader 
inzien toch maar naar Singapore 
geretourneerd. Deze kaart ging 
dus van Bolivia via een haven 
aan de Grote Oceaan naar Indië. 
Een andere kaart uit Bolivia in de 
verzameling bereikte Indië via 
Buenos Aires aan de Atlantische 
Oceaan. 

We besluiten deze korte rondreis 
door ZuidAmerika met een 

S3 Briefkaart uit Costa Rica via Colon (in i8g8 lag dat nog in Colombia) en Curafao(l) 
naar Buitenzorg een bedankkaartje voor het toezenden van een boekje 'Waarnemingen 
en bescliouwingen naar aanleiding van eene reis in de koffie'. Koffie werd voor het eerst 

in Costa Rica aangeplant in 1S3& 
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S4 Aangetekende brief van Sendaran Agoeng op Sumatra naar Rosario in de 
Argentijnse provincie Santa Fe Ansichtkaart van Rosario metjugendstil-ornamenten 

en allegorische voorstellingen 

85 Kaart uit Brazilië naar Indie via St Thomas, Deens West Indie 
Sao Leopoldo in de zuidelijke provincie Rio Grande do Sul werd geslicht m 1824 

en was in de negentiende eeuw het centrum van de Duitse immigratie 

1?5 
86 Dubbelkaart, aangetekend verzonden (i8g8) van Magelang naar Sucre, de 8y Briefkaart, verstuurd uit San José, Bolivia, naar Singapore met routeaanduiding 

wettelijke hoofdstad van Bolivia Later werd de zetel van de regering verplaatst naar La 'Via Antofagasta - San Francisco' In Singapore doorgestuurd naar Soerabaja, maar 
Paz omdat de zilvermijnen in het zuiden van het land uitgeput raakten daar door het postkantoor geretourneerd 
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8& £en onder voorbeeld van post via Nederiandslndië naar een buitenlandse 
bestemming gestuurd: brießaart van Dilly, Portugees Timor, naar Lima, Peru 

via (het postkantoor van) Makasser 

briefkaart waarvan zowel de 
herkomst als de bestemming 
interessant zijn [afreeldine 88). 
Het is een ander voorbeeld van 
een kaart uit Portugees Timor 
die via NederlandsIndië naar 
een buitenlandse bestemming 
werd verzonden, deze keer naar 
Lima, de hoofdstad van Peru. De 
kaart heeft een mooi transit
stempel van het postkantoor van 
Makasser. In dit geval was voor 
het traject DillyMakasser slechts 
tien dagen nodig. 

Oceanië 
Als representanten van Oceanië 
is de keus gevallen op een paar 
kleine eilanden in de eindeloos 
lijkende ruimte van de Grote 
Oceaan. Van alle eilanden in 
de grootste oceaan ter wereld 
heeft Tahiti in FransPolynesië de 
grootste faam, misschien omdat 
de Franse ontdekkingsreiziger 
De Bougainville in zijn boek van 
1771 over zijn reis om de wereld 
Tahiti beschreef als een aards 
paradijs. De Fransen hadden 
wel trek in dit lekkere hapje. 
In 1844 werd Tahiti een Frans 
protectoraat en in 1880 werd het 
geannexeerd. 
Wie zouden we anders in dit 
verre, exotische oord tegenko
men dan de heer Buijs {apeel

dlng 89)? De aangetekende 
brief uit Soerabaja naar Tahiti 
is afgestempeld met een violet 
naamstempel Ngandjoek in an
tiqua letters, Bulterman type E. 

Op de achterzijde een aankomst
stempel van Papeete. De stad 
had in die tijd ca 4.300 inwoners, 
onder wie 2.500 Fransen. 
Een ander Frans territorium in de 
Grote Oceaan was de eilan
dengroep NieuwCaledonië ten 
oosten van Australië {afljeelding 
go). De eilanden weraen in 1853 
door Frankrijk geannexeerd om 
in de regio een steunpunt te heb
ben. Net als Australië gebruikten 
de Fransen NieuwCaledonië 
als strafkolonie. Volgens de 
volkstellingvan ngoi woon
den in NieuwCaledonië toen 
12.253 vrije Europeanen, 20.106 
Kanaken en 10.056 gevangenen. 
Aan de complementerende 
ansichtkaart is dit niet af te lezen. 
De aantrekkelijke gefrankeerde 
aangetekende brief heeft op de 
achterzijde het aankomststem
pel van Noumea. 

Slotbeschouwing 
In deze artikelenreeks zijn 
twee benaderingen van post
geschiedenis behandeld die 
in Nederland nauwelijks in de 
belangstelling staan. Allereerst 
is aandacht gevraagd voor het 
verzamelen van bestemmingen 
{destinations). Terugkijkend ben 
iK heel tevreden dat ik als Indië
verzamelaar gekozen heb voor 
een verzameling 'Buitenlandse 
correspondentie'. Het biedt de 
mogelijkheid alle geliefde stem
peltypen te verzamelen, maar 
dan in een wat andere context. 
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gevangenen. Aan de ansichtkaart is dat met af te lezen. 



ADVERTENTIE 
Naar mijn mening maakt een 
buitenlandse bestemming post
stukken vaak veel interessanter 
(maar ik ben bevooroordeeld). 
De poststukken onderscheiden 
zich soms door ongebruikelijke 
tarieven en/of schaarse franke
ringen. Als aankomststempels 
op binnenkomende post worden 
de ons zo vertrouwde stempels 
gepresenteerd te midden van 
buitenlandse, soms exotische 
afstempelingen. 
Incoming mail iaat daarnaast 
ook een grote verscheidenheid 
aan postwaardestukken zien. 
Buitenlandse correspondentie 
laat de verzamelaar kennis ma
ken met een aantal bijzondere 
kenmerken en specialiteiten van 
buitenlandse bestemmingen. 
Een verhaal apart zijn de routes 
die soms een ontdekkingsreis 
op zichzelf vormen, afgezien van 
andere surprises als treinstem-
pels, scheepsstempels, censuur-
stroken en nog veel meer. Van 
de verzamelaar wordt verwacht 
belangstelling te hebben voor 
filatelie van landen buiten Ne
derland. Voor degenen die daar 
niet in zijn geïnteresseerd, is dit 
verzamelgebied natuurlijk niet 
aan te raden. 

Zoals zo velen begon het 
postzegels verzamelen voor mij, 
op achtjarige leeftijd, met 'de 
hele werela. Later moest ik mij 
natuurlijk beperken, maar toch 
bleef een zekere universaliteit 
een aparte aantrekkingskracht 
houden. Een overgang naar de 
thematische filatelie, vele jaren 
later, lag in zekere zin voor de 
hand. Wat een uitdaging om ma
teriaal te verwerven van landen 
verspreid over de hele wereld. 
Het is grappig dat ik nu, in de 
nadagen van mijn filatelistenle-
ven, net toen ik dacht mij netjes 
tot het verzamelgebied Indië 
beperkt te hebben, onwillekeurig 
toch terecht ben gekomen bij 
een verzamelterrein waarbij 'de 
hele wereld' open ligt. Er is wel 
één verschil: Nederlands-Indië 
blijft het centrale 'thema'! 

Naast 'destinations' is in de arti
kelenreeks aandacht besteed aan 
ansichtkaarten. Verzamelaars die 
op weg zijn filatelist te worden 
leren al gauw het begrip 'postaal' 
te hanteren. Ook ik ben netjes 
opgevoed in de leer dat 'postaal' 
betekent dat iets de moeite 
waard is om te verzamelen. 
Ansichtkaarten zijn 'niet-postaal' 
van karakter en prentbriefkaarten 
worden in de filatelie uitsluitend 
in de maximafilie gedoogd, en 
dan nog gebonden aan strikte re
gels. In vergelijking met postge-
schiedenis staan ansichtkaarten 
in de pikvolgorde van de filatelie 
duidelijk op de laagste plaats. 
Voor mij begon het verzamelen 
van ansichtkaarten daarom als 
een 'guilty pleasure', waar ik 
zeker niet met mijn filatelistische 
vrienden over praatte. Geleidelijk 

werden de ansichtkaarten in 
mijn verzameling Indië inge
bouwd. Deze artikelenreeks 
laat de resultaten zien van dit 
experiment. In het eerste artikel 
(afleveringen i en 2) stond Ne
derlands-Indië op de voorgrond, 
in het tweede artikel (afleverin
gen 3 en 4) Europa en in het 
laatste artikel (afleveringen 5 en 
6) alle andere landen overzee. 
Persoonlijk heb ik ervaren dat an
sichtkaarten een posthistorische 
verzameling aanzienlijk kunnen 
verdiepen en verrijken. In mijn 
verzameling schetsen de duo's 
van poststuk en ansichtkaart een 
beeld van de sociale geschiede
nis van Nederlands-Indië. 
Achteraf was de tijdsperiode 
van mijn verzamelgebied 
gelukkig gekozen, omdat deze 
grotendeels samenviel met de 
gouden tijd van de ansichtkaart. 
Ongetwijfeld zullen andere ver
zamelaars met andere verzamel-
gebieden hun eigen oplossingen 
vinden. Ze zullen snel merken 
dat duo's zich heel goed lenen 
voor het tentoonstellen in de 
Open Klasse. Ik wens een ieder 
veel genoegen en creativiteit bij 
deze ontdekkingsreis. 

NAWOORD. Precies op de dag dat ik 
de eerste zinnen van deze artikelenreeks 
op mijn PC inuoerde, bereite mij 
uit Nederland het bericht dat Pet£r 
Rozema was ouerleden. Peter hield van 
Nederlands-Indië en bij het tot stand 
komen uan mijn huidige collectie heb 
ik ueel aan hem gehad. Ik had me 
voorgenomen bij mijn uolgende bezoek 
aan Nederland een paar van mijn 
duo's mee te nemen om hem te laten 
zien waar ik mee bezig was. Het is 
er niet uan gekomen. Bedanlct Peter. 
Adieu. 

Noten 
i: Spruit, R., Het land uan de 
Sultans. Maleisië en het kolonialisme; 
Den Haag, 1989. 
2: Stark, J.H., Stark's history and 
guide to Barbados and the Caribbee 
Islands; Londen, 1893. 

*: Eerdere afleveringen in deze 
artikelenreeks verschenen in 'Fi
latelie' van mei 2008 (pagina's 
353 tot en met 357), juni 2008 
(pagina's 430 tot en met 433), 
oktober 2008 (pagina's 670 tot 
en met 675), november 2008 
(pagina's 766 tot en met 772) en 
januari 2009 (pagina's 34 tot en 
met 40). 

Als u wilt reageren op deze 
en/of vorige afleveringen van 
deze artikelenreeks, kunt u een 
e-mailbericht sturen aan de 
auteur, Han Siem in Clearwater 
(Verenigde Staten). Zijn e-mail
adres is mmnm(a)tampabay.rr.com 

D A V q %IPPLEMEHTEN 

2008 vanaf NU 
verkrijgbaar 

De volgende 
supplementen zijn nu beschikbaar: 
Nederlandse Antillen 
Aruba 
Suriname 
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Supplementen Nederland 
Geïllustreerd Verzamelen en zwart-wit 
zijn reeds eerder verschenen: 
Nederland Basis 
Nederland Extra 
Nederland Velletjes 
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I Leverbaar vanaf 27 maart: 
Aland 
Alderney 
België 
Denemarken 
Duitsland 
Falkland Eilanden 
Faroër 
Finland 
Frankrijk 
Groenland 
Groot Brittannië 

Guernsey 
Jersey 
Isle of Man 
Liechtenstein 
Luxemburg 
Monaco 
Noorwegen 
Oostenrijk 
IJsland 
Zweden 
Zwitserland 

De overige landen zullen 
vrijdag 24 april 2009 verschijnen. 
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Opgaven voor deze rubriek in het 
aprilnummer 2009 (verscliijnt 
begin april 2009) moeten 
uiterlijk op 1 maart 2009 in het 
bezit zijn van de redactie van 'Fi
latelie', Achtergracht 71,1381BL 
Weesp of per email (philatelies 
tip nl). 
Voor opnamen onder het kopje 
'Ruildagen' moet u de volgende 
gegevens vermelden: datum, 
plaats, locatie, adres locatie, 
openingstijden en een telefoon
nummer voor nadere informatie. 
Er wordt slechts één telefoon
nummer vermeld. Emailadressen 
of adressen van websites worden 
niet opgenomen. Onvolledige 
opgaven van evenementen kun
nen helaas niet verwerkt worden. 
Veilingen worden slechts ver
meld als ze ten overstaan van een 
deurwaarder of notaris worden 
gehouden. 
Hoewel deze agenda met veel 
zorg wordt samengesteld, kan de 
redactie niet garanderen dat de 
genoemde evenementen ook op 
de aan haar opgegeven data en 
tijdstippen doorgang vinden. De 
redactie aanvaardt geen aanspra
kelijkheid voor eventuele fouten 
in de evenementsgegevens. 
Niet alle evenementen zijn 
gratis toegankelijk. Verder is het 
mogelijk dat postzegels slechts 
een onderdeel vormen van het 
materiaal dat op de hieronder 
vermelde beurzen wordt aange
boden. Wij adviseren u daarom 
met klem om  en dat geldt dan 
vooral bij het bezoeken van ver 
van uw woonplaats verwijderde 
evenementen  eerst even met de 
organisatoren te bellen. 

TENTOONSTEUINGEN 
EN MANIFESTATIES 

21 februari: 
Roden. Noord 200g, interna
tionaal postzegelevenement 
georganiseerd in samen
werking met de Filatelis
tenvereniging RodenLeek 
e.o. Sportcentrum De 
Hullen, Ceintuurbaan Zuid 
6. Geopend van 10 tot 17 uur. 
Entree (vanaf 16 jaar) 4 euro. 
Informatie: W. Beerekamp, 
telefoon 0505034353 ('s 
avonds) of per email (itifo@ 
whevmementen.m). 
5, 6 en 7 maart 200g: 
München (Duitsland). 
AlpenAdrmAussteliutifl 
München 2009. MOC Center, 
Lilienthalallee 40. Nadere 
gegevens ontbreken. In
formatie: Wolfgang Ruder, 
Wintersteinstraße 7, 80933 
München (Duitsland) of per 
email (ousstellun^sleiteng) 

o. a\penadriaaussteUung.eu). 
° 10 en II april: 
«x Gouda. De ßncuenbeurs, i6de 
— internationale beurs voor 
5 postgeschiedenis, poststuk
ra ken, postwaardestukken en 
^ literatuur. De Mammoet, 
"■ Calslaan. Thema: China. 
12 Openingstijden: op vrijdag 
— 10/4 van II tot 17 uur en op 
" zaterdag 11/4 van 10 tot 17 
2 uur. Informatie: Bietenakker 
^ 33, 2723 XD Zoetermeer of 

op de website (www.brieven

I Oft beurs.com). 
I * 0 18,19 en 20 september: 

Soest. Rhein Ruhr Posta 'og. 
Stadthalle, Dasselwall i. 
Nadere gegevens ontbreken. 
Informatie: FranzJosef 
Lindauer, Thomastraße 59, 

Soest (Duitsland). 
I tot en met 4 oktober: 
Capelle aan den IJssel. Jubi

Icumtcntoonstclling, georga
niseerd door filatelistenver
eniging Ilssel en Lekstreek. 
Trefterp, Marsdiep i. Ope
ningstijden: op alle dagen 
van 1017 nur. Informatie: 
telefoon 0104508474. 
21 tot en met 25 oktober: 
Rome (Italië). International 
Festiual ofPhilately, filatelie
festival georganiseerd door 
Poste Italiane i.s.m. drie 
grote landelijke filatehsti
sche organisaties. Palazzo 
dei Congress!. Informatie: 
Poste Italiane Filatelia, Pi
azza Dante 25, 00185 Rome 
(Italië) of de speciale website 
(u)U)U).itolia20og it). 
6,7 en 8 november: 
Wimmen/Voerendaal. 
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 2009). Openingstij
den: op vrijdag 6 en zaterdag 
7 november van 10 tot 17 uur 
(officiële opening: vrijdag 16 
uur), op zondag 8 november 
van 10 tot 16 uur. Informatie: 
J. van den Bosch, telefoon 
0434592037 (email: udbo
hand@planet.nl). 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

14 februari: 
Alphen aan den Rijn. De 
Bron, Winkelcentrum Rid
derveld, 1016. Telefoon 
0182395103. 
Dronten. Open Hof, Co
pernicuslaan (ingang t.o. 
busstation), 13.3016.30. 
Telefoon 0321314305. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304354. 
Hoofddorp. De leugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
1016. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Hoogkarspel. Water en 
Vuurhuis, Laurentiusstraat i, 
12.3016.30. Telefoon 0229
852837. 
Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,1216. Telefoon 
0105916747. 
Oosterwolde. De Miente, 
Snellingerdijk39,1016. 
Telefoon 0516441646. 
Rjjssen. Tubantia, Nieuw
landsweg 5,1016. Telefoon 
0548517506. 
Scheveningen. Strandweg 
(t.0. 3b), 9.3014.30. Tele
foon 0651118436. 

Zeist. Christelijke Scho
lengemeenschap, Graaf 
Adolflaan, 1015.30. Telefoon 
0654344840. 
15 februari: 
Heemskerk. De Werf, Pieter 
Breughelstraat35,1017. 
Telefoon 0251241075. 
Huissen. De Brink, Brink 
8,1015. Telefoon 026
3271979. 
KerkradeHolz. Catharina
hoes, Lambertistraat 12,10
13. Telefoon 0455415088. 
Schagen. De Groene 
Schakel, Mauvestraat 161, 
1012.30. Telefoon 0224
298416. 
Veghel. De Golfstroom, Van 
Diemenstraat ia, 9.3012.30. 
Telefoon 0413367786. 
20 februari: 
Leiden, 't Spoortje, Bern
hardkade 10,1921.30. 
Telefoon 0715611719. 
21 februari: 
Aalsmeer. Parochiehuis, Ger
berastraat, 9.3015. Telefoon 
0297343885. 
Boskoop. De Stek, Puttelaan 
148,1317. Telefoon 0182
615136. 
Capelle a/d IJssel. Trefterp, 
Marsdiep i, 1017. Telefoon 
0104508474. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304354. 
Mijdrecht. De Meyert, Dr. J. 
van der Haarlaan 6, 9.3013. 
Telefoon 0297289322. 
Papendrecht. De Palm, Van 
derPalmstraat3,1016. 
Roden. De Hullen, tijden 
onbekend. Telefoon 050

5034353
Ruurlo. Filojestival De Luifel, 
Dorpsstraat 11,1017. Tele
foon 0545272543. 
Scheveningen. Strandweg 
(t.o. 3b), 9.3014.30. Tele
foon 0651118436. 
Woudenberg. CC De Camp, 
De Bosrand 15,1316.30. 
Telefoon 0332863510. 
22 februari: 
Capelle a/d IJssel. Trefterp, 
Marsdiep i, 1017. Telefoon 
0104508474. 
Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46a, 1016. 
Telefoon 0206942002. 
Echt. De Weegbrug, Loper
weg 10, 9.3012. 
Ruurlo. Fila/estival, De Luifel, 
Dorpsstraat 11,1017. Tele
foon 0545272543. 
St. Maartensbrug. De 
Uitkijk, Maarten Breetstraat 
1,1015. Telefoon 0224

531595
Wijk bij Duurstede. 
Vikinghal, Karolingerweg 
234,1115.30. Telefoon 06
22650760. 
28 februari: 
Bilthoven. Filatelistische 
contactgroep Oost Europa 't 
Vogelnest (bij Zuiderkapel), 
Boslaan i, 1016. Telefoon 
0346572593 (na 19 uur). 
Brielle. Zalencentrum, 
Langestraat 76,12.3015.30. 
Telefoon 0181415640. 
Coevorden. Dorpshuis, 
Hoofdweg 47 (Steenwijks
moer), 1016. Telefoon 
0524516024. 
Hilversum. De Koepel, Ka

pittelweg 399a, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304354. 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 1316. 
Telefoon 0475321179. 
Scheveningen. Strandweg 
(t.0. 3b), 9.3014.30. Tele
foon 0651118436. 
Woerden. AlBand, jïlateiis
tische contactgroep Islamitische 
Wereld. Excelsior, Singel 45a, 
9.3015. Telefoon 0348
418770. 
Zwolle. Jubal, Geert Groot
estraat 1,1016. Telefoon 
0384216493. 
I maart: 
Castricum. Clusiuscollege, 
Oranjelaan 2a, 1016. Tele
foon 0251313852. 
Nijmegen. PostzegclTotaal De 
Klokketoren, Burg. Slote
maker de Bruineweg, 1922. 
Telefoon 0243974654. 
Obdam. De Brink, Dorps
straat 153, 912. Telefoon 
0226452047. 
4 maart: 
NoordwijkBinnen. Speciaal 
uoor ouderen De Wieken, 
Wassenaarsestraat 5,13.30
17. Telefoon 0713614198. 
6 maart: 
Leiden, 't Spoortje, Bern
hardkade 10,1921.30. 
Telefoon 0715611719. 
7 maart: 
Deventer. Wijk en Zalencen
trum, Joh. van Vlotenlaan 85, 
1016. Telefoon 0570652596 
(na 17 uur). 
Drachten. Fries Congrescen
trum, Oprijlaan 3, 9.3016. 
Telefoon 0505034353. 
Gouda. Het Anker, Em
mastraat49,1016. Telefoon 
0182528770. 
Groningen. Patrimonium, 
Berkenlaan, 1016. 
Heeze. De Brug, Ginderover 
2,1217. Telefoon 040
2263192. 
Hendrik Ido Ambacht. 
Sandido, Reeweg 79,1216. 
Telefoon 0786814441. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304354. 
Lisse. 't Poelhuys, Vival
distraat4,1016. Telefoon 
0252411406. 
Meppel. Trias, Groenmarkt 
2,1014. Telefoon 0529
432746. 
Nunspeet. De Wheme, Ds. 
De Bouterlaan 5,13.1516. 
Telefoon 0341256163. 
Oosterhout. De Bunthoef 
Bloemenhof 2,1316. Tele
foon 0162432738. 
Scheveningen. Strandweg 
{t.o. 3b), 9.3014.30. Tele
foon 0651118436. 
Tiel. De Schakel, Scheering
laan 4a, 1316.30. Telefoon 
0344623545. 
Uithoorn. Wijksteunpunt, 
Bilderdijkhof 1,1015. Tele
foon 0297525556. 
Vlissingen. Mensa Campus 
De Ruyter, Van Hogendorp
weg 58a, 1017. 
Waalwijk. Ouwe Toren, 
Loeffstraat 107, 915. Tele
foon 0416561593. 
Wapenveld. SIC, Nachte
gaalweg 48,1317. Telefoon 
0384479883. 
8 maart: 
AnnaPaulowna. Veerbrug, 
Sportlaan 21, 9.3013. Tele
foon 0223531518. 
Boxtel. VmbocoUege, 
Baanderherenweg 2,1013. 
Telefoon 0411673775. 
Heerhugowaard. De Swan, 
Middenweg 178,1015. Tele

foon 0725715665. 
Venlo. LimianZ, Kaldenker
kerweg 183b, 1013. Telefoon 
0773820064. 
Winschoten. Bovenburen, 
Tromplaan 86,1016. Tele
foon 0597592676. 
WijchenOost. OZO, Urnen
veldweg 10,1013. Telefoon 
0485317520. 
IJmuiden. De Spil, Frans 
Halsstraat 29,1013. Tele
foon 0255516574. 
9 maart: 
Susteren. Bie Alois, Rijksweg 
Noord 21, 2022. 
12 maart: 
Kloetinge. Amicitia, Schim
melpenninckstraat 14,1922. 
Telefoon 0113227945. 
13 maart: 
Dronten. Open Hof, Co
pernicuslaan (ingang t.o. 
busstation), 13.3016.30. 
Telefoon 0321314305. 
14 maart: 
Hilversum. Nationale Post
zegel en Poststukkenbeurs De 
Koepel, Kapittelweg 399a, 
1016. Telefoon 0365386170. 
Hoofddorp. De Jeugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
1016. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Hoogkarspel. Water en 
Vuurhuis, Laurentiusstraat i, 
12.3016.30. Telefoon 0229
852837. _ 
Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,1216. Telefoon 
0105916747. 
Scheveningen. Strandweg 
(t.0. 3b), 9.3014.30. Tele
foon 0651118436. 
Spijkenisse. Partycentrum, 
Slauerhoffstraat 4,1016. 
Telefoon 0181643045 (na 
18 uur). 
Utrecht. Internationale Verza
melmarkt. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, 9.3017. Telefoon 
0317614760. 
Zeist. Christelijke Scho
lengemeenschap, Graaf 
Adolflaan, 1015.30. Telefoon 
0654344840. 
15 maart: 
Alkmaar. Clusiuscollege, 
Drechterwaard 14,1016. 
Telefoon 0725333906. 
Alkmaar. De Oever, Am
stelstraat i, 1016. Telefoon 
0725896190. 
KerkradeHolz. Philaix
roderuildag. Catharinahoes, 
Lambertistraat 12,1017. 
Telefoon 0455415088. 
Utrecht. Internationale Verza
melmarlrt. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, g.3017. Telefoon 
0317614760. 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161,1012.30. 
Telefoon 0224298416. 
Veghel. De Golfstroom, Van 
Diemenstraat ia, 9.3012.30. 
Telefoon 0413367786. 
20 maart: 
Leiden, 't Spoortje, Bern
hardkade 10,1921.30. 
Telefoon 0715611719. 
21 maart: 
Aalsmeer. Parochiehuis, Ger
berastraat, g.3015. Telefoon 
0297343885. 
Appingedam. ASWA, Burg. 
Klauckelaan 16,1016. Tele
foon 05g6567i83. 
Boskoop. De Stek, Puttelaan 
148,1317. Telefoon 0182
615136. 
Heerenveen. De Konings
hof Prinsenweg i, 1016. 
Telefoon 0513621742. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg399a, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304354. 
Katwijk aan de Rijn. De 

http://www.brieven
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wiek, Fresiastraat ig, 10-16. Telefoon 
071-4027446. 
Mijdrecht. De Meyert, Dr. J. van der 
Haarlaan 6, 9.30-13. Telefoon 0297-
289322. 
Scheveningen. Strandweg (t.o. 3b), 
9.30-14.30. Telefoon 06-51118436. 
Steenwijk. De Meenthe, Stations
plein 1,10-16. Telefoon 0547-363000. 
Veenendaal. Filatdistische motiê^roep 
'Papier & Druk'. AC-restaurant Bloem-
heuvel (aan de A12), 10-13. Telefoon 
0164-250851. 
Veldhoven. D'n Bond, Rapportstraat 
29,10-16. Telefoon 040-2536511. 
Woudenberg. CC De Camp, De 
Bosrand 15,13-16.30. Telefoon 033-
2863510. 
22 maart: 
Alkmaar Noord. Sporthal, Aru-
bastraat 6,9-12. Telefoon 0227-
542286. 
Boxmeer. De Baronie, Spoorstraat 74 
(hoek Stationsweg), 10-14. Telefoon 
0485-573000. 
Diemen. De Schakel, Burg. Bicker-
straat46a, 10-16. Telefoon 020-
6942002. 
Wijk aan Zee. De Moriaan, Dorpsdui
nen 4,10-16. Telefoon 0251-211565. 
23 maart: 
Nijmegen. De Klokketoren, Burg. 
Slotemaker de Bruïneweg, 19-22. 
Telefoon 024-3974654. 
28 maart: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, Snellius-
laan 35,10-16. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Brielle. Zalencentrum, Langestraat 
76,12.30-15.30. Telefoon 0181-
415640. 
De Bilt. Vereniging uoor Latijns-Ameri-
kaanse Filatelie. CVC H.F. Witte, Henri 
Dunantplein 4,12-17. Telefoon 024-
3567491 (na 20 uur). 
Ede. Het Streek, Amsterdamseweg 
56,10-17. Telefoon 0318-639260. 
Hilversum. De Koepel, Kapittelweg 
399a, 12.30-15.30. Telefoon 036-
5304354-
Noordwijk-Binnen. De Wieken, 
Wassenaarsestraat 5,10-16. Telefoon 
071-3614198. 
Roermond. Wijkhuis Tegelarijveld, 
Schepen van Hertefeltstraat 26a, 13-
16. Telefoon 0475-321179. 
Scheveningen. Strandweg (t.o. 3b), 
9.30-14.30. Telefoon 06-51118436. 
Zwolle. Jubal, Geert Grootestraat i, 
10-16. Telefoon 038-4216493. 

POSTZEGELVEIIIHGEN 

I maart: 
Roosendaal. Poststukken, postgeschie-
denis en postzegels. Sheraton & Peel, 
Postbus 170,4700 AD Roosendaal, 
telefoon 0165-527130, e-mail 
hiüesum^Jïlatelist.com, website 
u)UJU).jilatelist,com. 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

24 februari (onder voorbehoud): 
- Persoonlijke Postzegels 200g (I): Golf: 
velletje met tien postzegels van 44 
cent (zelfldevend); 
- Persoonlijke Postzegels 200g (II): 125 
jaar NVPV: velletje met tien postze
gels van 44 cent (zelfklevend). 
10 maart: 
- Mooi Nederland 200g - Tilburg: vel
letje met vijf postzegels van 44 cent 
(gegomd); 
- Mooi Nederland 2009 - Assen: vel
letje met vijf postzegels van 44 cent 
(gegomd). 
7 april: 
- Europapostzcgels 200g: 400 jaar Ster
renkunde: twee verschillende post
zegels in velletje met tien postzegels 
van 77 cent (gegomd); 
- Zomerpostzegels 200g: velletjes met 
zes verschillende postzegels van 
444-22 cent (gegomd). 
28 april: 

- Mooi Nederland 200g - Roosendaal: vel
letje met vijf postzegels van 44 cent 
(gegomd); 
- Mooi Nederland 2009 - Oosterhout: vel
letje met vijf postzegels van 44 cent 
(gegomd); 
- Drie generaties koninginnen: vel
letje met één postzegel van 7 euro 
(gegomd). 
12 mei: 
- Jubileumpostzegels 2009: vijf ver
schillende postzegels in velletje met 
in totaal tien postzegels van 44 cent 
(gegomd). 
16 juni: 
- MOOI Nederland 200g - Delfzijl: vel
letje met vijf postzegels van 44 cent 
(gegomd); 
- MOOI Nederland 200g - uerzameluel: vel
letje met vijf verschillende postzegels 
van 44 cent (gegomd). 

MUSEUM VOOR COMMUNICATIE 

Zeestraat 80-82, 2518 AD's Gra-
i venhage, telefoon:070-3307500(info

lijn: 070-3307575), fax: 070-3608926 
Internet: www.muscom.nl 
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 
van 10-17 uur, zaterdag, zondag en 
feestdagen 12-17 u"r- Het museum is 
gesloten op maandagen en verder op 
tweede paasdag, tweede pinksterdag, 
Koninginnedag, 25 december en i 

! januari. 
Toegangsprijzen: volwassenen 7.50 

' euro, 65-plussers 6 euro (identiteits
bewijs verplicht). Kinderen tot 3 jaar 

S gratis, 4- t/m 12-jarigen 4 euro. CJP 
5 euro, Museumkaart gratis. Andere 
kortingen: zie www.muscom.nl 

' Studiezaal 
^ Eenmaal per maand, meestal 

op vrijdag, is er gelegenheid om 
origineel materiaal uit het depot van 
de postwaarden te bestuderen. De 
eerstvolgende data waarop u voor 
onderzoek terecht kunt zijn: 
vrijdag 13 februari 
donderdag 19 maart 
donderdag 23 april 

U kunt het materiaal in het depot 
alleen op afspraak bezichtigen. Neem 
contact op met Monique Erkelens of 
Harriet van der Veen (telefoon 070-
3307563 of 3307567) of stuur een 
mailtje aan merkelens@muscom.nl of 
hudueen(3)muscom.nl. 

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

BONDSBIBLIOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 uur per 
dag bereikbaar! Voor internetgebrui
kers is de Bondsbibliotheek in Baarn 
niet meer gebonden aan de openings
tijden (elke woensdag van 10 tot 17 
uur en elke eerste zaterdag van de 
maand van 10 tot 12 uur). Via de site 
van de NBFV (www.nbß.nl) en het 
aanklikken van de Bibliotheek-zegel 
bereikt u de informatie die betrek
king heeft op de prachtige collectie 
die in Baarn bewaard en ontsloten 
wordt. U vindt er een overzicht van de 
lopende tijdschriftenabonnementen, 
ziet welke boeken er nieuw aange
schaft zijn en kunt er nagaan op 
welke wijze deze boeken te leen zijn. 
Aan een overzicht van de (oudere) 
tijdschriften wordt hard gewerkt. 

\ Als u wilt weten ofeen bepaald boek 
' of tijdschrift aanwezig is, dan kunt u 

dit met behulp van een elektronisch 
informatie-aanvraagformulier op
vragen. Het antwoord ontvangt u per 
e-mail. Voor alle andere vragen kunt 

j u ons op de gewone wijze e-mailen 
(bibliotheek@nbfu.org). 

ADVERTENTIE 

DONT MISS OUT ON 
SANDAFAYRE'S 
GREAT NEW YEAR SALES 

Thousands of lots every month... 
A new sale closes every week 

Featuring FAKES A N D FORGERIES OF THE W O R L D 
An amazing reference collection of forgeries and genuine stamps with 

faked postmarks & overprints will be offered by country. 

Featuring EXTENSIVE MIDDLE EAST COLLECTIONS 
Includes fabulous Sudan, Yemen, Bahrain, Dubai and other Gulf States. 

Featuring GREAT BRITAIN INCLUDING LINE ENGRAVED 
Excellent lots of GB with particular strength in the early Line Engraved 

issues with rare cancellations & superb quality singles amongst 
much else including covers. 

Send the coupon today for your FREE 
introductory mail-sale catalogues or access our 

online sales at: www.sandafayre.com 

^ 

THE WORLD'S MOST EXCITING STAMP SALES 
SANDAFAYRE LTD, KNUTSFORD, WAI6 8XN, UK 

Tel +44(0)1565 653214 Fax +44(0)1565 651637 

PLEASE SEND ME MY FREE INTRODUCTORY 
SANDAFAYRE CATALOGUES 

My collecting interests are 

(NL) 

IDAFAYRE' COLLECTORS REGISTER 
' See lots that only match your interests • f 
' FREE to register and use • Just email your detai 

di 

http://www.muscom.nl
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http://www.nb%c3%9f.nl
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FEEST IN VEENDAM WAS EEN WAARDIGE 
AFSLUITING VAN HET KNBFJUBILEUMJAAR 
Tijdens de Nationale 
Postzegeltentoonstelling 
Veendamphila 5 werden 
zaterdagavond in De 
Menterne in Muntendam 
tijdens het palmares drie 
personen nadrukkelijk in 
het zonnetje gezet. 
Een gouden bondsspeld 
werd toegekend aan Her

man ten Have, bestuurslid 
van de organiserende Fi

latelistenvereniging Veen

dam en Omstreken, lid 
van deze vereniging sinds 
1961. Hij was bestuurslid 
vanafig86 en vanaf1989 
voorzitter, waarbij hij 
de stuwende krachtwas 
achter de organisatie van 
Veendamphila 4. Maar hij 
was altijd al betrokken 
bij de organisatie van 
Veendamphila, nummer 
I tot en met nummer 5, 
als 'logistiek manager' 
voor de opbouw, afbraak 
en afwikkeling van de 
tentoonstellingen. Hij 
organiseerde niet alleen, 
maar nam en neemt nog 
steeds deel als inzender. 

zowel nationaal als inter

nationaal, bekend om zijn 
'Koetjes en Kalfjes'. 
In april 2009 zal de heer 
Ten Have zijn bestuurs

zaken neerleggen en over

dragen aan een jongere 
generatie. 
De huidige voorzitter van 
de Filatelistenvereniging 
Veendam en Omstreken, 
Diny BeerenboomLub

ben, ontving de zilveren 
bondsspeld. Zij heeft o.a. 
veel betekend voor het 
welslagen van Veendam

pfiila 4 en 5, samen met 
haar echtgenoot. 
In het tentoonstellings

gebeuren is ook Diny een 
bekende, zowel natio

naal als internationaal. 
Mevrouw Beereboom 
heeft veel gepubliceerd 
over de moderne filatelie, 
met name de perma

nente postzegels van 
Nederland, waaronder de 
Beatrixzegels. Zij werd 
daarvoor eerder onder

scheiden met de Korte

wegtrofee in 1990 en de 

Dcjuryuoorzitter in Veendam, Bert 
Goqfers (linlö), ouerhandiflt de 
Grand Prix aan Henk Buitenkamp. 

Van der Willigenmedaille 
in 2005. Beide bonds

spelden werden uitgereikt 
door de penningmeester 
van de KNBF, Siemon 
Tuin. De derde persoon 

die werd onderscheiden 
met een bondsspeld was, 
tot zijn grote verrassing, 
Siemon Tuin zelf! 
Hij was altijd betrokken 
bij het overleg in het 
bondsbestuur over het 
al dan niet toekennen 
van bondsspelden aan 
kandidaten, maar van 
deze onderscheiding 
wist hij niets. Voor al zijn 
inzet voor de KNBF en 
de Filatelistenvereniging 
Veendam en Omstreken 
ontving hij de onderschei

ding van Lid van Waarde

ring. De Bondsspeld werd 
hem uitgereikt door de 
waarnemend voorzitter 
van de KNBF, de heer Ben 
Mol. 

Tableau van gelauwerden: u.Ln.r. Henk Buitenkamp, Diny Beereboom
Lubben, Siemon Tuin en Herman ten Haue. 

BONDSSPELD IN GOUD 
VOOR WIM TUKKER 

Ieder lid van de Vereni

ging van Postzegelver

zamelaars Tilburg kent 
Wim Tuld<er, de joviale 
secretaris van deze vereni

ging. Maar ook velen ver 
buiten die vereniging 
weten wie hij is. Wim was 
vorig jaar 25 jaar secre

taris van de VPT Tilburg. 
Maar een groot deel van 
die periode heeft hij ook 
deelgenomen aan het 
bestuur van Regio 8 en hij 
is daarvan nu penning

meester. Het organiseren 
van tentoonstellingen is 
hem niet vreemd en met 
name aan de organisatie 
van de Bondsdagen in 
1992 heeft hij veel energie 
gestoken. Geregeld kom 
je Wim ook tegen op 

tentoonstellingen, niet 
alleen als bezoeker, maar 
ook als deelnemer. Zowel 
nationaal als internatio

naal. Voor zijn filatelisti

sche verdiensten ontving 
hij in december 2008 de 
gouden Bondsspeld uit 
handen van waarnemend 
voorzitter B. Mol van de 
KNBF. 

Waarnemend bondsuoorzittcr Ben 
Mol (links) Jcliriteert Wim Tiikker. 

HOGE BEKRONINGEN 
VEENDAMPHILA 5 

De jury van de in de cate

gorieën I en 2 gehouden 
tentoonstelling Veendamp

hila 5, die op 12,13 en 14 
december in de Sorgh

vliethal in Veendam werd 
gehouden, heeft hoge 
bekroningen opgeleverd. 
In categorie 2 werd 
de hoogste bekroning 
toegekend aan een the

matische inzending met 
de titel 'Vergane Glorie' 
van E. Conijn (goud, 86 
punten). Verder werden 
nog vijf gouden medailles 
uitgereikt. 

In de eenkaderklasse 
werd de inzending van 
de heerj . Rijksen ('Voor 
den halven brievenport') 
bekroond met diamant. 
Het Costeruskapittel 
kende de inzending de 
Kortewegtrofee toe. Ben 
dubbele bekroning dus, 
voor de heer Rijksen. 
In categorie i was de 
strijd om de hoogste 
plaatsen nog heviger. 
Twee inzendingen 
ontvingen 95 punten en 
daarmee groot goud. Het 
waren de thematische 
inzending van de heer 
D.P.Jimmink, 'Step by 
step to dancing' en de 

luchtpostinzending 'Ne

derlandse zegels gebruikt 
voor luchtrecht' van de 
heer C.B. van Nuflteren. 
Daarnaast werden nog 
tien groot gouden medail

les toegekend. 
In de eenkaderklasse ging 
de hoogste bekroning, 
diamant', naar de heer 
H. Buitenkamp voor zijn 
inzending 'Proofs/Essays 
of the Croation Issue 
Listopada', waarbij uniek 
materiaal te zien was. 
In de literatuurklasse wer

den zeven inzendingen 
beoordeeld. Het boek 
van de heerJ.C. Vermeulen, 
'Thurn und Taxis in Ba

den', kreeg 93 punten en 
daarmee groot goud. 
Nieuw was de toekenning 
van de Grand Prix in de 
categorie i tentoonstel

lingvoor de hoogste 
bekroning voor een meer

kaderinzending en voor 
een eenkaderinzending. 
Voor de meerkaderinzen

ding ging de Grand Prix 
naar de heer C.B. van Nug

teren en bij de eenkaderin

zendingen naar de heer 
H. Buitenicamp. Verder 
werden prijzen in de vorm 
van waardebonnen gege

ven aan inzenders met de 
meest creatieve inzending 
in de diverse klassen. 
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Jeu Rosier (linlö) ontuangt de Bondispeld van zijn uootzittcr Bernard Witter. 

JEU ROSIER GEHULDIGD TIJDENS DE 
42STE LIMBURGSE FILATELISTENDAG 

Dat het verzamelen van 
postzegels nog steeds 
volop in de belangstel
ling staat, blijkt wel uit de 
grote opkomst op de 42ste 
Limburgse Filatelistendag in 
Maastricht. 

42* Limburgse Fitaledstendag 
Maastricht 

16 november 2008 

002/250 

De Philatelistenvereni-
ging Zuid-Limburg gaf 
er een speciaal tintje aan, 
door het eenmalig organi
seren van een veiling met 
medewerking van vereni
gingen uit de omgeving 

^ - ' > 
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De bijzondere enuelop ran de 42ste Limburgse Filatelistendafl uond ueel ajtrek 

en uit het Belgische 
Tongeren. 
De jeugdafdeling uit 
Sittard was eveneens 
aanwezig op Limburgse 
Filatelistendag. De jeugd-
inzending in de tentoon
stelling over 'Het Konijn' 
was vertederend. 
Het Euregionale tintje 
kwam onder meer tot 
uiting door de uitgifte van 
een speciale envelop met 
daarop een afbeelding 
van de Servaasbrug, naar 
een schilderij van Aad 
van Woensel. De envelop 
was voorzien was van een 
zelfontworpen persoon
lijke postzegel en mooi 
stempel. De envelop vond 
gretig aftrek. 
Een bijzondere trekpleis
ter was de aanwezigheid 
van de Modelspoor Ver
eniging (MSV) De Percee. 
Tijdens de Filatelistendag 
ontving de heer Jeu Rosier 

uit handen 
van voorzitter 
Bernard Witter 
de Bondsspeld 
in zilver voor 
zijn jarenlange 
buitengewone 
inzet voor de 
vereniging. Al 
met al was het 
een geslaagde 
dag voor de 
filatelie in de 
Maastrichtse 
regio! 

^ 

WAS U OOK ZO BLIJ VERAST 
MET HET KNBF-BLOKJE? 

Het oranje insteekmapje 
met daarin een blokje 
met de twee KNBF-post-
zegels, aangeboden door 
TNTPost en de KNBF, 
is naar alle bij de Bond 
aangesloten verenigingen 
gezonden. Voor elk lid 
van de vereniging is een 
dergelijk mapje beschik
baar. 
Vele leden hebben dit 
mapje inmiddels ontvan
gen, soms op de vereni
gingsavond, ingesloten 
bij het clubblad of bij de 
onvermijdelijke brief om 
de contributie voor het 
nieuwe jaar te voldoen. 
Het Bondsbestuur heeft 
vele positieve reacties 

ontvangen op dit mapje. 
Reacties die het Bonds
bestuur goed doen! Een 
bewijs te meer, dat de 
viering van het eeuwfeest 
van de Nederlandse Bond 
van Filatelisten-Vereni
gingen en de verlening 
van het predikaat 'Ko
ninklijk' een groot succes 
zijn geweest. Dit dankzij 
de inspanningen van vele 
vrijwilligers, leden van 
de aangesloten vereni
gingen. 
En de dank gaat uiteraard 
ook naar TNTPost, die het 
mogelijk maakte dit blijk 
van waardering aan alle 
leden van de jubilerende 
bond te geven. 

f//y/titi<Lp .y>f iir/mifi '^'t/tt/t/ijfiiIVftnuftjiifiIt 

Een uerrossing uan de KNBF en TNTPost die ueel leden een ^root plezier zal 
hebben gedaan- een prachn^ blolgc met twee uerschillcnde Bondszegels 

WORKSHOP BBE: 
AANMELDEN KAN NOG 

De eerstvolgende work
shop BBE wordt gehou
den op zaterdag 7 maart 
2009, in combinatie 
met het Bekertoernooi 
(Hogeschool Van Hall 
Larenstein, Larensteinse-

laan 26a in Velp), aanvang 
II uur. Op de Bondspagi
na's van het maandblad 
Filatelie van januari 2009 
vindt u informatie over 
deze workshop. 
Aanmelding: Graag vóór 1 
maart bij het Bondsbureau 
van de KNBF, Postbus 
4034, 3502 HA Utrecht, 

telefoon 030-2894290 of 
per e-mail (knbjtffiknbf.nl). 
De opzetjes van uw ver-
zameüng kunt u sturen 
naar de heer S. Bangma, 
Boomgaarddreef 5, 3243 
AC Stad aan't Haring
vliet. Het kan ook of per 
e-mail; het adres is 
(sbon3ma@xs4aIl,nl. 

AFSCHEID VAN DE HEER A.F.G. VERSTAPPEN 
(BONDSBIBLIOTHEEK IN BAARN) 

TENTOONSTELLINGEN 'ANTVERPIA 2 0 1 0 ' 
EN 'ANTVERPIA ' 1 0 NATIONAL' 

Van 9 tot en met 12 april 
2010 wordt in het Antuierp 
Expo tentoonstellings
complex (hallen i tot en 
met 4) in Antwerpen de 
FEPA-tentoonsteUing 
Antuerpia 2010, het Europese 
Kampioenschap uoor Filate
lie, gehouden. 
Een aanmeldingsformu
lier en verdere infor
matie worden u graag 
toegezonden door de 
door het Bondsbestuur 
benoemde Landscommis-
saris, P. Alderliesten, Van 
Kijfhoekstraat 63, 3341 
SK Hendrik Ido Ambacht, 
telefoon 078-6812576 of 
per e-mail (piet.alderlics-
ten(cDhccnet.nl). 
Tegelijkertijd wordt de 

nationale tentoonstelling 
in categorie i ANTVER
PIA '10 National gehou
den. Ook Nederlandse 
inzenders kunnen zich 

voor deze tentoonstelling 
aanmelden. 
Informatie en aanmel
dingsformulier zijn 
verkrijgbaar bij het 
Bondsbureau in Utrecht, 
telefoon 030-2894290, of 
per e-mail (knbj@)knbf.nl). 

Een luchtfoto von de Antwerp Expo tentoonstellinashallen m Antwerpen (B.) 

Er is een tijd van komen 
en er is een tijd van gaan. 
Begin 2004 kwam de heer 
A.F.G. Verstappen het team 
van de Bondsbibhotheek 
versterken. 
In de afgelopen vijfjaar 
heeft hij op velerlei ma
nieren het goed functio
neren van de Bondsbibho
theek helpen bevorderen. 
Meestal onzichtbaar voor 
de bezoekers werden er 
vele, vele volle dozen met 
tijdschriften uitgeplozen 
en in handige computer
bestanden omgezet. 
Dit heeft tot gevolg gehad 
dat het voor de bezoekers 
nu heel plezierig is om 
- zowel via de catalogus 
als in de kasten - snel te 
kunnen vinden waar men 
naar op zoek is. 
Activiteiten als deze vor
men een belangrijk ele
mentvan het bibliotheek
werk: grote hoeveelheden 
boeken en tijdschriften 
zodanig in kaart brengen 
en in de kasten plaatsen 
dat iedereen er zijn of 
haar weg in kan vinden. 
De heer Verstappen 

heeft een belangrijke 
aanzet - en ook veel inzet 
- gegeven bij het tot stand 
komen van de publicatie 
die de Bondsbibliotheek 
dit jaar heeft uitbracht. 
Een publicatie waarin alle 
postzegeltentoonstellin
gen die in Nederland in 
de afgelopen honderd jaar 
zijn gehouden, gemak
kelijk terug te vinden zijn. 
Het zal duidelijk zijn dat 
het bijeen zoeken van al 
deze data door de heer 
Verstappen een omvang
rijk karwei was. 
De aanwezigheid van 
de heer Verstappen 
's woensdags in Baarn 
was van belang voor het 
team en voor de goede 
gang van zaken in de 
Bondsbibliotheek. 
Voor hem is nu de tijd 
gekomen om zijn energie 
op een andere wijze in te 
gaan zetten. 
Het Bondsbestuur zegt | 
hem veel dank voor zijn 
inbreng in de Bondsbi
bliotheek en wenst hem 
alle succes bij zijn verdere 
activiteiten. 



BEKERTOERNOOI 2 0 0 9 
IN VAN HALL LARENSTEIN 

De Organisatoren van het 
Bekertoernooi 2009 zijn 
er iielemaal iclaar voor! De 
afdeling De Vierstroom 
van De Globe meldt ons, 
dat zij er in geslaagd is, 
het bekertoernooi met tal 
van activiteiten zo te heb
ben uitgebreid, dat er een 
ware postzegeltotaaldag 
is ontstaan. 
Het toernooi wordt dit 
jaar voor het eerst op 
zaterdag gehouden en 
wel op 7 maart 2009 in 
Hogeschool Van Hall 
Larenstein in Velp, Laren
steinselaan 26a in Velp, 
gemeente Rheden (foto). 
Op de website www. 
defllobcdcmerstroom. 
nl staat een duidelijke 
routebeschrijving naar de 
Hogeschool. Op de cam
pus is ruim voldoende en 
gratis parkeergelegenheid 
aanwezig. 
Er wordt een goed gevuld 
en gevarieerd programma 
voor iedereen geboden. 
Allereerst is daar het 
bekertoernooi met mooie 
lezingen. Kom deze 
beluisteren en bekijken 
 wie weet zit er iets bij 
voor uw vereniging. 
Ook de workshop BBE 

wordt gehouden op deze 
zaterdag. Verzamelaars 
die willen proeven aan 
het exposeren, kunnen 
hier hun licht opsteken. 
Zowel theoretisch als 
praktisch krijgen zij veel 
informatie. 
Ook zullen diverse infor
matiestands aanwezig 
zijn, bijvoorbeeld van de 
Nederlandse Vereniging 
voor Thematische Filate
lie NVTF. 
De jeugd is ook niet 

vergeten. Leden van het 
spellenteam van De Globe 
zullen de aanwezige 
jeugdleden bezighouden 
met diverse spelletjes. 
Daar zijn punten mee te 
verdienen die verzilverd 
kunnen worden bij het 
postzegelhoekje van De 
Globe. Er zijn voldoende 
ruiltafels aanwezig om 
lekker met andere jeugd
leden te gaan ruilen. 
De organisatie gaat er 
vanuit dat bezoekers 

moeten kunnen zoeken 
naar een rijk scala aan 
filatelistische elementen. 
Er zijn vele handelaren 
uitgenodigd om daar aan 
te kunnen voldoen. In to
taal zal er niet minder dan 
tachtig meter aan tafels 
aanwezig zijn. Ook wordt 
er zowel 's ochtends als 
's middags een 'hoogste
bodveiling' gehouden. 
Tot ziens in Velp! 

De Globe afdehng 
De Vierstroom 

BELANGRIJKE 
SCHENKING BKD 

Onlangs mocht de 
BondsKeuringsDienst 
(BKD) een belangrijke 
schenking ontvangen: het 
betrof een referentiecol
lectie van Cyprus van de 
bekende filatelist de heer 
M. Bot. De BKD is de heer 
Bot uiteraard bijzonder 
erkentelijk. 
De bijzonder uitgebreide 
collectie van vervalste Cy
prusopdrukken waarover 
de BondsKeuringsDienst 
nu beschikt, kan de 
keursmeesters van BKD 
helpen en ondersteunen. 
Referentiecollecties zijn 
uiterst belangrijk voor de 
BondsKeuringsDienst: de 
dienst kan er zijn kennis 
mee vergroten, zodat de 
BKD de filatelisten nog 
beter van dienst kan zijn. 
Mocht u dus zelf een col
lectie over vervalsingen in 
uw bezit hebben hebben 
die naar uw mening 
absoluut niet in verkeerde 
handen mag komen en 
u wilt die verzameling 
overdragen, neemt u dan 
gerust contact met de 
BKD op. De gegevens van 
de BondsKeuringsDienst 
vindt u in de colofon van 
de Bondspagina's. 

SAMENSTELLING KEES VERHULST, POSTBUS 24013 
2490 AA DEN HAAG, EMAIL k verhulst@)ziggo nl 

Het jaar 2009 is al weer 
ruim een maand oud, 
maar toch kan ik u nu pas 
de eerste twee bijzondere 
poststempels tonen die 
in 2009 zijn gebruikt 
in de maand januari. 
Helaas bereikte mij deze 
informatie te laat, zodat 
de informatie over de 
stempels van januari u 

pas in februari bereikt. 
Beide stempels waren in 
gebruik in Loosdrecht op 
de Filateliebeurs die van 
23 tot en met 25 januari 
plaatsvond. 

Het beursstempel werd 
gebruikt in de stand van 
TNT Post en toont twee 
Futen, dat zijn watervo

»\>eurs 

gels die veel in plassen en 
meren te vinden zijn, zo 

ook in de Loosdrechtse 
plassen. 
Het andere stempel werd 
gebruikt voor de stempe
ling van de speciale 
gelegenheidsenveloppen 
ter gelegenheid van de 
96e Filatelistendag. De 
opbrengst van de envelop 
is bestemd voor KiKa 
(KinderKankervrij). 

.^N^"""''^^.„ 
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DE OPLAGEN VAN DE ZEGELS VAN DE 
EERSTE EMISSIE VAN NEDERLAND 

Onderzoek wijst uit: aantallen Emissie 1852 moeten worden bijgesteld 
DOOR H A N S C A A R I S , B L A R K U M 

Tijdens een van de bijeenkom
sten van de Studiegroep Eerste 
emissie 1852 werd de vraag 
gesteld of de oplagecijfers van de 
eerste drie zegels van ons land, 
zoals die in de NVPH-catalogus 
worden vermeld, wel correct 
zijn. Sinds 1934, het jaar waarin 
het boek De eerste postzegels 
van Nederland uitgifie 1S52 van 
P.W. Waller verscheen, is er met 
meer gekeken naar de juistheid 
van de toen vermelde gege
vens. Waller heeft zich destijds 
geconcentreerd op de archieven 
van de Munt, het ministene van 
Financien en Waterstaat en de 
Posterijen Maar hij heeft met al
les gezien en daarover wil ik het 
hierna hebben. 
De NVPH-catalogus beroept 
zich bij het weergeven van de 
oplagen op de gegevens zoals 
die door Waller werden vastge
legd. De catalogus vermeldt het 
volgende: 

Oplagen en verkochte aantallen 

Gedrukt* Verkocht tot 
ijanuori 1864 

5 c 20 875.000 19 445.818 
IOC 17.044100 15.876.612 
15 c 2 382 500 2.126.289 
Totaal 40.301.600 37.448.719 

*. uolgens Waller 

Aan de hand van de staten 
zoals die zijn verantwoord door 
de controleur-magazijnmees
ter blijkt dat er toch wel wat 
verschillen naar voren komen. 
Waller heeft onder andere in 
zijn onderzoek geen rekening 
gehouden met het feit dat er 
zegels in het magazijn in 's-
Gravenhage werden ontvangen 
die voor uitgifte ongeschikt 

bleken te zijn Ook is er geen 
rekening gehouden met net feit 
dat er postzegels aan uitgifte zijn 
ontrokken voor het creëren van 
SPECIMEN-exemplaren (bnef 

van n mei 1864) ten behoeve 
van die postadmmistraties waar
mee Nederland postverdragen 
onderhield. Het zijn weliswaar 
geen schokkende verandenn-

gen, maar toch. Het onderzoek 
beperkt zich met tot 31 december 
1863, zoals Waller heeft gedaan, 
maar loopt verder door, tot en 
met de geregistreerde voorraad 
per 1 januan 1864 (zie tabel i 
hiernaast en de afbeeldingen 2,3 
en 4 op de volgende bladzijde). 
Verder moet worden vastgesteld 
dat alle postzegels die in net ma
gazijn nog voorhanden waren, 
geleidelijk aan zijn uitverkocht. 
Vermoedelijk heeft Waller met 
dit feit geen rekening gehouden; 
hij stelde de einddatum op 31 
decemben863. 
Op 1 januari 1864 waren de 
volgende aantallen nog op voor
raad. 

scent 1.328.500 
10 cent 1.029.300 
IS cent 233.900 
Totaal 2.591.700 

De specimenopdrukken zijn 
hierop nog met in mindenng 
gebracht; dit gebeurde pas op 11 
mei 1864 De NVPH-catalogus 
komt tot 1 januari 1864 op een 
totaal van 37.448 719 postzegels 
(zie tabel 2, volgende pagina). 
De vermelding in de IVIVPH-ca-
talogus dient daarom volgens 
mij te worden aangepast, en wel 
als volgt: 

Gedrukt en geheel uitverkocht: 
5 cent 20.875.900 

10 cent 17.044.900 
15 cent 2.384.200 
Totaal 40.305.000 

Dit IS inclusief proeven, vernie
tigde zegels en specimen. 
CTei) schrijft m zijn Handboek 
Emissie 1864 op pagina 128 en 
verder over een restantpartij en 
gaat vervolgens over tot de ver
onderstelling dat ook deze post
zegels alsnog aan de voorraad 
zijn toegevoegd. Waarschijnlijk 
IS deze veronderstelling gevoed 
door de gedachte dat men zuinig 
was in die tijd. Helaas heeft Cleij 
geen aandacht geschonken aan 
een proces-verbaal gedateerd 
19 maart 1867. Had hij dat wel 
gedaan, dan hij kunnen vaststel
len dat onder toezicht van de 
directeur der Postenjen, de heer 
J.P. Hofstede, en de contro
leur-magazijnmeester, de heer 
J.C.T. Medenbach, de eerder
genoemde partii postzegels is 
verbrand {aßeeldingen ^ en 6). 
Men heeft toen alsnog vijf vellen 
van iedere waarde afgezonderd, 
om die bij gelegenheid (voor het 7 Passage uit 'Extract uit het Register der Reolutien van den Minister van Financien', dd ii mei 1864, betreffende specimen-zegels 

Tabel i 
Specificatie van in het magazijn in 's-Gravenhage aangekomen postzegels 

1851 
Proeven 
1852 
Proeven 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
'tl^ i860 
1861 
1862 
1863 
1864 
Totaal 

5 cent 
100.000 

2 0 0 
1.395 700 

600 
1.500 000 
1.500.000 
1.828.500 
1.500.000 

900.000 
2.350.000 
1.700.700 
1.800.200 
2.000.000 
1.800.000 
2.500.000 

nihil 
20.875.900 

Voor alle duidelijkheid zijn 
ten laste van 

10 cent 
125.000 

2 0 0 
1.096.800 

600 
I 200.000 
1.200.000 
1.171.500 

1.500.000 
800.000 

1.650.000 
1.200.600 
i . ioo 100 
i.goo.ooo 
1.400.100 

2.700.000 
nihil 

17.044.900 

15 cent 
75 000 

2 0 0 
507.500 

I 000 
300 000 
300.000 

-.-
300.000 

-.-
100 200 
100 100 
100 100 
300.100 
300.000 

nihil 
2.384.200 

de proeven conform de schrifturen 
de jaren 1851 en 1852 in rekening gebracht. 

Verkocht volgens de staten 

1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
i860 
1861 
1862 
1863 
Restant 
peri-i-'64 
Subtotaal 

Proeven 
Vernieügd 
Specimen 
Totaal 

5 cent 
978.500 

1.032.000 
I 194.100 
I 310 800 
1.472.800 
1.586.800 
1.713.900 
1.856.000 
1.894.600 
2.029.400 
2.173.400 
2.305.100 

1.328.500 
20.875.900 

8 0 0 
3.000 

100 
20.872.000 

van de controleur 

10 cent 
733 200 
731.800 
829 100 
934.100 

1.173.400 
I 299.900 
1.390.100 
1.520.000 
1.627 i °o 
1.748.400 
I 936.700 
2.091.800 

1.029.300 
17.044.900 

800 
3.600 

100 
17.040.000 

Totoal 
300.000 

*6oo 
3.000.000 

2.200 
3.000.000 
3 000.000 
3.000 000 
3 000.000 
2 000.000 1 
4 000.000 
3.001.500 
3.000.400 
4 000.100 
3 500 200 
5.500.000 

nihil 
40.305.000 

afzonderlijk 

magazij'nmeester 

15 cent 
286.800 
257.500 
292 600 
195.100 
go 500 

104 200 
112.200 
121 800 
140 300 
157.600 
180.900 
210.800 

233.900 
2.384.200 

1.200 
2 0 0 
100 

2.382.700 

Totaal 
1.998.500 
2.021.300 
2.315.800 
2.440.000 
2.736 700 
2.990.900 
3 216.200 
3.497800 
3.662.000 
3935.400 
4 291.000 
4 607 700 j 

*2 591.700 
40.305.000 

2.800 
6.800 

3 0 0 
40.294.700 

z^ 

^izii^^.e^>^ 

^.j^: 

>s^ / 

r Reolutien van den Minister van Financien', dd n mei 1864, betreffende specimen-zegels 



Tabel 2 
Ontbrekende zegels op basis van de vermelding in de NVPHcatalogus 

15 cent Totaal 
2.126.289 374487I9 

257 gii 2.856 281 
2.384.200 40.305.000 

Volgens de staten uan de controleurma^azijnmeester moest het totaal uitkomen op 
il 715 3°°' ^'^ "ffscliil derhalve uan 2 591 700 postzegels 

Ontbrekend 
Totaal 

5 cent 
19.445.818 
I 430.082 

20.875.900 

10 cent 
15 876.612 

I 168.288 
17.044.900 

REKEMiMO Ê  VERANTWOORDING \an den Cojitioieur 
verzonden en voorhanden gebleven Zegels. 
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2. 'Ontvang'-eedee!te van de 'Rekening en Verantwoording van den Controleur', dit 
betreß de verzonden en voorhanden gebleven postzegels 

"»O/C/t ^t.~tJ f<"^JL'-j' '->, ^-^ f^C tu CLL ^ ^ O y7cj.rA^ 
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3 Uit d/t document blijkt dat er van elke waarde 200 exemplaren apart werden 
gehouden voor de controleur van de fabriek om 'als monster te dienen' 
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4. Overzicht uit 1852 waarop wederom tweehonderd postzegels uan elke waarde 
worden verantwoord als proef 

i5^i :*«^t*ï i»y «rsfi 
i ^ >^y^. 

^& .  r iyy/.c.^„.y^ ^ ^ . 

. « ^ . y at^^^a^»<..>tf Zy.^y^^yr.yr^y ,^ ^ x  ^ f J6 f e ) « i < > w ^•^.lO. 

5 Urt /iet procesverbaal van de vernietiging van beschadigde (en daardoor ongeschikt 
voor gebruik zijnde) postzegels, de vernietiging geschiedde door verbranding 

Uitwisselen van geschenken aan 
andere postadmmistraties) te 
gebruiken. Technisch gesproken 
zou je deze zegels aan de voor
raad kunnen toevoegen, omdat 
ZIJ ter hand zijn gesteld van de 
controleurmagazijnmeester, 
ware het met dat zij nimmer zijn 
geautonseerd en dus feitelijk 
geen gelegaliseerde postzegels 
zijn. Op dat moment werd er al 

hard nagedacht over een derde 
emissie en liep de tweede emis
sie op zijn eind 
Samenvattend kunnen we stel
len dat de oplage van de eerste 
emissie van Nederland groter 
IS dan NVPHcatalogus ons wil 
laten geloven. Met name de 
oplagen van de eerste kleur in 
1851 moeten bijgesteld worden, 
zo blijkt uit tabeT3: 

Tabel 3 
In 1851 bedrukt papier en aldus vervaardigde postzegels 

Witte vellen ter hand gesteld aan de controleur 
van de fabriek Calkoen 
Witte vellen postzegelpapier ter hand gesteld 
aan muntmeester Bake 
bij de controleur van de fabriek gebleven 211,00 
Totaa l : 

Ter hand gestelde vellen 6 789,00 
Hiervan definitief afgekeurd 289,25 
bedrukt volgens contract 3000,00 
Totaalverbruikt 

Restant 

3 289,25 

7.000,00 

6 789,00 

7.000,00 

3.289,25 

3499>75 
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6. Door Cte// ^e/aos veronachtzaamd: het feit dat  zo blijkt uit een procesverbaai van 
19 maart 1867  een partij postzegels onder toezicht werd verbrand. 

t>\/^ /■J./h^ y^C^. ^y^>iA.^>*~~~^ y*n^yT.jiL 
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7. No 12 december iSji were/ een restant van 3.40^,75 vellen verder bedrukt. 

gels uitsluitend op het dun
nere, harde papier is gedrukt. Ik 
spreek dat tegen, met als bewijs 
de nu volgende uiteenzetting. 
In het geheim archief van het 
ministerie van Financiën vond ik 
de hiervoor aangehaalde notitie. 
Het stuk meldt: 
 er zijn 6.000,00 witte vellen 

ter beschikking gesteld; 
 hiervan zijn 5.431,75 vellen 

(543.175 zegels) goedgekeurd; 
 er zijn 568,25 vellen (56.825 

postzegels) afgekeurd. 
Goedgekeurde en afgekeurde 
zegels vertegenwoordigen sa
men dus 6.000,00 vellen ofwel 
600.000 postzegels. 
Wellicht gaat het bij de notitie 
uit het geheim archief om een 
extract van de (zoekgeraakte) 
dagstaten van de postzegelfa
briekoverhet jaan85i. Van de 
volgens dit extract gedrukte hoe
veelheid van 543.175 postzegels 
zijn volgens contract afgeleverd 
300.000 postzegels (de eerste 
oplage). Er bleven dus over 
243.175 postzegel van de eerste 
oplage; die waren voorhanden in 
het magazijn van de Munt. Van 
deze voorraad zijn op 6 januari 
1852 243.000 postzegels naar 
Den Haag verzonden. 
Aan de hand van de afgeleverde 
hoeveelheid vellen postzegels 
kan ook worden geconcludeerd 
dat de minimale (controleerba
re) aflevereenheia een kwartvel 
bedroeg. Dit was echter slechts 
een rekeneenheid; naar mijn me
ning werd er driftig geknipt in de 
afgekeurde vellen en zijn er ook 
strippen van vijf verzonden. 
Volgens de staat die werd bijge
houden door de controleur van 
de fabriek, zijn van de oorspron
kelijk door de druk bedorven 
hoeveelheid van 684 postzegel

»î bW 
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8 Een balans van 'Hel magazijn van papier voor Postzegels' uit 1&SV hieniit blijkt dat men voor het drukken van de postzegels 
aanvankelijk vijftienduizend vellen postzegelpapier tot zijn beschikking had. 

Het restant, 3.499,75 vellen, 
werd vervolgens na 12 december 
verder bedrukt, aangezien er op 
6 januari 1852 een partij postze
gels van 2.430 vel is afgezonden 
{afbeelding/). Deze moeten al 
klaar hebben gelegen, want druk
technisch gezien was het niet 
haalbaar zo'n hoeveelheid na 1 
januari 1852 te drukken. En dat 

is helemaal in overeenstemming 
is met een kopie uit het geheim 
archief van het ministerie van 
Financiën. 

vellen alsnog 39.475 goedgekeur
de postzegels afgescheiden. 
Deze partij wordt als volgt 
gespecificeerd: 

Dun of dik papier? 
De samenstellers van de NVPH

catalogus  en veel verzamelaars 
 nemen aan dat de eerste 
oplage van 300.000 postze

5 cent: 
10 cent: 
15 cent: 
Totaal: 

12.900 stuks 
17.775 stuks 
8.800 stuks 

39.475 stuks 
ofwel 394,75 vellen. 

Dat er veldelen zijn afgeleverd 
bewijst de levering van 2 decem
ber 1851, te weten de pakketten 
6 en 7. 

Conclusie 
Men is door tijdsdruk vroeg 
begonnen met het drukken van 
de vellen en men had 15.000 
vellen postzegelpapier tot zijn 
beschikking (aßeeldinß 8). Van 
die 15.000 vellen werden 7.000 
vellen aan de controleur van 
de fabriek ter hand gesteld, die 
ze op zijn beurt weer uitreikte 
aan muntneester Bake. Van die 
7.000 vellen zijn er waarschijn
lijk per 31 december 18511.000 
retour gegaan en weer onder 
beheer gesteld van de contro
leur van de fabriek (er mocht 
immers geen postzegelpapier 
achterblijven in de postzegelfa
briek). Deze papierhoeveelheid 
was waarschijnlijk niet gelijk van 
kwaliteit en veranderde lang
zaam van dun en hard naar het 
veel meer voorkomende dikkere 
papier. Hetgeen aantoonbaar te 
bewijzen valt. 
Het papier waarop de zo zeld
zame IAexemplaren (10 cent) 
zijn gedrukt, is het gevolg van 
zo'n tussenfase. Het is dikker 
dan de 1a postzegels en dunner 
dan de Ib postzegels. 
De papierpartij die in oktober 
1851 (1.000 vellen^ werd afge
zonden, was in alle opzichten 
ontoereikend voor de gehele 
eerste partij postzegels (3.000 
vellen) die conform het contract 
geleverd moesten worden. Denk 
hierbij ook aan de afgekeurde 
vellen en door de druk bedorven 
vellen. 
Vandaar mijn stelling dat er 
meer zegels, op dunner of dikker 
papier, met een vroege kleur 
moeten bestaan. Delcenners van 
de eerste emissie 1852 weten 
dat ook en zij verzamelen de 
zo kenmerkende mooie diepe 
tinten van de eerste postzegels 
van Nederland op het dunnere 
en dikkere papier. 

Bronnen: 
Algemeen Rijks Archief'sGra
venhage, ministerie van Finan
cien, afdeling Posterijen. 
Archief Hoofddirecctie der Pos
terijen in Groningen tot 1858 (ten 
tijde van het onderzoek in 1993), 
nu bekend onder toegangsnum
mer 2.16.93. 
Speciale Catalogus Postzegels 
van Nederland en Overzeese 
Rijksdelen van de NVPH, 2008. 
Standaardwerk Emissie 1864 van 
j.F. Cleij. 
De Eerste Postzegels van Ne

derland uitgifie 1852 door P.W. 
Waller, 1934. 
Muntarchief 
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Or Robert Broom (18661951) 
Palaeonlologlsl with "Mrs Pies" Australopithecus atrlcanus 

Rechts op de zegA. Piesianthropus transvaalens\s ojwd Mrs Pies 

NEDERLANDSTALIGE TIJDSCHRIFTEN: 
DAAN KOELEWIJN  BUITENLANDSE 
BLADEN: GERARD GEERTS 

arts uit Eijsden vertrok 
in 1887 als militair arts 
naar NederlandsIndië. In 
1891 ontdekte hij op Java, 
op achttien meter diepte, 
aan de Solorivier bij 
Trinil een met steenkorst 
bedekte hersenpan, een 
kies en even later een 
dijbeenbot (op de post

zegel staan twee kiezen). 
Dubois dacht daarmee 
de ontbrekende schakel 
te hebben gevonden 
tussen de mensaap (of 
aapmens) en de mens. Hij 
kreeg tijdens zijn leven 

BUITENUNDSE BLADEN 

Goed initiatief? 
Op 24 november 1859 pu

bliceerde Charles Darwin 
zijn boek Over het ontstaan 
der soorten ('On the origin 
of species by natural 
selection'). De eerste druk 
van 1.250 stuks was nog 
dezelfde dag uitverkocht. 
De publicatie baarde 
alom opzien. Vanaf dat 
moment werden de mes

sen geslepen voor een 
strijd, die voortduurt tot 
op de dag van vandaag. 
We mogen aannemen, dat 
allerwegen aandacht zal 
worden besteed aan de 
150ste verjaardag van ge

noemde publicatie en ook 
aan de 200ste geboorte

dag van Darwin zelf Tot 
nu toe gaven 39 landen 
postzegels uit met een 
afbeelding van Darwin. 
Zeventien landen toonden 
het onderzoekingsschip 
HMS Beaflle waarmee 
Darwin van 18311836 
zijn wetenschappelijke 
wereldreis maakte. Met 
name Ecuador, waartoe 
de zestien Galapagos Ei

landen behoren, zal zich 

 zo mogen we aannemen 
 behoorlijk roeren. 2009 
is het Darwinjaar. 
Sommigen hebben het 

° jubileumjaar 2009 niet 
° afgewacht. Zo werden 
2̂  in ZuidAfrika parti

=' culiere enveloppen op 
= de markt gebracht ter 
^ gelegenheid van Darwins 
; ; 150ste verjaardag. De 
^ eerstedagenvelop toont 
i behalve Darwin ook de 
< wat vergeten natuuron

^ derzoeker Alfred Rüssel 
~ Wallace (18231913). Een 
j l brief van deze onderzoe

ker aan Darwin, in 1858, 
waarin deze adhesie 
betuigde met de opvat

tingen van Darwin, deed 
laatstgenoemde besluiten 

niet langer met de publi

catie te wachten. Wallace 
verrichtte onder ander 
onderzoek in Nederlands

Indië en legde zijn theorie 
over de evolutie vast op 
het eilandje Gilolo bij Ter

nate. Hij gaf ook inhoud 
aan het begrip surwuol oj 
thejittest, als zijnde het 
beste aangepast aan de 
omstandigheden en niet 
de sterkste, snelste of 
slimste. Samen stelden zij 
het eerste discussiestuk 
van 1858 op, dat aan

vankelijk weinig of geen 
stof deed opwaaien. Het 
commentaar beperkte 
zich tot de verklaring: 
' that all that was new was 
false, and what was true 
was old'. 
Op de particuliere FDC 
staan onder andere enkele 
geologische tijdperken, 
afstammings tijdlijnen 
van primaten, mogelijke 
afsplitsingen en voortzet

tingen tot aan de mens. 
De gebruikte postzegel 
evenwel is er een uit een 
serie van vier uit 2006 en 
toont de vrouwenschedel 
van een zekere 'Mrs Pies'. 
Deze naam is afgeleid van 
Plesianthropus transuaal

ensis, een vroege mens

achtige van ca twee ä drie 
miljoen jaar geleden. Het 
datumstempel is i juU 
2008, de 150ste verjaar

dag van het aanbieden 
van het discussiestuk. 
Ook in onze omgeving 
roert men de trom. Zo 
heeft de ArGe (studie

groep) Bergbau und 
Geowissenschaften e.V., 
via TNTPost een per

soonlijke postzegel van 
44 cent in een velletje van 
tien het licht doen zien. 
Op de postzegel wordt 
als reden van uitgifte ver

meld: '150e geboortejaar 
Eugene Dubois, 1858

2008'. Deze Nederlandse 

^^44 eurocent: 
k ^ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■   
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Dan maor zei/een zegA besteld... 

gelijk noch erkenning. De 
fossielen verdwenen uit

eindelijk voorgoed in een 
kluis. Zijn lichaam werd 
na zijn overlijden in 1940, 
op bevel van de katholieke 
kerk, in Venlo in onge

wijde aarde begraven. De 
zaak van de wetenschap

pelijke erkenning was 
toen juist op gang geko

men. In een verklaring 
van de ArGe wordt gesteld: 
'Maatschappelijk is dat 
(d.w.z. de erkenning) nog 
steeds ver weg; zo heeft 
Dubois nog steeds geen 
enkele vorm van filatelis

tische erkenning mogen 
krijgen.' Daarom hebben 
twee leden van de ArGe 
daar nu een einde aan ge

maakt, door in te spelen 
op de mogelijkheid eigen 
'persoonlijke postzegels' 
te laten ontwerpen. De 
ArGe zelf is houder van de 
auteursrechten. 
Ook al is men het oneens 
met bepaalde weten

schappelijke opvattingen 
van Dubois en anderen, 
dan nog mag men een 
man als Dubois niet 
doodzwijgen. Het is jam

mer dat particulier initia

tief hierbij een voortrek

kersrol moet vervullen. 
Waar een en ander dit jaar 
verder toe leidt moeten 
we afwachten; spannend 
wordt het zeker. (Dr. H.U. 
Bantz: Minerak, Fossils, 
Minmfl (150th Anniversary 
of the first presentation of 
the theory ojevolution) in 
ThemNews, Volume 9, nr 
3, van Nov 2008. Voorts 

De eerste gemeenschappelijke Arabische emissie was geen succes 

aankondiging ArGe: 'Dan 
maar zelf', december 
2008). 

Mislukking 
Toen men in Europa 
overging op de gemeen

schappelijke uitgifte van 
Europazegels besloten de 
Verenigde Staten, Spanje 
en Portugal hetzelfde te 
doen in het kader van 
hun gemeenschappelijke 
geschiedenis. 
De 22 landen, verenigd 
in de Arabische Liga, 
hadden al eerder het 
besluit genomen te gaan 
samenwerken op postaal 
gebied. In 1952 werd 
in Syrië de Arabische 
Postunie opgericht. De 
zetel van de commis

sie kwam in Cairo. Veel 
verder dan dat kwam men 
niet. Oorzaken daarvoor 
waren de slechte onder

linge betrekkingen en 
het gebrek aan voldoende 
vakmanschap om te 
komen tot gemeenschap

pelijke uitgiften. Tijdens 
een zitting op 11,12 en 13 
december 2007 in Cairo 
leek het er eindelijk van te 
komen: men besloot ten

minste eenmaal per drie 
jaar een gemeenschap

pelijke postzegel uit te 
geven. De eerste uitgifte 
werd vastgesteld voor 3 
augustus 2008, metals 
thema de Dag van de Ara

bische postzegel. Twee 
landen (Egypte en Qatar) 
presenteerden ter plekke 
een ontwerp. Laatstge

noemd land kreeg het 
verzoek dit ontwerp zo 
spoedig mogelijk aan 
te bieden aan de andere 
landen. Het ontwerp was 
van Khalid Fikri, directeur 
van de filatelistische 
dienst van Qatar. Het 
toonde twee samenhan

gende postzegels, met in 
het midden het embleem 
van de Arabische Liga. Op 
de rechterzegel stond een 
karavaan met drome

darissen (symbool van 
eeuwenoud vervoer van 
personen en goederen), 
op de linker de vertrouw

de kop van een postduif 
(postverkeer). 
Het werd 3 augustus 
2008: verzamelaars in 
de Arabische wereld 
wachtten in spanning af 
wat er zou gebeuren. Het 

resultaat: slechts vier lan

den Icwamen op die dag 
met de postzegels (Qatar, 
Libanon, Tunesië en Sa

oediArabië). Een aantal 
reageerde te laat (o.a. 
Egypte, Marokko, Syrië, 
Soedan en de Verenigde 
Arabische Emiraten). Uit 
nader onderzoek bleek 
dat sommige landen de 
postzegels van elkaar 
hadden gescheiden, dat 
de kleuren verschilden 
en dat het logo van de 
Arabische Liga, dat op 
verschillende plaatsen 
stond, soms verguld 
was. Tunesië had de 
kameeldrijvers van eigen 
folkloristische kleding 
voorzien, terwijl Marokko 
een stuk woestijn had 
toegevoegd. 

Men wacht nu met span

ning af wat er terecht zal 
komen van de eerstvol

gende gemeenschappe

lijke uitgifte, op 30 maart 
2009. Dat is de Dag van 
de Aarde (Youm ai ardh). 
Tot nu verbeeldde die 
postzegel het jaarlijkse 
Arabische protest tegen 
de Israëlische bezet

ting van de Palestijnse 
gebieden! (Med Achour 
All Ahmed; Histoire d une 
emission commune restreinte 
in 1 Echo de la Timbrolo

gie, december 2008). 

Géén derde Haagse 
Vredesconferentie 
In september 2008 was 
het honderd jaar geleden, 
dat in Berlijn zeshonderd 
vertegenwoordigers uit 
achttien landen bijeen

kwamen om er deel te 
nemen aan de vijftiende 
conferentie van de Inter

parlementaire Unie (IPU). 
Uit ons land waren er 53 
deelnemers, evenveel als 
uit het Verenigd Konink

rijk. Uit de Verenigde Sta

ten waren er acht; Japan 
leverde er slechts één. 
Nadat de eerste stappen 
door Henry Dunant in 
1859 waren gezet (boek: 
Un souvenir de Solfermo, 
later gevolgd door de 
oprichting van het Rode 
Kruis), stonden er in 
diverse landen personen 
op die zijn ideeën om tot 
duurzame vrede te komen 
overnamen en wilden 
uitwerken. Dat gebeurde 
onder andere in de IPU. 



Frederic Passy (1822-
igi2) uit Frankrijk, ook 
genoemd 'apostel van de 
vrede', gold daarbij als 
voortrekker. Tevergeefs 
had hij ervoor geijverd 
de Frans-Duitse Oorlog 
(1870-71) te voorkomen. 
Eenmaal parlementslid 
(1881) eiste hij de oprich
ting van een internati
onaal hof van arbitrage 
voor conflictoplossin
gen. Pas in i8gi werd in 
Bern het Internationaal 
Permanent Vredesbu
reau opgericht. In 1901 
ontving Passy, samen met 
Henry Dunant, de eerste 
Nobelprijs voor de Vrede. 
In 189g en 1907 vonden 
er, gesteund door de IPU, 
internationale vredes-

Nobelpnjswmnaar Dunant 

conferenties plaats in 
Den Haag. Een van de 
mede-initiatiefnemers 
en voorzitter was onze 
landgenoot T.JVl.C. 
Asser. In igii viel hem de 
Nobelprijs voor de vrede 
ten deel. Den Haag zou 
- uiteindelijk - uitgroeien 
tot hoofdstad van het 
internationaal recht 
(zie ook deze rubriek in 
Filatelie van maart en 
april 2008 en het artikel 
van Konrad Schräer in 
Filatelie 07/08-2008). 
In 1908 werd men het in 
Berlijn niet eens over een 
internationale rechtsorde, 
normen voor het vreed
zaam oplossen van con
flicten, ontwapenings-
stappen en de invoering 
van een krachtig hof 
van arbitrage. Met name 
Duitsland, Oostenrijk-
Hongarije, Turkije en 
een aantal Balkanlanden 
stemden tegen. Duitsland 
en Frankrijk stonden 
op dat moment aan 
de vooravond van een 
nieuwe oorlog; ditmaal 
over de crisis in Marokko. 
Gelukkig kwam het niet 
zover. Daarom besloot 
de IPU eerst een aantal 
zaken uit te werken, 
daarover overeenstem
ming te bereiken en de 
zaken eerst formeel af te 
ronden, bij meerderheid 
van stemmen, tijdens de 

Derde Haagse Vredes-
conferentie van 1915. 
De Eerste Wereldoorlog 
verhinderde dat. (H. Pai-
kert: Die XV. Konferenz der 
Interparlementanschen Union 
igo8 in Deutsche Brief
marken-Revue, nummer 
II, november 2008). 

Filatelie verbroedert 
In 1918 werd, uit de 
uiteengevallen Donau-
Monarchie, onder andere 
de onafhankelijke repu
bliek Tsjechoslowakije 
gevormd. De door Alfons 
Mucha in allerijl vervaar
digde postzegels toonden 
onder meer de Hradsdiin, 
de beroemdste burcht 
van het land, gelegen in 
Praag. Niemand stoorde 
zich destijds aan het feit 
dat op de zegels de stra
len van de opgaande zon 
de burcht vanuit de ver
keerde richting besche
nen - men was immers 
vrij. De vele burchten die 
het nieuwe land rijk was 
werden daarna veelvuldig 
gekozen als motief voor 
nieuwe postzegels. 
Op 14 maart 193g viel het 
land uiteen. Slowakije 
maakte zich los, terwijl 
de westelijke delen verder 
gingen als het Duitse 
protectoraat Bohemen en 
Moravie (Böhmen und Moh
ren). De burchten keerden 
opnieuw terug op de 
postzegels. Vanaf eind 
ig44 werden beide landen 
weer samengevoegd, nu 
onder communistisch be
wind. Dat werd een zware 
tijd met onder andere 

Imposante burchten: bijzonder 
fleliefd postzcgelthema in 

Tsjechosloujakijc en Tsjechië. 

een Russische invasie 
(augustus ig68) die een 
eind maakte aan de zoge
noemde Praagse Lente en 
ook - in november 198g 
- de Fluwelen Revolutie. 
Beide landen gingen op 
I januari ig93 opnieuw 
uiteen, nu voorgoed en 
voortaan weer met eigen 
postzegels. Slowakije (ca 
5.5 miljoen inwoners) 
heeft met ingang van dit 
jaar de euro ingevoerd, de 
Tsjechische Republiek zal 
op termijn volgen. Beide 
landen gaan voort met het 
uitgeven van postzegels 
met daarop onder andere 
de burchten die een rol 
speelden in hun eigen of 
gezamenlijke geschiede
nis. 
Beide landen verdienen 
bewondering en lof 
voor de vreedzame wijze 
waarop zij hun definitieve 
scheiding vorm hebben 
gegeven. (W. Köchen 
Nfltionalsymbol der Tsche
chen und Slowaken; von 
Hradschm zur Pressbur̂ , in 
Deutsche Briefmarken-
Zeitung, nummer 22, 
oktober 2008). G A. GEERTS 

NEDERLANDSTALIGE 
TIJDSCHRIFTEN 

Een actieve studiegroep 
In 1968 werd de studie
groep Zuid-West Pacific 
opgericht. De leden van 
deze ambitieuze groep 

I bestuderen de post-
j geschiedenis van de 

(voormalige) Nederlandse 
Overzeese Rijksdelen en 
Australasia en geven het 
ZWP Mededelingenblad 
uit. OpPostex20o8in 
Apeldoorn vierden ze 
hun veertigjarig bestaan. 
In genoemd blad lazen 
we over alle activiteiten 
tijdens deze viering en 
we troffen er interessante 
artikelen over stempels in 

< aan. De bekende auteur 
Bert van Marrewijk laat 

^ zijn hcht schijnen over de 
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klokstempels van Cura-
gao, gebruikt als dagte
keningstempels. Ook de 
rechthoekige blokstem-
pels van Sint-Maarten be
handelt hij. Han Dijkstra 
en Jelis Klip schrijven in 
hetzelfde nummer een 
artikel over niet-verzon-
den en weer opgevraagde 
post van Nederlands 
Nieuw-Guinea. Het hoog
tepunt van hun jubileum
publicaties vind ik hun 
catalogus van Plaatfouten 
en (opjdrukajnvijkm ên 
Nederlands Nieuuj-Gumea 
en UNTEA1950-1963 (zie 
Filatelie van januari jl., 
pagina 20). Ongetwijfeld 
wilt u meer informatie 
over de studiegroep ZWP. 
U kunt deze vinden op 
hun website: www.studie-
r̂oep-zujp.nl. 

Een meisje loos 
In een beknopt overzicht 
vertelt Hubert van Werk
hoven de geschiedenis 
van Van Gend & Loos een 
bedrijf dat zich vele jaren 
in ons land heeft bezig 
gehouden met goederen
vervoer. Uiteraard staat 
het artikel in Hertogpost 
uit Den Bosch, het lijfblad 
van Van Werkhoven. 
Het begin van het verhaal 
wil ik u niet onthouden 
- het is geschreven in de 
bekende verfijnde stijl 
van de auteur. 'In 1796 
trouwde de Antwerpse 
herbergier/koetsier J. 
van Gend met een meisje 
Loos, van wie de broer 
een diligencebedrijf had. 
Dit huwelijk was het 
begin van het befaamde 
expeditiebedrijf dat 
behalve passagiers, 

vracht, geld en effecten 
ook post vervoerde.' Er 
worden brieven getoond 
verzonden door Van Gend 
& Loos. Opvallend is een 
poststuk (10 april 1843) 
waarin een Bossche firma 
twee stukken zomerstof 
in Amsterdam bestelde. 
Als uitdrukkelijke ver-
zendvoorwaarde werd 
gesteld dat de goederen 
niet per diligence van Van 
Gend & Loos mochten 
worden verzonden, 
'daar zulks te schadelijk 
uitkomt'. We zien hier 
dus dat ze niet alleen in 
Zeeland zuunig zijn, maar 
soms ook in Brabant. 
Tenslotte worden de fu
sies die het bedrijf door
maakte geschetst. In 1928 
werd het ingelijfd door 
de NS. In 1986 verkocht 
de spoorwegen Van Gend 
& Loos aan Nedlloyd; het 
bedrijf ging toen uitslui
tend pakketten en pallets 
vervoeren binnen de 
Benelux. In 2003 lavam 
Deutsche Post in beeld. Die 
liet drie dochterbedrijven, 
waaronder Van Gend & 
Loos, fuseren tot één be
drijf voor expresvervoer, 
vrachtvervoer en logistiek 
onder de naam DHL. 

Nieuwe verzamelideeën 
In Eekaapeeveetje (Kerk-
rade) filosofeert Albert 
Haan over alternatieve 
verzamelmogelijkheden. 
Toen er net postzegels 
waren, was het nog 
mogelijk om een wereld
verzameling op te zetten. 
Met een beetje moeite 
lukte het om alles dat 
verscheen in een collectie 
onder te brengen. Nu 
is dat onmogelijk, door 
de gigantische hoeveel
heid postzegels die zijn 
uitgegeven en nog zullen 
verschijnen. Alleen de 
kosten al maken het 
bijzonder moeilijk om 
zo'n verzameling op 
te zetten. Haan noemt 
andere mogelijkheden, 
die niet zijn onder te 
brengen in de discipli
nes die we nu kennen, 
zoals postgeschiedenis. 

http://www.studie%5eroep-zujp.nl
http://www.studie%5eroep-zujp.nl


! Leuk bê in van een venameUng zwarte zegels: ueldecl met Penny Blacks. 

maximafilie of thematiek. 
Hij stelt: waarom niet een 
wereldverzameling van 

\g^ uitsluitend zwarte zegels? 
Je kunt dan hoofdstukken 

^ vormen met lichtgrijze, 
grijze, donkergrijze 
en zwarte zegels. Als 
onderverdehng kun je 
dan paragrafen maken 
met exemplaren van 
allerlei afmetingen en 
vormen. Een voordeel is 
datje alleen gebruikte 
zegels nodig hebt, daar 
de zwarte afstempelingen 
de eveneens zwarte zegels 
niet zullen ontsieren. 
Veel zegels van voor 1875 
zijn voor een paar dubbel
tjes te koop. Dus waarom 
geen wereldverzameling 
maken van klassieke 
zegels? Verder wijst hij op 
de mogelijkheid om uit te 
gaan van een oud zegeltje, 
bijvoorbeeld NVPH-num-
mer 15 van 1869, en ver
volgens te vertellen wat 
deze zegel allemaal heeft 
meegemaakt, historisch 
gezien: de Frans-Duitse 
Oorlog, de wegenaanleg, 
allerlei uitvindingen, 
enzovoort. Een leuk en 
onderhoudend verhaal! 

Opgelicht 
Met veel plezier lezen we 
altijd in De Kartelrand, 
het informatieblad voor 
de leden van De Globe 
afdeling Wageningen. 
Onder de titel Opgelicht... 
beschrijft Bert van Mar-
rewijk daar een groot 
aantal mogelijkheden 
om zo weinig mogelijk of 
zelfs helemaal niets aan 
de post te betalen voor 
het verzenden van je cor
respondentie. Mij vielen 
vooral op de frankering 
met gemanipuleerde 
zegels en die met spaarze
gels van winkelbedrijven. 
Van een gemanipuleerde 
zegel is sprake wanneer 
verschillende zegels 
gebruikt worden om 
één nieuwe postzegel te 
fabriceren. Hij geeft als 
voorbeeld twee Crou-
welzegels van 5 cent die 
zó over elkaar zijn heen 
geplakt dat ze samen een 
zegel van 55 cent vormen. 

Zelf paste hij, toen hij nog 
arm was, de zogenoemde 
arme studenten-truc toe: 
twee ongestempelde 
helften van doormidden 
geknipte gebruikte zegels 
vormen samen weer een 
ongebruikte zegel. En ja 
hoor, de post trapte erin, 
zo meldt Bert ons. 
Voor hen die niet zo 
van knutselen houden, 
bespreekt de auteur een 
andere wijze van betaal-
ontduiking. Soms zitje 
met een voorraadje ongel
dig geworden actiezegels 
('Spaar voor knuffels!'). 

Ill 

De verleiding is dan groot 
om ze weg te plakken op 
de uitgaande post. Van 
Marrewijk trof in zijn 
voorraad poststukken 
een bont scala van deze 
fantasiefrankeringen aan, 
met zegels van Holland 
Kflascentrum, Viuant, Edah, 
Sclioenenreus, Avm, Sanders, 
Goudzegel, Dagmarkt, Unico, 
Texaco en Ve'Ge'. En de 
meeste zijn gewoon door 
de mazen van de post-
controleurs geslipt. Bert 
inventariseert overigens 
alleen maar - hij keurt 
deze handelwijzen af en 
spreekt van oplichterij. 
Niet doen, dus! 

Een ondankbare taak 
Na alle publicaties die ik 
in de loop der jaren heb 
gelezen over het beroep 
van postbesteller, kom 
ik tot de conclusie dat 
het hier om een onderge
waardeerd beroep gaat. 
In Het Noorderlicht, 
lovartaalblad van de 
Nederlandse Filatelisten
vereniging Skandinavië, 
staat een artikel van de 
hand van J.M. Vroom 

over de plattelandspost 
in de negentiende eeuw 
in Denemarken. Ook 
daar komen we weer 
een verhaal tegen over 
zo'n postbezorger. Een 
zekere Mathias Madsen 
werd in 1877 aangesteld 
als bode in Udbyneder. 
Van hem werd verlangd 
dat hij zijn bodeloop van 
ongeveer 6.5 kilometer 
zesmaal per week in twee 
uur tijd moest afleggen. 
Langs de route waren vijf 
omwisselingsplekken 
waar post werd afgegeven 
en nieuwe poststukken 
in ontvangst werden 
genomen. Bij afwezig
heid (bijvoorbeeld door 
ziekte), moest hij zelf 
voor een vervanger zor
gen, voor eigen rekening. 
Vertragingen op zijn 

I route waarvoor geen aan-
I nemelijke verklaring kon 

worden gegeven, werden 
beboet met 35 öre per 
keer. Bovendien was hij 
persoonlijk aansprakelijk 
voor schade aan of verlies 
van post. Ook moest hij 
voldoende postzegels bij 
zich hebben, zodat hij de 
ontvangen brieven direct 
kon frankeren. Tenslotte 
moest hij alle moeite 
doen om het juiste adres 
te vinden als het betref
fende poststuk onvol
doende was geadresseerd. 
Voor al dit werk ontving 
Mathias een jaarloon van 
ruim 124 kronen, onge
veer eenderde van wat een 

een collega aan de 
praat raakte over 
de bijbeltekst Zon, 
stastilteGibeon, 
en g\} maan in het 
dal van Ajalon. De 
bijbelse figuur 
Jozua sprak deze 
woorden, omdat 
de dag te kort was 
om een strijd die 
hij voerde te win
nen. Lolke en zijn 
collega Icwamen 
op dit verhaal om
dat een bediende 
die tijdens hun 
bespreking 
binnenlcwam, kenbaar 
maakte dat hij te weinig 
tijd had om een bepaalde 
opdracht uit te voeren. 
Hij zei; 'Sorry hoor, maar 
dat lukt me nooit, ik ben 
Jozua niet.' 
Op de zaterdag nadat 
dit voorval plaatsvond, 
bezocht Koolstra voor 
het eerst in zijn leven een 
postzegelbeurs in het 
café van de Frieslandhal 
in zijn woonplaats. Bij de 
uitgang bleek dat hij een 
prijs had gewonnen: een 
zakje met enkele post
zegels. Toen hij het zakje 
openmaakte kreeg hij de 
verrassing van zijn leven. 
Bovenop het stapeltje ge
wonnen zegels lag er een 
van Israël. Op de tab las 
hij de volgende tekst: Sun, 
stand thou still at Gibeon, 
and thou Moon in the Dülley 
o/Ai'jalon. Hij verzucht 
in Postfrys: 'Hoe bestaat 

Hoe sterk is de eenzome postbesteller' Soms heel sterk. 

ongeschoolde arbeider 
in die tijd verdiende. Wel 
moet worden opgemerkt 
dat Madsen geen vol
ledige weektaak had aan 
deze klus. De postdienst 
nam hiervoor bij voorkeur 
een keuterboertje of een 
ambachtsman in dienst. 

De tijd stond stil 
Een wonderlijk verhaal las 
ik in Postfrys (Leeuwar
den). Een zekere Lolke 
Koolstra vertelt hoe hij 
tijdens een zakengesprek 
in 1987 in Utrecht met 

het.' Een wonderlijk ver
haal. Vanaf dat moment is 
de auteur story postzegels 
gaan verzamelen (dus 
dankzij Jozua) over het 
thema 'Bijbelteksten op 
postzegels'. Hij heeft 
zelfs meegewerkt aan een 
catalogus van dit thema, 
die onlangs verscheen. 

Rode wanden 
Al lezend kom ik geregeld 
bekenden van me tegen. 
Zo trof ik in het blad van 
Filatelica afdeling Weert 
een voortreffelijk artikel 

Korps Mariniers- ...al sinds 1664.., 

aan van mijn mederedac
teur Gerard Geerts. Hij 
doet de geschiedenis van 
een militaire eenheid die 
mij altijd al heeft geboeid, 
het Korps Mariniers, uit de 
doeken. Het is een van de 
oudste korpsen ter we
reld; alleen de pauselijke 
Zwitserse Garde en de 
Engelse Royal Mannes zijn 
ouder. 
Ons Korps werd opge
richt op 28 oktober 1664. 
De initiatiefnemer was 
Raadspensionaris Johan 
de Witt, die krachtig werd 
gesteund door luitenant
admiraal Michiel de 
Ruyter. 
In die tijd zaten we op 
maritiem gebied in de 
verdrukking. Er waren 
constant oorlogen in 
het Oostzeegebied, ons 
primaire handelsgebied, 
waardoor onze handel 
sterk werd beperkt. 
We moesten verschil
lende van onze koloniën 
prijsgeven aan de Britten. 
Nederlandse schepen, 
varend in Engelse zeeën, 
moesten als ze een Brits 
schip tegenkwamen het 
eerst de vlag strijken. Het 
Korps bracht hier veran
dering in: voortaan kon
den we beschikken over 
speciaal geoefende troe
pen voor oorlog te land 
en ter zee. Deze Jongens 
van Jan de Witt zorgden 
ervoor dat de scheepsbe
manning haar taken kon 
uitvoeren, terwijl zij de 
beveiliging regelden. De 
wanden van de schepen, 
zoals het vlaggenschip De 
Zeven Provinciën, werden 
uit voorzorg rood geschil
derd, zodat bloed tijdens 
het gevecht niet extra 
opviel. 
Verder behandelt Gerard 
in zijn bijdrage de Tocht 
naar Chatham (1667), de 
Verovering van Gibraltar 
(1704) en andere activi
teiten van de mariniers. 
Het geheel is geïllustreerd 
met mooi filatehstisch 
materiaal. 

DAAN KOELE WIJN 
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OOGST 2008 (II) 

Het Nederlandse emissie
programma wordt helaas 
onoverzichtelijker door 
meerdere incidentele 
postzegeluitgiften (naast 
de tevoren aangekondig
de) waarvan het de vraag 
is of ze verzamelwaardige 
zegels betreffen ofwel 
gemeden zouden moeten 
worden. De Filatelieweb
site vermeldt achtentwin

I tig 'aparte' uitgiften over 
2008, waarvan negen in 
de vorm van prestige
boekjes. Daarnaast waren 
er nog meer  onvermelde 
 uitgiften, zoals de beurs
postzegels van TNTPost 
die op de geslaagde grote 
postzegelmanifestaties 
StampPassion en Postex 
2008 te koop waren. De 
FlPvoorschriften voor 
maximafilie vermelden 
niet alleen uitgesloten 

postzegelsoorten, maar 
als helder criterium ook 
nog dat postzegels op 
maximumkaarten niet 
in strijd mogen zijn met 
de ethische code van de 
UPU, de Wereldpostver
eniging. Dan valt er al 
snel een aantal uitgiften 
af omdat ze meer dan 
50% boven hun nominale 
waarde kostten. Geluk
kig hanteert TNTPost nu 
wel een beter uitgif

tebeleid van picturale 
poststempels waarvan 
goede maximumkaarten 
gemaakt kunnen worden. 
In het eerste overzicht 
over 2008, in het septem
bernummer van Filatelie, 
werden al de aparte stem
pels getoond van de hon
derdjarige KNBF en die 
van de Zomerzegels. In 
maart verscheen een leuk 
stempel voor de Jeugdfila
telie bij de tentoonstelling 
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in het Spoorwegmu
seum in Utrecht. Hiervan 
kon kaart [i] gemaakt 
worden, met de bekende 
Arend en de treinenpost
zegel uit 1989, waar deze 
op staat. 

Op StampPassion in Den 
Bosch (april jl.) versche
nen drie postzegels met 
drie bijbehorende pictu
rale stempels [2]. Door de 
schappelijke uitgifteprijs 
(vijf euro) voor een velletje 
van tien postzegels vallen 
ze overduidelijk binnen de 
grenzen van de ethische 
code; [3] en [4] zijn dus 
toegestane maximum
kaarten. Op [3] de toren 
van de St. Jan van Den 
Bosch met een perfect 
gelegenheidsstempel in 
de vorm van het gotische 
kerkvenster zoals we dat 
in het schip zien. Ronder 
zijn de vormen op kaart 
en stempel van de Bos
sche Bollen [4]. 

Voor de drie beurspostze
gels van de Postex (oktober 
jl.) in Apeldoorn geldt 
hetzelfde verhaal door 
dezelfde beperkte toeslag 
op de postprijs. Kaart [5] 
toont het bekende beeld 
van de ware filatelist, die 
zijn verzameling aandach
tig bestudeert door een 
loep die op de postze
gel en in het stempel 
terugkomt. Op zegels en 
stempel [6] zijn het onder 
de rook van Apeldoorn 
gelegen gebouw van het 
voormalige PTT zend
station Radio Kootwijk 
afgebeeld. 

Het laatste getoonde pic
turale stempel behoort bij 
de Kinderpostzegels en 
is verschenen op speciaal 
verzoek van de Vereniging 
voor Kinderpostzegels en 
Maximafilie. De maxi
mumkaarten die hiermee 
zijn gemaakt hebben een 
van de letters als onder
werp, zoals die ook op de 
postzegels zijn afgebeeld 
en die samen het woord 
onderwijs vormen, het 
centrale thema van deze 
uitgifte. De kaarten zijn 
ontworpen door Dick 
Bruna, die op speelse 
wijze laat zien hoe kinde
ren letters kunnen leren. 
Op [8] de letter IJ met als 
bijpassend beeld een ijsje 
 welk kind let dan niet 
onmiddellijk op? Op kaart 
[9] de W en de walvis. 
Dezelfde postzegel is ge
bruikt op kaart [10], maar 
dan met een echte oude 
prentbriefkaart. 

Volgende maal: 
kabouters en paddenstoelen 

m 
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In deze rubriek worden zegels 
vermeld van landen die  voor 
zover dat valt na te gaan  zijn 
aangesloten bi] de Wereldpost
unie (UPU). In enkele gevallen 
worden ook nietUPUlanden 
vermeld, bijvoorbeeld als hun 
uitgiften als normale emissies 
in de algemeen gebruikte post
zegelcatalogi (zoals Michel en 
Yvert) worden vermeld. 

Als bi] een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
IS de zegel (of de omschrij
ving ervan) nog niet door de 
samenstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

EUROPA 

ALAND 
22'09. Automaatzegels, 
drijfbakens. 
€ 0.65, 0.75, 0.80, 0.90. 
Drijfbakens volgens oud Rus
sisch systeem en zeilschip. 

ANDORRA FRANS 
i5i2'o8. Kerst. 
€ 0.55. Retabel van St. Mar
cus en St. Maria. 

ARMENIË 
9io'o8. Bloemen. 
120, 280 d. Resp. Anemone 
fasciculata, Scabiosa car
casica. 

^ 28io'o8. Polytechnisch 
Instituut vijfenzeventig jaar. 

HA 220 d. Gebouw. 
V 29io'o8. Honderdste ge

boortedag William Sorayan 
(19081981). 
350 d. Portret en handteke
ning ArmeensAmerikaanse 
schrijver. 

30io'o8. Honderdste ge
boortedag Victor Hambard
zumian (19081996). 
120 d. Portret astrofysicus 
met gebouw en instrument. 

AZERBEIDZJAN 
2i2'o8. Insecten. 
Velletje met 0.05, o.io, 0.20, 
0.30, 0.40, 0.60; blok I. m. 
Resp. Galeodes araneoides, 
Buthus occitanus, Pisaura 
mirabilis, Latrodectus tre
decimguttatus, Araneus dia
dematus, Tegenaria domes
tica; Argyroneta aquatica. 

i7i2'o8. Honderdste ge
boortedag Mir Jalal Pashayev 
(19081978). 
0.60 m. Portret schrijver. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
(Kroatische Federatie) 
ii2'o8. Kerst. 
Tweemaal 0.70 KM. Pop van 
koek, decoratiestrik. 

i2i2'o8. Voetbalclub Siroki 
Brijeg zestig jaar. 
0.70, 2.10 KM. Beeldmerk en 
voetbalscène, resp. vroeger, 
nu. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
i49'o8. Verplichte toe
slagzegel Rode Kruis, week 
tuberculosebestrijding. 
0.20 KM. Bloemenweide. 
26i2'o8. Kerst. 
I. KM. Kerstbrood. 
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BULGARIJE 
25ii'o8. St. Kliment 
Ohridskiuniversiteit Sofia 
honderdtwintig jaar. 
0.60 L. Hoofd. 

ioi2'o8. Nationale revo
lutionairen, gezamenlijke 
uitgifte met Armenië. 
0.60,1.50 L. Resp. Andronik 
Ozanyan (18651927): portret 
en menigte, Peyo Yavorov 
(18781914): portreten tekst. 

2i'o9. Burcht in Tanger
münde duizend jaar. 
€ 0.90. Burcht en blik op 
Elbe. 

CYPRUS TURKS 
i5ii'o8. Turkse Republiek 
NoordCyprus vijfentwintig 
jaar. 
I. NTL. Penning met '25'. 
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GEORGIË 
5i2'o8. Olympische Spelen, 
Peking 2008. 
o.10, 0.30, 0.60, 0.80 L. 
Beeldmerk spelen en resp. 
schieten, worstelen, gewicht
heffen, judo. 
5i2'o8. Europa 2008, brie
ven schrijven. 
0.90,1. L. Duif en resp. 
brieven en Europazegel 2006 
(Yvert 409), brief met bril 
en Europazegel 2006 (Yvert 
410). Ook boekje. 

2i'o9. Hulp aan naasten, 
'Brot fiir die Welt' en 'Mise
reor'vijftig jaar. 
€0.55. Bord met zaden en 
tekst over doelstellingen 
hulporganisaties. 

20ii'o8. Beroepen. 
0.60, 0.70, 0.80, 2. NTL. 
Portret en actie van resp. 
stoffeerder Halit Karabina 
(1933), oliemolenaar Burhan 
Bardak (1933), fietsenmaker 
Kemal Köse (1933), besnijder 
Kemal Sah (1922). 

DUITSLAND 
2i'o9. Toeslagserie ten bate 
van sociale voorzieningen, 
verschijnselen aan de hemel. 
€ 0.45+0.20, 0.55+0.25, 
0.55+0.25,1.45+0.55. Resp. 
regenboog, zonsondergang, 
noorderlicht, weerlicht. 
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FAERÖER 
232'o9. Novelle 'De verlo
ren speelmannen' van Wil
liam Heinesen (19001991). 
Velletje met achtmaal 8. kr. 
Harp en mensen, dansende 
kring, mensen met ladder 
bij huis, man en vrouw op 
bankje, muzikant bij huis, 
violist in bos, meisje m bed 
en muzieknoten, bootje roeit 
weg van steiger met mensen. 

5i2'o8. Koning David IV 
(10731125, koning Georgië 
10891125). 
0.50 L. Koning op fresco (ii'''' 
eeuw) uit klooster Gelati. 

GRIEKENLAND 
igg'oS. Traditionele pro
ducten. 
€0.03,0.05,0.20,0.57, 
I., 4.. Resp. fetakaas en 
aardbeien, glaasje mastica 
uit Chios, olijfolie, ouzo met 
vis en schip, pistachenootjes, 
honing. 

i EAAHNIKH AHMOKPATIA < 
0,03 € 

2i'o9. Raadhuis Franken
berg (Eder) vijfhonderd jaar. 
€0.45. Raadhuis. 

232'o9. Verwarming aarde, 
behoud de poolgebieden en 
gletsjers***. 
6., 8. kr. Resp. aardbol en 
bord 'verboden in te rijden', 
aardbol als druppel. Ook 
velletje met beide zegels, op 
rand ijsbeer. 

20io'o8. Voetbalclubs. 
€0.40, 0.57, 0.70, 2., 
3.. Wapenschild van resp. 
Diagoros S.C, A.E.K.F.V., 
Asteras Tripolis F.V., Panser
raikos F.V., Kerkiraikos F.V. 

2i'og. Honderdvijfentwin
tigste geboortedag Theodor 
Heuss (18841963). 
€1.45. Portret eerste 
president Bondsrepubliek 
Duitsland (19491959). 

FRANKRIJK 
4i2'o8. Unesco*. 
€ 0.65, 0.85. Beeldmerk 
Unesco en resp. Afrikaanse 
gorilla met jong, oude In
castad Machu Picchu in Peru 

GROENLAND 
igi'og. Europa 2009, 
astronomie. 
6.25, 8. kr. Verschillende 
afbeeldingen sterrenbeeld 
Grote Beer en beer. 



ig-i-'og. Fossielen, II. 
2.-, 11.50, 22.- kr. Resp. 
Schizoneura carcinoides, 
Scaphites rosenkrantzi, Mal
lotus villosus. 

Kaualin Nurait 

ig-i-'og. Toeslagzegel, strijd 
tegen kanker. 
6.25+0.50 kr. Hartje. Ook 
velletje met vier zegels. 

KAlAAtilI Sl<NA.M 
GROM AVD 
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ig-i-'og. Behoud de poolge-
bieden en gletsjers***. 
5.- kr. Ijs en figuurtjes rond 
beeldmerk thema. 

GROOT-BRITTANNIÉ 
i2-2-'og. Tweehonderdste 
geboortedag Charles Darwin 
(1809-1882). 
I", 48, 50, 5Ö, 72, 81 p. (ze
gels met twee uitstulpingen 
als puzzelstukjes); velletje 
met I«, i", 8i, 81 p. Resp. 
portret natuuronderzoeker, 
zoölogie: Galapagos legu
aan, ornithologie: Galapa
gos vinken, geologie: atol 
in Grote Oceaan, botanie: 
bijenorchis (Ophrys apifera), 
antropologie: orang-oetan; 
eilandjes en resp. Galapagos 
aalscholver (Phalacrocorax 
harrisi), reuzenschildpad 
(Cheochelone nigra) en cac-
tusvink (Geospiza scandens), 
leguaan (Amblyrhynchus 
cristatus), spotlijster (Neso-
mimus trifasciatus). 

26-2-'o9. Wales. 
Velletje met 1", 1", 81, 81 p. 
Resp. draak van Wales, 
nationale vlag, St. David 
(beschermheilige), gebouw 
nationale vergadering Wales 
aan baai Cardiff. 

JERSEY 
io-3-'o8. Bedreigde dier
soorten, vijftig jaar 'Durell 
Wildlife Conservation Trust'. 
35.39.43-52, 58, 76 p-
Resp. Cyclura lewisi, 
Hypogoemys antimena, Lep-
todactylus fallax, Pteropus 
livingstonii, Tremarctos 
ornatus, Gorilla gorilla. 

i-4-'o8. Voorjaarsbloemen. 
35.39.43.52,58.76 p-
Resp. Crocus cultivars (cvs) 
en iVluscari armeniacum. 
Narcissus cvs. Anemone 
coronaria, Tuhpa cvs, Hya-
cinthus cvs, Polyanthus en 
Primula cvs. 

KROATIË 
i4-9-'o8. Verplichte toe
slagzegel Rode Kruis, week 
tuberculosebestrijding. 
1.15 kn. Kmd met bloemen 
en vlinder. 
27-ii-'o8. Kerst 2008. 
2.80 kn. Schilderij van Ema
nuel Vidovic (1870-1953): 
interieur met gedekte tafel en 
kerstboom. 

i-i2-'o8. Moderne Kroatische 
kunst. 
1.65,1.80, 6.50 kn. Schilde
rijen, resp. 'Twee bomen aan 
voet helling' van Oskar Her
man (1886-1974), 'Draaimo
len' door Nevenka Dordevic 
(1898-1975), 'Stilleven' door 
Ivo Popovic (1898-1979). 

5-i2-'o8. Eerste Kroatische 
zangvereniging 'Zora' hon
derdvijftig jaar. 
1.65 kn. Stadstheater 'Zorin 
dom Karlovac' en lier met 
tekst 'het lied voor het vader
land' en muzieknoten. 

i5-i2-'o8. Beroemde Kroa
ten, honderdvijfentwintigste 
geboortedag Ivan Mestrovic 
(1883-1962). 
5.- kn. Portret beeldhouwer 
en beeld 'Geschiedenis 
Kroatië' van Mestrovic (1932, 
brons) voor rechtenfaculteit 
universiteit Zagreb. 

LETLAND 
i5-i2-'o8. Kerst. 
0.25 Lvl. Kerstboom. 

MACEDONIË 
i9-ii-'o8. Kerst. 
12 den. Kerstballen. 

4-i2-'o8. Frankeerzegels, 
steden. 
Vijfmaal 12 den. Huis in 
Tetovo, straat Ohrid, straat 
Bitola, brug Skopje, gebouw 
Stip. 

6-i2-'o8. Lech Walesa (1943). 
50 den. Portret Pools politi
cus en oud-vakbondsleider 
met'solidariteit'. 

0.85,1.20,1.50, 2.-, 3.-, 
4.50; blok 6.20 L. Portret 
en regeerperiode van resp. 
Mihail Grigore Sutu (1819-
1821), Grigore Alexandru 
Ghica (1849-1853,1854-
1856), Mihail Sturza (1834-
184g), Alexandru Ipsilanti 
(1786-1788), loan Sandu 
Sturza (1822-1828), Scariat 
Calhmachi (1806,1807-1810, 
1812-1819); Alexandru loan 
Cuza (1859-1866), op rand 
wapenschild en koets met 
poort en publiek. 

MALTA 
27-ii-'o8. Kerst. 
€ 0.19, 0.26, 0.37. Details 
schilderijen, resp. 'Madonna 
en Kind met jonge Johannes 
de Doper' door Francisco 
Trevisani (165 6-1746), paneel 
met geboortescène door 
Maestro Alberto (15''' eeuw), 
'Maagd en Kind met jonge 
Johannes de Doper' door 
Carlo Maratta (1625-1713). 

MAN 
ig-i-'og. Lewis Hamilton 
wereldkampioen Formule i. 
30, 31, 56, 85, 98 p., £ 1.42. 
Verschillende afljeeldingen 
'Vodafone McLaren Merce
des' en Lewis Hamilton. 

MOLDAVIË 
27-io-'o8. Driehonderdste 
geboortedag Antioh Cante-
mir (1708-1744). 
1.20; blok 3.- L. Portret van 
resp. Antioh (dichter en am
bassadeur Rusland in Lon
den en Parijs); vorst Dmitrie 
Cantemir (1673-1723, vader 
Antioh en geleerde). 

2i-ii-'o8. Olympische Spe
len, overdruk. 
6.20 L. over zegel 5-3-'o8 
(melding 5/392): Vyacheslav 
Gozhan, boksen, brons. 
27-ii-'o8. CEI, Central Euro
pean Initiative. 
Velletje met 1.20, 4.50 L. 
(doorlopend beeld). Twee
maal beeldmerk CEI en over 
beide zegels wereldbol met 
Europa en Europese sterren, 
op rand vlaggen. 

MONACO 
j-i-'og. Brandweercorps 
Monaco honderd jaar. 
€ 0.50, 0.72, 0.87. Resp. 
hulpvoertuig met rupsban
den (2009), brandweerwagen 
(1909), ladderwagen. 

5-i-'09. Opening rozentuin 
Prinses Gracia vijfentwintig 
jaar geleden. 
€ 1.25. Rozen en rozenbo
gen. 

^ Ö N A C Ö 
1,25€S 

5-i-'o9. Vijfentwintigste 
keer voorjaarskunstfestival 
'Printemps des Arts'. 
€ 1.33. Kleurvlakken. 

i4-ii-'o8. Prinsen van 
Moldavië. (afbeelding volgende pagina) 
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MONTENEGRO 
ii-i2-'o8. Universele verkla-
rmg van de rechten van de 
mens zestig jaar. 
€ 0.50. Beeldmerken Verenig
de Naties en gelegenheid met 
vlaggen Montenegro. 

NOORWEGEN 
2-i-'og. Dieren in 't wild, IV. 
11.50,15.50, 25.- kr. Resp. 
ree (Capreolus capreolus), 
rendier (Rangifer tarandus), 
korhoen. 

OEKRAÏNE 
io-i2-'o8. Hoofdbedek
kingen. 
Velletje met twaalfmaal 
I.- Hr. Traditionele hoofdbe
dekking uit resp. Cherkasy, 
Ternopil, Ternopil (huwe
lijk), Rivne, Hutsulschyna, 
Lemkivschyna, Pokuttia 
(huwelijk), Rivne, Lviv, Hut
sulschyna, Lviv, Rivne (man). 
24-i2-'o8. Viacheslav Chor-
novil (1937-1999). 
I.- Hr. Portret en handteke
ning politicus. 
25-i2-'o8. Klederdrachten. 
Driemaal twee samen
hangende zegels I.- Hr. 
Krim: feest transfiguratie 
(6 augustus), doopfeest; 
Dnipropetrovsk: huwelijks
ceremonie, oogstfestival; 
Luhansk: dag van Cyril en 

o- Methodius, Spiridon de 
° wonderdoener. Ook velletje 
c-j met de zes zegels. 

OOSTENRIJK 
24-i-'o9. Zoutvaatje (saliera) 
uit Kunsthistorisch Museum. 
Velletje met tweemaal € 2.10 
(doorlopend beeld). Over de 
twee zegels met goudfolie 
gouden zoutvaatje met 
allegorische voorstelling pla
neet aarde van Florentijnse 

goudsmid Bienvenuto Cellini 
(1500-1571). 

i-i2-'o8. Het jaar van Zbig-
niew Herbert (1924-1998). 
2.10 Zl. Portret dichter en 
toneelschrijver met woorden. 

go-i-'og. Rolzegel burcht 
Landskron. 
€ 0.55. Burcht Landskron in 
Karintië. 

POLEN 
24-io-'o8. Hoofdsteden 
leden Europese Unie, IV. 
145.i-45.3--. 3--. 3-65 Zl-
Resp. Rijksmuseum in 
Amsterdam, Koninklijke 
Bibliotheek in Kopenhagen, 
Acropolis in Athene, Karels-
brug in Praag, parlementsge
bouw in Wenen. 

i-i2-'o8. Conferentie Ver
enigde Naties over klimaat
verandering in Poznan 2008. 
2.40 Zl. Wereldbol met 
bloemblaadjes en pijlen. 

jo-io-'oS. Cabaret 'Starszych 
Panow' vijftig jaar. 
1.45 Zl. leremi Przybora 
(1915-2004) en Jerzy Ryszard 
Wasowski (1913-1984) 
stichters 'cabaret van oude 

fiÉH.Ia. 
ii-ii-'o8. Nationale onafhan
kelijkheidsdag. 
1.45 Zl. Wapenschild Polen 
rond 1918. 

ROEMENIE 
8-i2-'o8. Unieke soorten 
in natuurreservaat 'Petea 
Creek', Balle i Mai, Oradea. 
Velletje met 1.40,1.80, 3.10 L. 
(doorlopend beeld). Resp. 
Nymphaea lotus thermalis, 
Scardinius racovitzai, Me-
lanopsis parreyssi (water
lelie, Roemeense rietvoorn, 
waterslak). 

27-ii-'o8. Kerst. 
1.45, 3.- Zl. Met verschillende 
achtergrondkleur: sterrenhe
mel en sneeuw. 

RUSLAND 
5-i2-'o8. Zwemschool Shu-
valov honderd jaar. 
8.- r. Zwemmer. 

5-i2-'o8. Rusland wereld
kampioen ijshockey. 
8.- r. Ijshockeyer beker, 
beeldmerk en vlag. 

ii-i2-'o8. Geschiedenis van 
de fiets. 
Viermaal 7.- r. Fiets en detail 
fiets van resp. Leitner (1917), 

racefiets 1938, fiets 3n4-i 
(1946), B-22 (1954). 

i8-i2-'o8. Klederdracht 
Dagestan. 
Viermaal 7.50 r. Driemaal 
vrouw met omslagdoek 
en hoofdsieraad en detail 
sieraad, man met hoofddoek 
en pistool. 

PECnysnHHAAATECTAH^ 
roADSHoe yKpaiueHue 
.KbymeM' HoHeij XIXs 1 

8-i2-'o8. Gelukkig nieuw
jaar. 
7.50 r. Kerk en wapenschild 
met vlag en vuurwerk. 

SERVIË 
25-9-'o8. Druiventeelt. 
20.-, 40.-, 46.-, 46.- Ndin. 
(samenhangend mettussen-
veld). Druiven en wijngaard, 
resp. Italiaanse riesling 
(Vojvodina), prokupac 
(Noord-Servië), sauvignon 
blanc (Topola), frankovka 
(Zuid-Servië); op tussenveld 
druivenpers. 
26-9-'o8. Europese kinderbij
eenkomst 'Joy of Europe'. 
46.- Ndin. Beeldmerk, kinde
ren en ladder. 

SLOVENIË 
6-io-'o8. Verplichte toeslag
zegel, week van brandpre
ventie. 
€ 0.12. Jongeren met blusap-
paraten. 

SLOWAKIJE 
i-i-'og. Euro. 
€ I.-. Euroteken, ingang 
gebouw, kaart Slowakije. 

i-i-'og. Frankeerzegels. 
€ 0.01, 0.02, 0.05, O.IO, 0.20, 
0.33, 0.50, 0.66, 0.83,1.-, 
1.33, 2.-. Kerk of detail uit 
kerk van resp. St. Margaret-
kapel bij Kopcany, kerk van 
Maagd iWaria in Boldog, 
rotonde van St. Margaret in 
Sivetice, kerk van Johannes 
de Doper in Sedmerovec (Po-
minovce), kerk in Svätuse, 
kerk in Cierny Brod, kerk 
van St. Martinus in Spisska 
Kapitula, kerk van St. Egidius 
in Llija, St. Stephenskerk in 
Zilina (Zavodie), kerk van 
de maagd Maria in Bina, 
kerk van het Heilig Kruis in 
Hamuliakovo, kerk van St. 
Michael in Draovce. 

'SLÓVËNSko'i 

0.83 €: 
WITRUSLAND 
8-i2-'o8. Paleis Njasvizj 
vierhonderdvijfentwintig jaar 
(sinds 2005 op lijst wereld
erfgoed Unesco*). 
Blok 3.000 r. Paleis, op aan
hangsel detail paleis. 

9-i2-'o8. Gelukkig nieuw
jaar. 
500, i.ooo r. Resp. engel met 
kerstboompje in sneeuw
landschap, klok (bijna 12 
uur) en tekens dierenriem. 
io-i2-'o8. Frankeerzegels, 
dieren. 
5.000 r. Bison bonasus. 
22-i2-'o8. Uilen. 
500, 500, i.ooo, i.ooo r. 
Beeldmerken Birdlife en 
nationale vogelbescherming 
met resp. Bubo bubo, Athene 
noctua, Otus scops, Strix 
uralensis. 

ZWEDEN 
29-i-'og. Samen. 
Viermaal 'brev' in mapjes van 
tien; rolzegel 'brev'. Resp. 
twee zwanen en harten, twee 
kinderen schaatsen hart in 

http://145.i-45.3


het ijs, harten, bloemenhar-
ten; zoenmond. 

29-i-'o9. Klassieke auto's 
1940-1960. 
Vijfmaal 'brev inrikes' in 
mapjes van tien; rolzegel 
12.- kr. Resp. Ford Mustang 
convertible (1966), vader 
en zoon met ski's bij Volvo 
PV444 (1953), vader en zoon 
wassen Volkswagen 1200 
(1949-1951), Citroen DS 
(1957), Cadillac Voupé de 
ville (1949); Volvo Amazon 
met caravan (1958). 

29-i-'o9. Europa 2009, 
astronomie. 
Tweemaal 12.- kr. in mapjes 
van vier. Meetinstrument, 
positie krabnevel (vorm ster 
uitgestanst). Ifmm'Ji 

BUITEN EUROPA 

ALGERIJE 
io-i2-'o8. Verklaring van de 
rechten van de mens zestig 
jaar. 
15.- Dh. Beeldmerk gelegen
heid. 
i8-i2-'o8. Algerijnse steden. 
10.-, 15.-, 20.-, 38.- Dh. Resp. 
Tebessa: plein met huizen en 
vijver, Saida: pleintje en hui
zen, Miliana: gedenkteken en 
huizen, Biskra: gebouwen en 
bomen. 

i8-i2-'o8. Vijftig jaar diplo
matieke betrekkingen met 
China. 
15.- Dh. Wereldbol, pijlen en 
vlaggen Algerije en China. 

ARGENTINIË 
i3-i2-'o8. Krant 'El Cronista' 
honderd jaar. 
$ I.-. Foto kranten beeld
merk gelegenheid. 

i3-i2-'o8. Bosbouw vijftig 
jaar in Argentinië (1958: 
eerste bosbouwschool). 
$ I.-. Boom met handen uit 
stam en kaart Zuid-Amerika 
in bladeren. 

AUSTRALIË 
22-i-'o9. 'Australian Legends'. 
Achtmaal 55 c. 
3-2-'o9. Liefs. 
Tweemaal 55 c. (samenhan
gend); 55 c. Resp. filigraan 
hart, bloemen in vorm 
hartjes; rode rozen. 

i9-2-'o8. Inventief Australië. 
Velletje met vijfmaal 55 c. in 
doorlopend beeld. Koelbox 
en wijnpak met kraantje, 
meisje hangt aan droog
molen, kinderen in badje 
met badpakken (Speedo) en 
zinkzalf tegen zonnebrand, 
open bestelwagen bij roldeur 
garage, grasmaaier. 

BAHAMAS 
ii-ii-'o8. Kerst. 
15, 50, 65, 70 c. Resp. twee
maal afbeelding met konin
gen, tweemaal met herders. 
9-i2-'o8. Verdrag van Parijs 
tweehonderdvijfentwintig 
jaar (einde Amerikaanse on
afhankelijkheidsoorlog, ook 
Vrede van Versailles). 
15, 50, 65, 70 c. Op rand 
Amerikaanse vlag en resp. 
slag bij Lexington (1775), 
Washington steekt Delaware 
over (1776), schilderij van 
Benjamin West (1738-1820) 
met heren (John Jay, John 
Adams, Benjamin Franklin, 
Henry Laurens, William Tem
ple Franklin) bij tafel verdrag 
Parijs (1783), handtekenin
gen en zegels op verdrag. 

BANGLADESH 
i5-ii-'o8. Eerste nationale 
dag van de landbouw. 
4.-1. Rijstveld en landbou
wers. 

''tWflffl'lït**-,, "^ 

b4 BANGLADESH: 

28-ii-'o8. Hoofdstad Dhaka 
vierhonderd jaar. 
6.-1. Nimtali Deuri-poort. 
30-ii-'o8. Cox's Bazar, lang
ste ononderbroken strand ter 
wereld. 
10.-1. Strand met mensen en 
strandstoelen. 

BELIZE 
i4-ii-'o8. Universiteit West-
Indië zes tig jaar. 
$ I.-. Beeldmerk gelegen
heid, wapenschild en bul. 

è Bcfize 

d^l n,am,t^ä».*^t^ SIXTIFTh 
>4' f tx^MMTon AKNIV^R&AK) 

BOTSWANA 
ag-g-'oS. Nationaal museum 
veertig jaar. 
i.io, 2.60, 4.10, 4.90, 5.50 P. 
Resp. 1978 start 'Pitse ya 
Naga' (auto en mensen), 
1988 Botanische tuin, 2008 
nieuw tentoonstellings
gebouw, rotstekening in 
Tsodilo-heuvels, muzikanten 
bij officiële opening. 

30-io-'o8. Gebeurtenissen 
2008. 
4.IC, 4.90, 5.50 P. Resp. 
Portret vrouw en tekst 
'The No I Ladies' Detective 
Agency' (kunst: filmpremière 
ii-4-'o8), hart (preventieve 
gezondheidszorg: start hart
stichting 4-3-'o8), gebouw 

diamanthandelmaatschappij 
(economische ontwikkeling). 

wmmm 
BOTSWANA 

> P4..18 

i-i2-'o8. Kevers, 
i.io, 2.60, 4.10, 4.90 P. Resp. 
Gymnopleurus humanus, 
Cheilomenes lunata, Pach-
noda sinuata, Eleodes sp. 

BURKINA FASO 
3i-io-'o8. Febah-beeldmerk. 
200, 690 F. Met verschillende 
achtergrondkleur: beeldmerk 
Federation Burkinabé des As
sociations pour la Promotion 
des Personnes Handicapées. 

CHILI 
28-ii-'o8. Stad Osorno vier
honderdvijftig jaar. 
$ 280. Beeldmerk gelegen
heid, straat en kerk. 

io-i2-'o8. Politieschool 
honderd jaar. 
Tweemaal $ 310. Beeldmerk, 
gebouw en politie, resp. 
vroeger, nu. 

CHRISTMASEILAND 
8-i-'09. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de os**. 
$ 0.55,1.65; velletje met 
viermaal 10, viermaal 20, 
viermaal 25 c en $ 0.55,1.65. 
Resp. os, Chinees symbool 
os (ook velletje met beide 
zegels); twaalfmaal tekens 
Chinese zodiak, os, Chinees 
symbool os. 

COSTARICA 
i-i2-'o8. Kerst. 
Viermaal 40 Cs. Kinderteke
ningen: vogel met zeilboot, 
kind bij water, kind met 
vlieger, man met dier. 

DJIBOUTI 
2007. Kamer van Handel. 
50 F. Beeldmerk. Ook velletje 
met twee zegels. 

ECUADOR 
i-io-'o8. Cacao uit Ecuador. 
Viermaal $ 0.56. Kwart 
postzegel (Yvert 287) en resp. 
vrucht Theobroma cacao, 
bloem cacao, man bezig bij 
akker en huis met akker, ca
caobonen en stuk chocolade 
en 'i oktober, mondiale dag 
cacao'. 

22-io-'o8. Krant 'Diario el 
Meridiano' vijfentwintig jaar. 
$ 0.60. Krantenkop en '25' 
van krantenpapier. 

EGYPTE 
ii-7-'o8. Egyptair lid 'Star 
Alliance' (samenwerkende 
luchtvaartmaatschappijen). 
150 P. Vliegtuig. 

3-8-'o8. Arabische dag van 
de post. 
Tweemaal 150 P. Beeldmerk 
en resp. duif, karavaan. 

i5-io-'o8. Faculteit sporton-
derwijs voor mannen vijftig 
jaar. 
30 P. Discuswerper op stenen 
muur. 

FILIPIJNEN 
7-3-'o8. Ratten en muizen op 
eiland Luzon. 
Viermaal 7.- P. (samenhan
gend); velletje met 7.-, 7.-
20.- P. Resp. Batomys granti, 
Chrotomys whiteheadi, 
Apomys datae, Archboldo-
mys sp.; Phloeomys pallidus, 
Carpomys phaeurus, Crate-
romys schadenbergi. 

8-8-'o8. Olympische Spelen 
Peking. 
7.-, 20.-, 24.-, 26.- P. 
Pictogrammen van resp. 
boogschieten, taekwondo, 
paardensport gewichtheffen. 



GABON 
55'o8. Tachtig jaar aardolie
productie in Gabon. 
250, 250, 250, 500, 500, 
500 F. Resp. platform voor 
kust, productie in oerwoud 
(1928), arbeiders (2008), 
olifanten, tanlcer Ijij terminal 
Cap Lopez, arbeiders (1928). 

GUATEMALA 
i4ii'o8. Vogels. 
0.50,1., 2., 4.; blok 20. Q. 
Resp. Trogon violaceus, 
Saucerottia beryllina, Turdus 
rufitorques, Glaucidium bra
silianum; Aratinga strenua. 
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HONGKONG 
i7i'og. Chinees nieuwjaar, 
jaarvandeos**. 
$ 1.40, 2.40, 3., 5.; velletje 
met tweemaal $ 50.. Resp. 
viermaal rund; muis, rund 
(met echt goud en zilver). 
242'o9. Landschap Chian, 
VUL 
Blok $ 10.. Gletsjer no. i van 
berg Tianshan met Tianchi
meer (Xinjiang). 

INDLA 
i4ii'o8. Dag van het kind. 
Driemaal 5. R. Kindertekenin
gen (winnaars uitwedstrijd). 
i6ii'o8. St. Alphonsa (1910
1946), heiligverldaring op 
I2IO'o8. 
5. R. Non en kruis. Ook 
blok met dezelfde zegel (kost 
15. R.), op rand schilderij
lijst en mensen op Sint Pie
terplein in Rome en insigne. 

H l hiiiiiiiiift îiin 

o. i6ii'o8. Honderdste ge
° boortedag B.N. Reddi. 
f 5. R. Portret nestor filmin
— dustrie Telugu en camera. 
~ i7ii'o8. 'Standard Charte
= red Bank' honderdvijftig jaar. 
^ 5.R. Gebouw. 
^ igii'oS. Gail Limited vijfen
^ twintig jaar. 
— 5.R. Gasbedrijf 

2oii'o8. Joachim (1907
1979) en Violet (19081969) 
Alva. 
5. R. Beide vrijheidsvechters 
voor gebouw. 

ioi2'o8. Universele verkla
ring van de rechten van de 
mens zes tig jaar. 
5. R. Abraham Lincoln, Ma
hatma Gandhi, Martin Luther 
King en moeder Teresa. 

27ii'o8. Nationale politie
academie in Hyderabad 
zestig jaar. 
5., 20. R. Resp. gebouw en 
agenten in training, stand
beeld en agent voor gebouw. 

■ ■ ■ > ■ ■ ■ > ■ ■ » ■ ■ ■ ■ p p 

28ii'o8. Middelbare 
jongensschool St. Joseph 
in Bangalore honderdvijftig 
jaar. 
5. R, Gebouw en wapen
schild. 
goii'oS. Honderdste 
geboortedag Budhadev Bose 
(19081974). 
5. R. Portret onderwijzer en 
schrijver. 
ii2'o8. Frankeerzegels, 
bouwers aan een modern 
India. 
0.25, 5., 5. R. Resp. Jawa
harlal Nehru, Indira Gandhi, 
Rajiv Gandhi. 
2i2'o8. Evershedeffect (in 
1909 door John Evershed, 
18641956, opgemerkte 
systematische verschuiving 
van de zwakke Fraunhofer 
lijnen in het zonnevlekken
spectrum). 
5.R. Bol en lijnen. 

4i2'o8. Marine India  aan
sluiting zoeken bij maritieme 
buren. 
5. R. Twee handen ineen, 
oorlogsschip en helikopter. 
8i2'o8. Dr. L.M. Singhui 
(19312007). 
5.R. Portret jurist. 
8i2'o8. Kerst. 
5., 20. R. (samenhangend). 
Resp. schapen en ster, Ma
donna en Kind. 

i4i2'o8. Wetenschapsmsti
tuut India vijftig jaar. 
5., 20. R. Resp. gebouw, 
mensen. Ook velletje met 
beide zegels. 
i5i2'o8. Honderdste 
geboortedag Swami 
Ranganathananda Maharaj 
(19082005). 
5. R. Portret hindoemonnik 
Ramakrishuabeweging. 

ïTJJcTINDIA 50D 

SWAMI RANGANATHANANDA MAHARAJ 
B. ■ É l l l l l l f f 

i6i2'o8. Veldmaarschalk 
Sam Manekshaw (19142008). 
5.R. Portret. 

2ii2'o8. Honderdste 
geboortedag T.V. Ramasub
baiyer. 
5. Portret stichter Tamil
krant 'Dinamalar'. 
22i2'o8. BrahMosraket. 
5., 20. R. Resp. supersone 
kruisraket (door Rusland en 
India ontwikkeld), raketten 
met vliegtuig en oorlogs
schip en legerwagen. Ook 
velletje met beide zegels, op 
rand tekst en twee stand
beelden. 

INDONESIË 
23io'o8. Tweeëntwintigste 
Aziatische postzegeltentoon
stelling Jakarta 2008. 
Zesmaal blok 5.000 Rp. 
Vliegtuig, gebouwen, wereld
bol en gebouw, vogel, muzi
kanten, postzegel Willem III 
(1864, Yvert NederlandsIn
dië i); lopen door op randen 
met beeldmerken 'Jakarta 
2008' en 'Indonesia 2008'. 

24io'o8. Gezamenlijke 
uitgifte met Turkije. 
Vel met tienmaal 2.500 Rp. 
Istiqlalmoskee, Barelong
brug (tussen eilanden Batam, 
Rempang en Galang), 
Samandans uit Atjeh, 
bloem Mucuna bennettii, 
kat Prionailurus planicept. 
Blauwe Moskee in Turkije, 
brug over Bosporus, dans 
Derwisjen, Tulipa acuminate, 
Turkse kat. 

5ii'o8. Honderdste 
sterfdag Cut Nyak Dhien 
(18481908). 
Tweemaal 1.500 Rp. (samen
hangend). Huis, portret 
strijdster tegen de Neder
landers. 

5ii'o8. Fauna en flora 
provincies, I. 
Vel met elfmaal 2.500 Rp. 
Plant en dier, resp. Dys
oxylum densiflorum en 
Leucopsar rothschildi (Bali), 
Vilex cofassus en Liza dus
sumieri (Gorontalo), Bouea 
macrophyllis en Panthera 
pardus (WestJava), Michella 
alba en Oriolus chinensis 
(MiddenJava), Shorea 
stenoptera en Rhinoplax 
vigii (WestKalimantan), 
Dendrobium plalaenopsis en 
Alisterus amboinensis (Mo
lukken), Michella champaca 
en Copsychus pyrropygus 
(Atjeh), Pometia pinnata 
en Seleucidis melanoleuca 
(Papoea), Oncosperma sigil
larium en Loriculus galgulus 
(Riau), Blmerrillia ovalis en 
Aramidopsis plateni (West
Celebes), Morus maccolita 
en Arguslanus argus (West
Sumatra). 

IRAN 
2008. Frankeerzegels Perzi
sche Golf 
51. 5.500 Ris., 161. i.ooo, 
2.000 R]s., 285. 500 Ris., 
89.100 Ris., 159.400 Ris. 
In verschillende kleuren we
reldbol met Perzische Golf 

ISRAËL 
i7i2'o8. Dag van de filate
lie, oude brieven. 
NIS. 1.60, 2.30, 8.50. 
Resp. Bar Kochba brieven 
(134) en woestijn van Juda, 
Lachish brieven (589 v.C.) en 
gereconstrueerde stadspoort 
Tel Lachish, brief uit Ugarit 
(1230 V.C.) en Ottomaans fort 
waarbinnen brief gevonden is. 

■MJ^'" flU,!*.«»^ 

i7i2'o8. Feestdagen. 
NIS. 1.60. Wereldbol met 
duif en 'Season's Greetings 
from the Holy Land'. 
i7i2'o8. Galei Zahal (IDF 
Radio). 
NIS. 2.30. Microfoon. 

i7i2'o8. Taglit, geboorte
recht Israël. 
NIS. 5.60. Symbolische jonge 
mensen. 

TfFÜf 

1 ■■ 
.5.60 

i7i2'o8. Centraal bureau 
statistiek, volkstelling 2009. 
NIS. 1.60. Beeldmerk, 
vergelijking en symbolische 
mensen. 

JAPAN 
i84'o8. Week van filatelie. 
Vijfmaal 80 yen in vel van 
tien. Traditionele schilde
ringen van resp. vogel in 
kersenboom, pioenroos, 
kleine zilverreiger (Egretta 
thula), druivenmand en rat
ten, zeevogels. 



25'o8. Scènes woonplaat
sen, prefecturen. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Schilderijen van Harada 
Taijii, resp. mensen in boten 
oogsten Brasenia schreberi 
(Akita), klokkentoren in Edo 
(Saitama), vissen in Yoshida
rivier (Gifu), trein op spoor
lijn Choshi en vrouw met kar 
(Chiba), spelende mensen op 
strand Ikeda (Kagawa), boten 
en mensen bij zonsonder
gang Biwameer (Shiga), 
Tanabatapoppen (Nagano), 
boot en huizen bij Setarivier 
(Mie), brievenbesteller bij 
huis met grote klok (Kochi), 
station KagaIchinomiya 
(Ishikawa). 
235'o8. Hideyo Noguchi 
Afrikaprijs. 
Tweemaal 80 yen (samenhan
gend). Portret bacterioloog, 
kaart Afrika met handteke
ning en microscoop. 

i86'o8. Jaar van vriend
schap tussen Brazilië en 
Japan. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Visumstempel uit 1908 met 
koffiebonen, kofïiebessen en 
boot 'Kasatu Maru', stand
beeld Christus de Verlosser, 
Rio de Janeiro, tweemaal over 
twee zegels: Igazuwaterval, 
Salvador de Bahia, vlinder, 
toekan. 

206'o8. Boek 'Anne of 
Green Cables' van Lucy Maud 
Montgomery honderd jaar, 
gezamenlijke uitgifte met 
Canada. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Anne door Ben Stahl, 
huis 'Green Gables' door 
Christopher Kovacs, acht
maal verschillende tekenin
gen uit Japanse cartoon. 

236'o8. Vijftig jaar vriend
schap met Indonesië, 
gezamenlijke uitgifte met 
Indonesië. 
Vel met tienmaal 80 yen. Ke
limutumeer, berg Fuji, Boro
budurtempel, Tojitempel, 
Indonesische bloem (RafBe
siaarnoldi), kersenbloesem, 
bamboe muziekistrument 
(angklung), snaarinstrument 
(gaku biwa), vis (Schleropha
ges formosus), vis (Cyprinus 
carpio). 

i7'o8. Uitvoering lokale 
autonomiewet zestig jaar. 
Velletje met vijfmaal 80 yen. 
Japanse kraanvogels boven 
Toyameer, luchtfoto vijf
hoekig fort, herfstbladeren, 
vlerkslak (Clione limacina), 
stadje Blei. 
77'o8. G8top in Toyako. 
Vel met tienmaal 80 yen. Berg 
Yotei, Glaucidium palma
tum, berg Showashinzan, 
eekhoorn, Toyameer en berg 
Yotei, Penstemon frutescens, 
weerspiegeling berg Yotei 
in meer in Fukidashipark, 
Japanse lijsterbes, Shikotsu
meer en berg Eniwa, vos. 
237'o8. Dag van het brieven 
schrijven. 
Vijfmaal 50 yen in vel van 
tien; vel tienmaal 80 yen. Af
beeldingen vijf verschillende 
mensen; vijfmaal dezelfde 
afbeeldingen mensen met 
Chinese karakters, vijfmaal 
kalligrafie. 
237'o8. Hello Kitty (Japans 
tekenfiguurtje van firma 
Sanrio). 
Vel met tienmaal 50 yen, vel 
met tienmaal 80 yen (vijf in 
ronde vorm). Verschillende 
afbeeldingen Kitty White. 

KENIA 
i7io'o8. Helden uit Kenia. 
25, 65, 75, 95 Sh. Vlag Kenia 
en resp. portretjes (Tom 
Mboya, Jaramogi Odinga, 
Ronald Ngala, Dio Gama 
Pinto), de Kapenguria zes, 
portretjes (Dedan Kimathi, 
Koitalel Samoei, Elijah Mas
inde, Mekatilili Wa Menza), 
vredesmacht Keniaans leger. 

KIRGIZIË 
iii'o8. Geschiedenis bur
gerluchtvaart Kirgizië. 
Velletje metachtmaal 20. s. 
'Sopvich', Air6, P5, P02, 
Yu52/3,ANT9,MIi, LI2; 
op middenveld gebouwen 
vliegveld. 

22ii'o8. Olympische kam
pioenen, overdruk. 
Viermaal 20. s. (samen
hangend). Zegels van 
Olympische Spelen (melding 
5/396), over de vier zegels 
in Kirgizisch K. Begaliev en 
R. Tumonbaev, winnaars 
XXIX Olympische Spelen. 
6i2'o8. Strijd tegen drugs. 
12. s. Drugs, spuit en papa
verbollen. 

KIIUBATI 
8i2'o8. Kerst. 
2 5 , 2 5 , 4 0 , 4 0 , 5 0 , 5 0 , 7 5 , 
75 c. Achtmaal verschillende 
kerk. Ook velletje met de acht 
zegels, op rand glasinlood
raam met Maria en Kind. 

KOEWEIT 
Juni '08. Vijfenveertig jaar 
diplomatieke betrekkingen 
met Roemenië, gezamenlijke 
uitgifte met Roemenië. 
Tweemaal 150 f. (samen
hangend met twee aanhang
sels); blok 500 f Resp. man 
met miniatuur zeilschip, 
meisje achter weefgetouw 
(op aanhangsels handdruk 
en vlaggen); handdruk en 
vlaggen, op rand Roemeense 
brandweerlieden bij brand 
oliebron. 

258'07. Afrikaanse voetbal
bond vijftig jaar. 
750 Dh. (rond). Voetballer. 
i9'07. Septemberrevolutie 
zevenendertig jaar geleden 
(2006). 
i.ooo Dh. Vuurwerk. 
i9'07. Septemberrevolutie 
achtendertig jaar geleden, 
i.ooo Dh. Omtrek kaart Libië 
en zendmast, antenne, toet
senbord. Ook in blolworm. 

g9'07. Gadhaffiproject: 
gezondheidszorg en econo
mische vooruitgang voor 
Afrikaanse vrouwen, kinde
ren en jongeren. 
500 Dh. Lachend kind en 
omtrek kaart Afrika. 

MACAU 
4i'og. Tweehonderdste 
geboortedag Louis Braille 
(18091852). 
5. ptcs. Portreten naam 
(ook in braille). 

2008. Sportcompeütie 
vrouwen. 
Vijfmaal 25, vijfmaal 150 f 
Verschillende symbolen 
atleten. 

LIBERIA 
5g'o8. Ferrari. 
$ 60.. Ferrari F2008. 

LIBIÉ 
275'07. Derde tentoon
stelling communicatie en 
informatietechnologie in 
Tripolis. 
750 Dh. Beeldscherm, toet
senbord, schotelantenne. 
i66'07. Tripolis, hoofdstad 
Arabische cultuur. 
500 Dh. Minaret, gedenkte
ken en beeldmerk gelegen
heid. 
266'o7. Internationale dag 
tegen drugsmisbruik en il
legale drugshandel. 
750 Dh. Onderarm, spuit, 
drugs en beeldmerk. 
47'07. Volkssoevereiniteit 
dertig jaar geleden uitge
roepen. 
750 Dh. Moamar alKhad
affi (1942), 'Groene boek', 
vader en zoon met speer en 
gladiolen. 
47'o7. Internationale beurs 
in Tripolis. 
Driemaal 500 Dh. (driehoe
kig). Tweemaal ring, broche. 

248'o7. Koran. 
500 Dh. Moskee. Ook in 
blokvorm. 

MAROKKO 
ioi2'o8. Universele verkla
ring van de rechten van de 
mens zestig jaar. 
7.80 Dh. Beeldmerk Ver
enigde Naties en beeldmerk 
gelegenheid. 

MARSHALLEILANDEN 
ioi2'o8. Eerste lucht
postzegel Verenigde Staten 
negentig jaar. 
Blok $ I.. Zegelopzegel: 
6 c. 'Curtiss Jenny', Yvert 
luchtpost VS i). 

JVIAYOTTE 
8i2'o8. Nieuw gemeente
huis van Mamoudzou. 
€ 0.55. Gemeentehuis. 

NAMIBIË 
iio'o8. Frankeerzegels, 
aanvulling biodiversiteit. 
4.10, 4.60, 5.30 P., 'regis
tered mail'. Resp. aren en 

landschap, vissen, krab, tor 
en paddestoelen. 

ncimibio 
ICflsUrcd Mail 

i5io'o8. Herdruk fran
keerzegels biodiversiteit van 
i52'07. 
Standard mail, nonstandard 
mail, 5,10, 30,40, 60 c , 
$ 2., 6., 10., 25., 50.. In 
landschap resp. woestijngek
ko (Palmatogecko rangei), 
Afrikaanse havikarend (Hier
aaetus spilogaster), brulkik
ker, middagbloem (levende 
steen), spin (solifuge), kever 
('juwel beetle'), kompas
kwal, vis ('Otjikoto tilapia'). 
Euphorbia damarana, impala 
(Aepyceros melampus pe
tersi), korstmos, apenbrood
boom (Adansonia digitata). 

NIEUWCALEDONIË 
i5i2'o8. Veertiende spelen 
van de Pacific in 2011 naar 
NieuwCaledonië. 
iio F. Beeldmerk spelen. 

XIV"Jeux O 
du Pacifique Z 

i5i2'o8. Strandmeren 
NieuwCaledonië, diver
siteit rif en bijbehorende 
ecosystemen sinds 2008 op 
werelderfgoedlijst Unesco*. 
Velletje met zesmaal 75 F. 
Beeldmerk Unesco en zone, 
resp. atollen d'Entrecasteaux 
en vogels. Grand Lagon 
Nord en vis. Grand Lagon 
Sud en orka, westelijke kust 
en zeekoe, noordoostelijke 
kust en slang, atol d'Ouvéa 
en BeautempsBeaupré en 
schildpadden. 

NIEUWZEELAND 
7i'o9. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de os**. 
$ 0.50,1., 2.. Wolkenmo
tief en resp. symbool jaar 
van de os, gedecoreerde os, 
rode lantaarns en Auckland 
havenbrug. 

Year of the Ox 
■■■■■■■■■■■■■■■ 

; New Zealand 

7i'o9. Vuurtorens in 
NieuwZeeland. 
$ 0.50,1. , 1.50, 2., 2.50. 
Vuurtoren in, resp. Pencar



row. Dog Island, Cape Brett, 
Cape Egmont, Cape Reinga. 

NORFOLKEILAND 
27io'o8. Eiland van bal
lingschap. 
25, 55 c., $1.75, 2.50. Resp. 
gebouwen en regenboog, 
gebouw met ommuurde tuin, 
begraafplaats, ommuurd 
stuk land. 

■ ■■»»■■^■■■■■■■w 

;EwHI3UUHUi 

7II  'Q8. Kerst. 
55 c., $ 1.40, 2.05. Verschil
lende landschappen en resp. 
Kindje, Maria met Kindje, 
drie wijzen. 

PAKISTAN 
2i6'o8. Vijfenvijftigste 
geboortedag Benazir Bhutto 
(19532007). 
4, 5; blok 20 R. Resp. portret 
Pakistaanse politicus, Bhutto 
wuivend en bloemen; Bhutto 
met bloemenkrans. 

55th BIRTHDAY CELEBRATIONS 
OF B q j j a « BHUTTO 

8io'o8. Aardbeving 8 okto
ber 2005 drie jaar geleden. 
4 R. Kinderen , gebouw en 
beeldmerk. 

PAPOEANIEUWGUINEA 
3iio'o8. Mijnbouw. 
085. 3, 335. 535 K; 
velletje met 0.85, 3., 3.35, 
5.35 K; blok 10. K. Goud
staven en resp. mannen in 
mijn, vrachtwagen, erts, 
goudstaven; rots, mannen bij 
erts, rots, erts; goud (op rand 
mijngebied). 

ii2'o8. Wereldaidsdag. 
5,10, 50, 85 t., I., 2., 
3., 3.70, 6. K.; blok 10. K. 
Rood lintje en resp. mensen 

achter beeldscherm, hand 
met bloeddruppel, gezich
ten, vrouw geeft les over 
HlV/aids, masker, kinderen, 
man en vrouw, structuur, 
lintje; masker. Ook velletje 
met 85 t., 3., 3.70, 6.K. 

PITCAIRNEILANDEN 
3i2'o8. Groene zeeschild
padden op Hendersonei
land. 
Velletje met 60 c , $ i., 2., 
2.50 (doorlopend beeld). 
Viermaal verschillende af
beelding Chelonia mydas; op 
rand zee en l<ust, beeldmerk 
werelderfgoed Unesco* 
(Henderson sinds 1988 op 
lijst werelderfgoed). 

^ b Green tumeClMtaïiflmyriss*"^ ^f/V\ . 

1^ ai WW. 
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POLYNESIË 
5i2'o8. Kindertekening, 
jeugd en sport. 
100 F. Meisje (danseresje) op 
strand en jongen in kano. 

QATAR 
i4io'o8. Bijeenkomst Ara
bische sportfederatie politie. 
Tweemaal 0.50 R. Achter
grondkleur verschillend: 
lauwerkrans met olympische 
ringen en symbolisch oog. 
i4io'o8. Postzegeltentoon
stelling Doha 2008. 
0.50 R. Beeldmerk met twee 
silhouetten. 

SINGAPORE 
gi'og. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de os. 
i" local, $ 0.65, i.io. Ver
schillende runderen. Ook 
velletje met $ 0.65 en i.io. 

65< t ^ ^ 

Singapore^ 

ii2'og. Wenszegels. 
Vijfmaal i" local. Vrouw 
blaast kaarsen uit, glas met 
twee verliefde gezichten 
en parasol, lijstje met twee 
verliefde gezichten, beer en 
popje, jongen met ballon
nen. 

•^"J'^'KJ\J\7\,'\J'^J^^' 

SRI LANKA 
294'o8. Klooster St.Mary 
in Matara honderd jaar. 
5. Rs. Gebouw. 
95'o8. Vesak 2008. 
4.50, 5., 15., 40.RS. 
Verschillende afbeeldingen 
muurschildering Dahamson
da Jataka. 

87'o8. Postvoorzieningen 
parlementsleden. 
5., 10., 15., 25., 30. Rs. 
Beeldmerk, tekst en gebouw 
met vijf verschillende achter
grondkleuren. 
28'o8. Vijftiende bijeen
komst SAARC* in Colombo. 
15. Rs. Handen met bloem 
en vlaggen. 

28'o8. Voorzorgfonds 
arbeiders vijftig jaar. 
5. Rs. Drie handen. 
i68'o8. Honderdste ge
boortedag Takiko Yoshida. 
5. Rs. Portret Japanse wel
doenster. 
i69'o8. Oud Sri Lanka, laat 
Anuradhapura tijdperk. 
5., 10., 15., 20., 30. Rs. 
Resp. gouden munten, ruïne 
en tekening Vatadageya, 
sanitair systeem, gouden 
sieraden en kralenketting 
van terracotta, standbeeld 
Bodhisatva en beeld konink
lijke familie in Isurumuniya. 

i69'o8. Frankeerzegels. 
50., 70., 100., 500., 
i.ooo., 2.000. Rs. In ver
schillende kleuren: leeuw. 
9io'o8. Wereldpostdag. 
5. Rs. Luchtpostenvelop met 
brievenbussen en brieven. 

22io'o8. 'Dutch Burgher 
Union of Ceylon' honderd 
jaar (voor Nederlandse 
afstammelingen VOC*tijd; 
Ceylon van 16561796 Neder
landse kolonie). 
5. Wapenschild en huis. 

7ii'o8. Prof Anton Jaya
suriya. 
5. Portret voorzitter 'Medi
cina Alternativa' in Sri Lanka. 
ii2'o8. Pieter Keuneman 
(19171997). 
5. Rs. Portret politicus. 
5i2'o8. Kinderverhalen, II. 
5. Rs. In drie plaatjes ver
haal twee man en beer. 
7i2'o8. Wewldeniye 
Medhalankara Mahanayake 
honderd jaar. 
5. Rs. Portret orthodox 
boeddhist. 

5.00 gleiMÜdn* 

7i2'o8. Kerst. 
5., 30. Rs. Resp. kerst
spel, St.Mary kathedraal in 
Kaluwella. 

ioi2'o8. Universele verkla
ring van de rechten van de 
mens zes tig jaar. 
5. Rs. Twee handen 
waarbinnen groep mensen 
en beeldmerken HRCSL (Hu
man Rights Commission of 
Sri Lanka) en gelegenheid. 

SURINAME 
ioi2'o8. Flora. 
X, SR$i.io, 1.80, 2., 3., 7.. 
Ixora, resp. 'Dwarf Oranje', 
'Nora Grant White', 'Bonnie 
Lynn', 'Coccinea', 'Dwarf 
Pink', 'ManiPink'. 

TOGO 
i88'o8. Olympische Spelen 
Peking. 
Velletje met viermaal 240 F. 
Zwemmer, hardloper, voet
baller, windsurfer. 

URUGUAY 
28ii'o8. Frankeerzegels, 
bloemen. 
$ 10, 25 (driehoekig). Resp. 
Calliandra parvifolia. Prunus 
subcoriacea. 
7i2'o8. Dienstzegel, 
beroepen. 
$ 8. Pastamakers. 
ioi2'o8. Ministerie Buiten
landse Zaken honderdtachtig 
jaar. 
$ 37. Hal met beeld. 
i8i2'o8. Frankeerzegels, 
bloemen. 
$ 17 (driehoekig). Erythrina 
crista galli. 
24i2'o8. Kerst. 
$ 12. Aanbidding door de 
herders. 

VANUATU 
26ii'o8. Kerstgroet vanuit 
Vanuatu. 
45,100,130, 250 vt. Kerst
bloem (Delonix regia) en 
vogel vliegend boven eiland, 
resp. Ardea sacra. Sterna 
bergii. Phaeton lepturus, 
Gygis alba; blok met de zegel 
van 250 vt. 

VERENIGDE NATIES 
62'og. Honderdste geboor
tedag Maha Thray Sithu U 
Thant (19091974). 
Zw.Fr. 1.30, US$ 0.94, €1.15. 
Drie verschillende portretten 
SecretarisGeneraal Ver
enigde Naties van 19611971. 

62'og. Frankeerzegels New 
York. 
US$ o.01, 0.09, o.10. Rozen, 
resp. Cielo Rosado, Rosa de 
Sangre, Esprite de Mujer. 

VERENIGDE STATEN 
löi'og. Prachtige natuur. 
$ 4.95,17.50. Twee wande
laars in bos met Califor
nische sequoia (Sequoia 
sempervirens), geiser 'Old 
Faithfijl' in Yellowstone nati
onaal park en runderen. 



92'og. Tweehonderdste ge
boortedag Abraham Lincoln 
(18091865). 
Viermaal 42 c. Portret en 
handtekening en Lincoln 
als 'rail splitter' advocaat, 
politicus, president. 

VIETNAM 
ii2'o8. Jaar van de os. 
2.000, 9.000 d. Versierde os, 
versierde os met kalf. Ook 
velletje met beide zegels. 
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ZAMBIA 
227'o8. Overdruk Afri
kaanse legendes {2000). 
1.500 K. over 1.400 K. (Yvert 
1068). Mensen en schildpad
den. 

provisie met gemotoriseerde 
kar AroIIJohnston 1215 HP, 
mannen bij kamp voor 
bereiken zuidpool, mannen 
(Edgeworth David, Douglas 
Mawson, Alistair Mackay) 
met vlag op zuidpool. Ook 
velletje met de vier zegels, op 
rand route naar magnetische 
zuidpool. 

ZUIDPOOLGEBIED BRITS 
i7ii'o8. Lichtstralen in de 
atmosfeer. 
Vijfmaal 65 p. Verschillende 
lichtstralen en gebouwen. 
i7ii'o8. Pinguïns, III. 
Twaalfmaal 'Airmail 
postcard'. Twaalf verschil
lende afbeeldingen: driemaal 
Pygoscelis antarctica 
(kinbandpinguïn), driemaal 
Aptenodytes forsteri 
{keizerspinguïn), tweemaal 
Pygoscelis papua (ezelspin
guïn), tweemaal Eudyptes 
chrysolophus (macaronipin
guin), tweemaal Pygoscelis 
adeliae (adéliepinguin). 

ZIMBABWE 
58'o8. Nationale helden. 
Z, A, E, R. Resp. Johanna 
Nkomo (vrouw Joshua 
Nkomo, vicepresident 
Zimbabwe), Ruth Lottie 
Nomonde Chinamano (parle
mentslid), Swithun Tachiona 
Mombeshora (politicus en 
arts), Willie Dzawanda Musa
rurwa (journalist). 

ZUIDGEORGIÉ EN 
ZUIDELIJKE SANDWICH
EILANDEN 
30ii'o8. 'Letters patent' 
honderd jaar (koninklijke 
proclamatie waarin Zuid
Georgié onder bestuur 
Falklandeilanden komt). 
27, Ö5, 90 p., £ i.io. Resp. 
HMS Sappho, hond voor huis 
magistraat, James Innes Wil
son (magistraat 19091914), 
SS Coronda. 

ZUIDPOOLGEBIED 
AUSTRALISCH 
8i'og. Eerste expeditie 
magnetische zuidpool hon
derd jaar geleden. 
$ 0.55, 0.55, i.io, i.io. Resp. 
ontladen Nimrod aan ijsbaai 
in Cape Royds, afzetten 

i7ii'o8. Fossiele varens. 
55, 65 p., £ i.io, r.io. Zuid
pool en resp. Lophosoria 
cupulatus, Cladophlebis 
oblonga, Aculea acicularis, 
Pachypteris indica. 

British Aiuarctictfoi ritdij 

i7ii'o8. Honderd jaar 
marine luchtvaart. 
10,10,90, 90 p; blok £ 2.. 
Resp. Westland Lynx HAS 
Mk 3, Fairy Seafax, Westland 
Wasp, Supermarine Walrus 
Mk I; luchtschip HMA No i 
Mayfly. 
i7ii'o8. Frankeerzegels, 
onderzoekers en schepen. 
I, 2, 5, 27, 55, viermaal 65 p., 
£ i.io, 2.50, 5.. Schip en 
(kapitein), resp. Jane and 
Beaufox (James Weddell, 
17871834), Erebus and 
Terror (sir James Clark Ross, 
18001862), Discovery II (dr. 
Neil Alison Mackintosh, 

19001974), Discovery (sir 
Douglas Mawson, 1882
1958), Resolution (James 
Cook, 17281779), Disco
very (Robert Falcon Scott, 
18681912), Southern Cross 
(Carsten Egeberg Borchgre
vink, r864i934), Endurance 
(sir Ernest Henry Shackleton, 
18741922), Scotia (William 
Speirs Bruce, 18671921), 
Penola (John Riddoch 
Rymill, 19051968), William 
Scoresby (Victor Marchesi, 
19142006), Theron en 
Magga Dan (sir Vivian Ernest 
Fuchs, 19081999). Ook 
velletje met de vier zegels 
van 65 p. 

ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
6ii'o8. Schip Marion 
Dufresne. 
Lettre 20g (€ 0.55). Onder
zoeksvaartuig genoemd naar 
Franse ontdekkingsreiziger 
MarcJoseph Marion du 
Fresne (17241772). 

ii'og. Mineraal. 
€ 0.15. Pyriet. 
ii'og. Henri Paschal de 
Rochegude (17141834). 
€ 0.55. Portret. 

*: Gebruikte aflcortingen: 
SAARC South Asian Asso

ciation for Regional 
Cooperation 

Unesco United Nations 
Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 

VOC Verenigde OostIn
dische Compagnie 

**: Chinese dierenriem (zo
diak): 26i'o9 toti42'io 
Jaar van de os/buffel/stier. 

***: Ongeveer veertig landen 
zullen postzegels uitgeven 
in de periode januarimaart 
2009 met het thema 'Behoud 
de poolgebieden en glet
sjers'. De invulling van het 
thema is vrij, maar alle zegels 
dragen het beeldmerk met 
een ijskristal. 

De jury van de L.H. Tholentrofee roept 
kandidaten op mee te dingen naar de 

L.H. Tholentrofee 2008 

Voor deze prijs voor de beste filatelistische 
rubriek of bijdrage in de nietfilatelistische pers 
komen uitsluitend bijdragen in de Nederlandse 

taal in aanmerking. 

Lezers van 'Filatelie' kunnen de jury opmerkzaam 
maken op filatelistische artikelen die in het 
jaar 2008 in de nietfilatelistische pers zijn 

verschenen en die naar zij menen voor bekroning 
in aanmerking komen. 

Voordrachten kunt u zenden aan de secretaris van 
de jury van de L.H. Tholentrofee: 

Drs. S.W.D. Veenstra 
Roelofsstraat 31 

2596 VK Den Haag 

Voordrachten moeten vergezeld gaan van (een 
kopie van) de bijdrage die voor bekroning wordt 

voordragen. De voordracht moet 
uiterlijk 15 maart 2009 door de secretaris 

van de jury zijn ontvangen. 

Filatelie 
blad uoor posütgelvirzamelaars 

INFORMATIE OVER DE JAARLIJKSE RESTITUTIE 
VAN DUBBEL BETAALD ABONNEMENTSGELD 

Abonnees van Filatelie die 
in het gehele jaar 2008 lid 
waren van twee of meer 
bij Filatelie aangesloten 
verenigingen, hebben 
recht op restitutie van het 
dubbel door hen betaalde 
abonnementsgeld. 
Als u vorig jaar restitutie 
over 2007 ontving, dan 
krijgt u het bedrag voor 
2008 automatisch op uw 
rekening gestort; u hoeft 
de restitutie dus niet apart 
aan te vragen! 
De overschrijvingen 
worden in de loop van 
maart a.s. bij de bank 
ingeleverd. 
Lezers die vorig jaar geen 

restitutie kregen, maar 
denken nu wel in aanmer

king te komen kunnen 
vóór I april 2009 een 
briefkaart sturen aan: 
H.P.G. van der Lienden 
Penningmeester Filatelie 
Berlage erf 37 
3315 JJ Dordrecht 
Vermeld op uw kaart: 
a. de namen van de 
verenigingen waarvan u 
het gehele jaar 2007 lid 
bent geweest (let op: al

leen verenigingen die bij 
Filatelie zijn aangesloten 
komen in aanmerking!) 
b. het nummer van de 
rekening waarop u het 
geld wilt ontvangen. 

OVERZICHT MUTATIES 
VERENIGINGSADRESSEN 

In de afgelopen weken 
is de volgende mutatie 
in het overzicht van bij 
Filatelie aangesloten ver

enigingen doorgevoerd; 

De Bilt/Bilthoven 
Het Postmerk: nieuwe 
contactpersoon is de 

heer A.G. van den Brink, 
telefoon 0306375200. 

Mutaties op het overzicht 
van verenigingsadressen 
kunt u uitsluitend zenden 
aan het hieronder ver

melde adres: 

Mevrouw E. Braakensiek 
WillemAlexanderlaan 41 
3273 AS Westmaas. 



Verschil tussen diverse Wikipedia-toaluersies: soms aanzienlijk (zie de kodertjes met de mhoudsopgauen). 
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Deze maand wil ik het 
niet over een bepaald 
thema hebben, maar over 
het zoeken naar infor
matie. Wie begint met 
het verzamelen van een 
bepaald thema heeft daar 
meestal een bepaalde 
verwantschap mee. Het 
kan zijn dat u gewoon 
geïnteresseerd bent in het 
thema, of dat het iets met 
uw werk te maken heeft 
of een van uw andere 
hobby's. Een bepaalde 
basiskennis is dan al 
aanwezig, maar wanneer 
u de ambitie heeft om 
ooit eens mee te doen aan 
een tentoonstelling zult 
u op zoek moeten gaan 
naar materiaal dat niet zo 
voor de hand ligt. Kennis 
is dan essentieel en wie 
die kennis niet in huis 
heeft, zal daarnaar op 
zoek moeten gaan. Deze 
aflevering gaat over de 
informatiebronnen die u 
kunt aanboren om meer 
te weten te komen over 
uw thema of thematische 
filatelie in het algemeen. 

Steelcwoorden 
In het huidige digitale 
tijdperk is internet bijna 
onmisbaar om gegevens 
te krijgen over de meest 
uiteenlopende onder
werpen. Gebruik een 
zoekmachine. Google bij
voorbeeld, typ een woord 
in en er gaat een hele 
wereld voor u open. In 
veel gevallen zal de eerste 

'hit' een verwijzing naar 
Wikipedia zijn. Dat is 
een redelijk betrouwbare 
internetencyclopedie, 
die onder andere door 
de gebruikers zelf wordt 
gecontroleerd en indien 
nodig aangepast. Wie de 
moeite neemt om van de 
Nederlandse versie naar 
bijvoorbeeld de Engelse 
te gaan, zal merken dat 
die op bepaalde onder
werpen veel dieper ingaat. 
Dat merkte ik toen ik 
informatie zocht over de 
Amerikaanse president 

SAMENSTELLING: JEFFREY GROENEVELD, 
PURMEREND - REACTIES EN TIPS: 
JEFFREYGROENEVELD@HETNET.NL 

op een nieuwe pagina vol 
interessante gegevens. 
Wie zich tot Wikipedia 
beperkt doet zichzelf 
echter tekort. Klik in het 
lijstje dat de zoekmachine 
aangeeft ook eens op 
de overige mogelijkhe
den. Ook helpt het als u 
meerdere steelovoorden 
intypt. Het feit dat Roo
sevelt een filatelist was, 
staat niet in het lemma 
van Wikipedia, maar het 
intypen van 'Roosevelt 
philately' bracht me op 
de site van de American 
Philatelic Society, waar, zo 
bleek, Roosevelt in de Hall 
ofFame was opgenomen 
en waar ik informatie 
vond over de presidentiele 
postzegelcollectie. 
Over veel thema's zult u 
bovendien sites van speci
alisten of gespecialiseerde 
verenigingen vinden, die 
een grote bron van infor
matie kunnen zijn. Het 
is een Icwestie van gaan 
zitten en de computer zijn 
werk laten doen. 

Filatelistische 
(hand)boeken 
Hoe informatief inter
net ook kan zijn, het 
kan geen kwaad om 
ook de papieren bronnen 
te raadplegen. Wie nog 
niet zo ervaren is in het 
opzetten van een themati
sche tentoonstellingsver
zameling kan ik boeken 
zoals het Handboek uoor 
de thematische jïlatelie van 
W.E.J. van den Bold [i] 

Roosevelt. Vergelijk de 
Nederlandse Wikipedia-
pagina maar eens met 
de Engelstalige versie. 
Het spreekt voor zich dat 
wanneer u informatie 
zoekt over een Duitser of 
Fransman u beter naar de 
Duitse of Franse versie 
kunt gaan. Het aardige 
van Wikipedia (en an
dere internetsites) is dat 
u via steekwoorden naar 
andere informatie kunt 
doorklikken. De term 
'New Deal' bracht mij in 
het geval van Roosevelt 

of Moderne Thematische 
Filatelie van T.H. Siem van 
harte aanbevelen. Beide 
heren helpen u op weg bij 
het begaan van het lastige 
pad van de thematische 
filatelie. Zij doen dat 
aan de hand van allerlei 
voorbeelden (bijvoorbeeld 
hoe u een plan moet 
maken) en ze wijzen op 
de valkuilen die u beter 
kunt vermijden. Bijzonder 
de moeite waard zijn ook 
de boekjes van Jeugdfila-
telie Nederland, die elke 
thematisch verzamelaar 
minstens een keer gele
zen zou moeten hebben. 
Zeker deel 3 van het ABC 
van het postzegels verzamelen 
[2], dat gaat over de filate
listische elementen, geeft 
een schat aan basisin
formatie die aan de wieg 
staat van een goede (the
matische) verzameling. 
Wie meer specialisatie 
zoekt kan ik een werk als 
Het̂ ebriiik van postwaarde-
stukken & aanverwanten m 
de thematische Jïlatelie van 
J.A. Desimpelaere aanbe
velen [3]. 

Gespecialiseerde 
verenigingen 
Het is jammer dat de 
genoemde werken bijna 
allemaal uit het begin 
van de jaren negentig 
stammen. De meest 
recente ontwikkelingen 
worden dus niet bespro
ken. Daarom is het bijna 
onvermijdelijk om lid te 
worden van een gespeci-

mailto:JEFFREYGROENEVELD@HETNET.NL


aliseerde vereniging (o.a. 
Europa, religie, papier 
en drulc, frankeerma
chinestempels) of van 
de algemene Nederlandse 
Verenî m^ uoor Thematische 
Filatelie (NVTF) [4] en de 
Belgische zustervereni
ging Themaphila. Deze en 
andere verenigingen [5] 
geven allemaal tijdschrif
ten uit die u op de hoogte 
houden van de laatste 
ontwikkelingen. Boven
dien schrijven de leden 
artikelen die u misschien 
weer op een idee brengen. 

Buitenlandse tijdschriften 
Wat tijdschriften betreft; 
leest u naast Filatelie wel 
eens een buitenlands 
filatelistisch tijdschrift? In 
de rubriek Wij lazen voor u 
worden verschillende van 
die tijdschriften bespro
ken. Het loont de moeite 
om die rubriek in de 
gaten te houden of eens 
een jaargang ter hand 
te nemen [6, 7 ] . In de 
onvolprezen Bondsbiblio
theek in Baarn kunt u de 
ingebonden jaargangen 
van een eindeloze reeks 
tijdschriften inzien en 
eventueel kopieën maken 
van artikelen die uw inte
resse hebben. 

Oude boeken 
Voor wie zijn thematische 
verzameling wil uitbou
wen is het van groot 
belang om goed op de 
hoogte te zijn van zijn on
derwerp. Een gang naar 
de Openbare Bibliotheek 
om eens te zien welke 
boeken men daar voor 
handen heeft is dan niet 
onlogisch. Mijn ervaring 
leert dat een bezoekje 

aan de tweedehands 
boekwinkel De Siegte, de 
kringloopwinkel of een 
rommelmarkt ook nog 
wel eens de moeite loont. 
Boeken die de bibliotheek 
jaren geleden heeft opge
ruimd of die al lang uit de 
handel zijn, kunnen als
nog aangeschaft worden. 
En hoewel de informatie 
niet helemaal of zelfs 
helemaal niet meer up-
to-date is, kunnen zulke 
'oude' boeken nog wel 
interessante details bevat
ten, die, geïllustreerd met 
filatelistisch materiaal, 
uw verzameling boven de 
middelmaat kunnen uit
tillen. Ik ben dol op zulke 
oude boeken. 

Knipselmap 
Ik wil u ook aanraden 
om een knipselmap aan 
te leggen over uw thema. 
Bewaar artikelen uit de 
krant of tijdschriften. In 
mijn verzameling over de 
Oranjevorstinnen had ik 
een zegel zitten met een 
afbeelding van Eleanor 
Roosevelt, de Ameri
kaanse First Lady. De 
tekst bij deze zegel en die 
van de president luidde 
aanvankelijk dat prinses 
Juliana het paar bezocht 
en hartelijk ontvangen 
werd. Totdat er bij het 
overlijden van de prinses 
een artikel in de krant 
verscheen waarin werd 
gesteld dat de invloed 
van Eleanor Roosevelt 
op Juliana die van Greet 
Hofmans verre overtrof 
Inmiddels heb ik zoveel 
materiaal en informatie 
dat het mogelijk is om 
een heel blad aan de First 
Lady en Juliana te wijden. 

BONDSBIBLIOTHEEK; EEN MUST, OOK 
VOOR DE THEMATISCHE FILATELIST 

De Koninklijke Nederlandse Bond 
van Filatelistenverenigingen (KNBF) 
is in het bezit van de Bondsbiblio
theek. De bibliotheek is in Baarn 
gevestigd, in het souterrain van 
de Baarnse Openbare Bibliotheek, 
Hoofdstraat i. Deze bibliotheek, die 
door de zeer hulpvaardige Marijke 
van der Meer wordt gerund, bevat 
een collectie van meer dan 10.000 
boeken en tijdschriften over alle 
mogelijke landen en thema's. Op de 
site van de Bondsbibliotheek {www. 
knbf.nl/bondsbibliotheek.htm) kunt u 
regelmatig een selectie van nieuwe 
aanwinsten aantreffen. Met behulp 
van de online-catalogus (zie de 
afbeelding hieronder) kunt u zoeken 
naar de boeken, postzegelcatalogi en 
cd-roms, die in Baarn aanwezig zijn. 

Naast de opgenomen titels beschikt 
de Bondsbibliotheek bovendien 
in ruime mate over andersoortige 
filatelistische literatuur, bijvoorbeeld 
tentoonstellingscatalogi, veilingca-
talogi, adressenmateriaal, websites, 
jaargangen tijdschriften en ander 
documentatiemateriaal. Het lenen 
van boeken is mogelijk met een bij 
de Bondsbibliotheek verkrijgbare 
'leespas'. De bibhotheek is toegan
kelijk voor leden van een bij de KNBF 
aangesloten vereniging en voor 
leden van de NVPH. Groepsbezoek 
is op afspraak mogelijk. Wanneer u 
geïnteresseerd bent in een bepaald 
verzamelgebied, kunt u er met een 
mailtje naar informeren. De Bondsbi
bliotheek is voor bezoekers geopend 
op de volgende dagen (tijden): 

elke woensdag van 10 tot 17 
uuren 

- elke eerste zaterdag van de maand 

<$.iV Artikelen 
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Aantekeningen 
Tot slot wil ik nog een tip 
geven: maak aantekenin
gen naar aanleiding van 
de televisieprogramma's 

die u bekijkt. Geregeld 
komt er iets langs dat 
ik nog niet wist. De 
aantekeningen helpen mij 
om die informatie niet te 

vergeten of dingen nader 
uit te zoeken. Al menig 
keer kon zo iets uit mijn 
verzameling uitgediept 
worden. 
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AANGEBODEN 

Gest. van vele landen, ook 
postfr. Vraag mijn prijslijst 
aan. Nergens goedkoper! 
J. Roos, Jozefplein 22, 5552 
HV Valkenswaard. Telefoon 
0402017307. 

www.motiefonline.nl Motief

postzegels met afbeelding. 
Pzh. Jansen. Telefoon 0493

320949. 

OostEuropa. Pzh. R. 
Wiktor, Hodgesstraat 13, 
6135 CS Sittard. Telefoon 
0464512751. Email 
robertu;il<tor(g)liome.nl 

Gratis prijslijsten postfrisse 
zegels van vele thema's. 
Wien, Postbus 22517, i ioo 
DA A'dam Z.0. Telefoon 020

6974978 en www.wien.nl 

Israël: Nieuwtjesdienst 
tegen nominale waarde, 
prijslijst en geschenk gratis. 
Ongelooflijke aanbieding. 
Eilat Philatelie Club, Pb. 542, 
88104 EilatIsraël. Y. Carmeli. 
u;u; UJ.isrQelstampseilat.com 

Koopjes! Groot verzamelaar 
ruimt op tegen hoge korting. 
C. Stockmann. Telefoon 0316

526265. 

Nederland frankeergeldige 
eurozegels zonder gom 0.2g, 
0.39, 0.44 50%. C. Cruyssen. 
Telefoon 0625162155. 

^ Mooie partij NL gestempeld 
■^ alleen hoge waarden voor 
^ 10% cat.w. 'Bruno' Gouda. 
^ Telefoon 0182538460. 

I (A Door omstandigheden: 
I j y FDC Nederland van Eooi 

t/m heden. Alles in één koop 
te .a .b . W.P. Sip. Telefoon 
0703660235. 

Pzb. 45621/45, waaronder 
i5X22tb 50 euro, i boek 
Kerstzegels NL af 1987 500 
versch. totaal 1500 30 euro, 
7 stockboeken WestEur. 
Totaal 20.000 stuks, 5000 
verschillende 150 euro. P.H. 
Vloemans, Halewijnburg40, 
2907 HD Capelle a/d IJssel. 
peten;loemans(a)hetnet.nI 

Te koop mooie verzameling 
telefoonkaarten Nederland en 
Duitse. B. Boere. Bel na 19 u. 
0610867993. 

3 Dikke boeken metv.n. 
oude zegels van 1.200 
Stempelkantoren. Prijs 
n.o.t.k. K.J. v.d. Berg. 
Telefoon 0495533859. 

Mooie verzameling postfris 
NL 1976 t/m 1990 20% cat. 
w. = 50% nominaal. 'Bruno' 
Gouda. Telefoon 0182

538460. 

DDR25°/o, Bund, Berlin, 
DR, alle Europese landen 
35%, FDC's, boekjes etc. 
J. Römkens. Telefoon 045

5462894. 

StampsDNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland 
+ O.G., tevens collecties 
Europese landen. D.N. Sluis. 
Telefoon 0229261611. 
luiDiü.stampsdns.com 

Oude en nieuwe zegels van 
vele thema's en landen vindt u 
op luiüiü.oosteuropajilatelie.nl 

GEVRAAGD 

Mooie collecties v.d. hele 
wereld gratis taxatie, vlot 
afgehandeld. W. v.d.Berg, 
Valkhof 94, 2261 HV 
Leidschendam. Telefoon 070

3272108. 

Grote collecties en partijen 
van de gehele wereld. 
Contante betaling. D. van der 
Toorn. Telefoon 0703388427 
ofo65iii8436. Bezoek aan 
huis. 

Perfins gevraagd alle landen 
los, op stuk, partijtjes. J. 
Manssen, Laan der VN 
31, 3844 AD Harderwijk. 
Telefoon 0341417980. Email 
jaapmanssen@hotmail.com 

Voor mijn verzameling post

historie van Texel zoek ik 
een brief met een stempel 
DEB TEXEL 118. F.B. Leijnse. 
Telefoon 0527612658. 

Verzamelaar zoekt brieven 
uit WW2 periode van 
concentratiekampen, 
strafgevangenissen & 
ghetto's. C.J.T. van der Togt. 
Contact via email naar: 
couplefourei^ht^casema.nl of 
telefonisch 0622956109/071

3623411. 

Zemstvo zegels en klassiek 
Rusland gevraagd. R. 
Brandsen. Telefoon 0418

642035. 

Wie kan mij leveren de Franse 
zegels GlimlachenGarfield 
boekje. J.F. den Hertog. 
Telefoon 0614112045. 

Gevraagd: Thematic Stamp 
Catalogue. Amos Press 
Inc. Setos Mushrooms. J. 
de Jonge. Telefoon 0049

2828902237 Elten (BRD). 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, 
de vereniging voor alle 
verzamelaars van Engeland 
en gebieden. Maak eens 
kennis, bel 0703860232, 
zie www.sgbritannia.nl 

Blad, meetings, 4 grote 
veilingen, boelqes en veel 
verzamelplezier. Join the 
club, see you! 

Filitalia, voor verzamelaars 
van Italië, San Marino 
en Vaticaan. Bekijk de 
veiling en wordt lid via 06

51140411, 0703460328 of 
u;u)u;.JilitaHa.nI 

De Filatelistenvereniging 
Zuidelijk 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 0344661897. 
Email tonjlor(a)pIanet.nl 

Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars (CFV), brieven 
en postzegels van Frankrijk 
en voorm. Franse Kol., eigen 
blad, veilingen, rondz., 4 
bijeenkomsten p.j. in De 
Bilt. Contr. 19 euro. Info: 
Pietjan Zwaag. Telefoon 
0206277894. Email: 
p.2u;aofl(a)hccnet.nl 

Zaterdag 2 mei Grote Beurs 
Nunspeet in sporthal De 
Brake van 10.0016.00 uur. 
Inl. J. den Besten. Telefoon 
0341256163. 

Nieuw Regioruilbeurs van 
postzegels, munten en 
ansichtkaarten op zaterdag 14 
februari 2009 in gebouw S.V. 
Tubantia, Nieuwlandsweg 
5 te Rijssen van 10.0016.00 
uur. Huur tafels 4, euro. 
Standhouders hartelijk 
welkom. Inl. B. v.d. Hoek. 
Telefoon 0548517506. 

http://www.motiefonline.nl
http://www.wien.nl
http://UJ.isrQelstamps-eilat.com
mailto:jaapmanssen@hotmail.com
http://www.sgbritannia.nl
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NA LANG ZOEKEN HEBBEN WIJ VAN DIVERSE LANDEN 
V\/EER WAT NIEUWE KILOWAAR KUNNEN KOPEN 

ER IS O.A. BINNEN GEKOMEN; 
AUSTRALIË, BELGIË, CANADA, 

DUITSLAND, IERLAND, MALTA, ZWEDEN. 
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OP 21 FEBRUARÎ  BEZOEK ONS DAAR EENS. 

iWfcu] [i[i]É§«(£)ta m ̂ ss^j^ mmMm'if m\mMmmwiNm m(o)(om(Q)Mmm 
PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx 5x lOx 
L4/8 16 BLZ WIT 

L4/16 32 BLZ WIT 

L4/24 48BLZWrr 

L4/32 ,64 BLZ WIT 

6,40 5,50 5,25 5,00 4,75 

9,90 8,00 7,50 7,00 6,75 

15,20 12,25 11,40 10,70 10,20 

19,60 14,50 13,50 13,20 12,75 

WIHE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PEK STUK DUURDER 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 7,20 6,50 6,25 6,00 5,50 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 11,50 10,00 9 50 9,00 8,50 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 18 00 14,50 14 00 13,50 12,90 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 21,60 18,00 17,00 16,60 16,00 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

250 GRAM 

1KIL0 

250 GRAM 

IKILOc 

STROKEN ZWART OF BLANCO 

STROKEN ZWART OF BLANCO 

BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

NU 
NU 
NU 
NU 

17,75 

60,00 

19,00 

65,00 

BALENBALENBALENBALENBALENBALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORMAAL 120,00 NU 95,00 

9 KILO MISSIE U.S.A NORAAAAL 145,00 NU 135.00 

LAND OMSCHRIJVING 100 gr 
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 9,00 
BELGIË GROOT ASSORTIMENT 14,50 
CANADA GOEDE MODERNE MIX 19,50 
DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 9,00 
DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 

HOGE WAARDEN EN TOESLAG 12,50 
ENGELAND MET IETS NIEUW GEEN KERST 11,00 
ENG GEBIEDEN GOEDE SORTERING 22,50 
FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEIUJK 50,00 
FINLAND GOEDE SORTERING MET NIEUW 10,00 
FRANKRIJK VEEL NIEUW 14,00 
FRANKRIJK MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 17,50 
GRIEKENL^ND LEUKE MIX MET NIEUW 14,00 
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 15,00 
INDONESIË MODERNE MIX T/M 2006 17,50 
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 14,50 
KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 12,50 
LIECHTENSTEIN GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 35,00 
LUXEMBURG MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 
MALTA LEUKE MODERNE MIX 8,50 
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 9,50 
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13,50 
OOSTENRIJK MET CA 25% EUROWAARDEN 22,50 
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 
THAILAND MODERNE MIX 12,50 
U S A LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 
WERELD VEEL LANDEN LEUK 11,00 
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 12,50 
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 32,50 
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 10,00 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 15,00 
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 19,00 

'Q)\t)l.\\U\ 
250 gr 500 gr 

21,50 39,50 
34,00 
48,50 
21,50 39,50 

29,50 55,00 
25,00 49,00 
55,00 

23,50 45,00 
34,00 68,00 
40,00 
32,50 
35,00 
42,50 
33,50 
29,50 

36,00 
19,50 
22,50 
32,50 

32,50 62,50 
30,00 
35,00 
25,00 49,00 
29,50 55,00 
79,00 
23,50 45,00 
35,00 
42,00 
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1919 Rietdijk 
Uw collectie (gedeeltelijk) verkopen? 

2009 

i 
London 

U kunt nu inzenden! 
Ga met Rietdijk ais partner op recordjacht. 

Dé manier om een goede prijs voor uw collectie te krijgen. 
Tienduizenden tevreden inzenders gingen u voor sinds 1919! 
Laat ook uw verzameling optimaal renderen via onze veiling! 

Veiling 392 gaat plaatsvinden op 20, 21 en 22 april 2009 

Voor deze veiling M u nog materiaal inleveren! 
Inleveren is mogelijk tot ca. begin maart. Onze 392° veiling in het komende voorjaar 
beloofd een bijzondere veiling te worden. Wij mochten al diverse mooie inzendingen 

ontvangen. Ook u kunt meeprofiteren door uw verzameling aan te bieden in deze 
"internationale etalage". Een goed aanbod staat immers garant voor een goed 

prijsniveau. U bent van harte welkom om uw materiaal vrijblijvend aan ons voor te 
leggen. Voor grotere collecties komen wij graag naar u toe! 

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

Rietdijk Veilingen 
Adres Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 

2514 GC 's-Gravenhage 
Telefoon 070-3647957 (postzegelveiling) 

070-3647831 (muntenveiling) 
Fax 070-3632893 
I nternet www. rietdijk-veilingen, nl 
E-mail info@rietdijk-veilingen.nl 
Giro 420875 / Bank 47.35.68.705 

90 jaar in dienst van de filatelie 
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