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De Nederlandsche Postzegelveiling 
18 t/m 21 maart 2005 

INDELING DER VEILING - PROGRAM OF SALES 
Eerste z i t t ing 
VRIJDAG 18 maart 19.00 uur (zaal open 18.30 uur) 
NEDERLAND EN OVERZEE COLLECTIES EN VOORRADEN 
WERELD BRIEVEN EN FDCS 
WERELD DOZEN 

Tweede z i t t ing 
ZATERDAG 19 maart 13.00 uu 
BUITENLAND LOSSE KAVELS 

BUITENLAND COLLECTIES EN PARTIJEN 

Derde zitting 
MAANDAG 21 maart 18.00 uu 
POSTHISTORIE NEDERLAND EN OVERZEE 

JAPANSE BEZETTING 

NEDERLAND EERSTE EMISSIE 

NEDERLAND EN OVERZEE LOSSE KAVELS 

KIJKDAGEN - EXPOSITION - BESICHTIGUNG - VIEWING 
TEN KANTORE LEEUWENVELDSEWEG 14, WEESP • TEL 0294 43 30 20 • FAX. 0294 43 30 55 

14 maart 

15 maart 

16 maart 

17 maart 

18 maart 

19 maart 

20 maart 

MAANDAG 

DINSDAG 

WOENSDAG 

10.00- 16.00 uur 

10.00- 16.00 uur 

10.00-16.00 uur 

DONDERDAG 10.00 - 19.30 uur !!! 

VRIJDAG 10.00- 17.00 uur (uitsluitend kavel 1-17331!!) 

ZATERDAG 09.00 - 15.00 uur (kavel 1-1733 tot 100 nrs. voor afslag) 

MAANDAG 10.00 - 17.30 uur 

De gehele catalogus m e t alle foto's in kleur staat op Internet: 

www.npv.nl 
De Nederlandse Postzegelveiling 
Leeuwenveldseweg 14 -1382 LX - Weesp - tel. 0294-433020 

http://www.npv.nl


^ Leuchtturm 

Van het begin tot heden 
Voor de serieuze Duitsland verzamelaar heeft LEUCHTTURM complete SF albums en texten voorradig 

COMPLETE ALBUMS 
BONDSREPUBLIEK 

BERLIJN 

DDR 

DUITSE RIJK 

ALBUM BLADEN 
DUITSLAND 19492003 

Bondsrepubliek  horizontale paren 
Bondsrepubliek samenhongende zegels 

Bondsrepubliek  speciale briefkaarten 

Bondsrepubliek

speciale postwaardenstukken 
Bondsrepubliek 

19592003 

19461978 

19802003 
19491987 

19881997 

19982003 

Bondsrepubliek 
gemeenschappeli|ke uitgiften 

2003 

19692003 

Bondsrepubliekhoekrandstukken okl 19941999 

Berlijn 

Berlijn samenhongende zegels 

DDR 

DDRvellet|es 
DDR samenhangende zegels 

DDR dienst, incl. ZKD 

20002003 

19481959 

19601969 
19701974 

19751979 
19801984 

19851990 

19591990 
19491989 

19491959 

19601969 
19701974 

19751979 
19801984 

19851990 

19771990 
19451969 

19701979 
19801984 

19851990 
19541989 

Aanfal 
bladen 

18 

36 
29 

20 
41 

32 

51 
13 

20 
69 

59 

16 
16 

15 
18 
11 

18 
11 

24 

40 

76 
47 

52 
49 

52 
21 

47 
44 

38 

57 

25 

Bladinhoud 
zonder klemsiroken 

Basleinr. € 


23 AZ/1 
23 AZ/2 












23 B/l 
23 B/2 
23 B/3 
23 B/4 
23 B/5 
23 B/6 


23 BZ 

24/1 
24/2 
24/3 
24/4 
24/5 
24/6 
24 K 
24Z/1 
24Z/2 
24Z/3 
24Z/4 
24 D 

,
29,60 
24,00 

,
,

—/~ 

—,— 
,

,
,
,

14,40 
14,40 
13,60 
16,40 
10,10 
16/40 

,
21,40 

32,00 
60,00 
37,20 
41,00 
38,60 
41,00 
17,50 
41,80 
39,00 
33,80 
50,00 
23,20 

SFBladinhoud 
met klemstroken 

BosMinr. € 

23 AP 
23 AZ/1 
23 AZ/2 
23 ASK/1 
23ASK/2 

23 G 

23 GP/1 
N23GP 

23 GA 
23 ER/1 
23 ER/2 

23 B/1 
23 B/2 
23 B/3 
23 B/4 
23 B/S 
23 B/6 
23 BP 
23 BZ 

24/1 
24/2 
24/3 
24/4 
24/5 
24/6 
24 K 
24Z/1 
24Z/2 
24Z/3 
24Z/4 
24 D 

SF 
SF 
SF 
SF 
SF 

SF 

SF 
SF/03 

SF 
SF 
SF 

SF 
SF 
SF 
SF 
SF 
SF 
SF 
SF 

SF 
SF 
SF 
SF 
SF 
SF 
SF 
SF 
SF 
SF 
SF 
SF 

33,40 
66,50 
53,50 
36,80 
86,50 

77,00 

90,00 
38,40 

37,80 
116,00 
104,00 

28,60 
28,60 
27,00 
32,20 
19,60 
32,20 
20/40 
44,20 

71,50 
135,00 
83,50 
92,50 
87,00 
92,50 
38,40 
86,00 
80,50 
69,50 

104,00 
45,40 

Deel 1: 19491979 Bestelnr. 223 A / 1  4 SF 
Deel 11:1980 1994 Bestelnr. 223 A / 5  7 SF 
Deel III: 19952003 Bestelnr. 223 A / 8  9 SF 

€ 165,00 
€ 136,00 
€ 127,00 

Deel: 19481990 Bestelnr. 223 B SF 

Deel I: 
Deel II: 
Deel III: 

Deel I: 
Deel II: 

19491969 
19701979 
19801990 

18721932 
19331945 

Bestelnr. 224/12 SF 
Bestelnr. 224/34 SF 
Bestelnr. 224 /5 6 SF 

Bestelnr. 220/12 SF 
Bestelnr. 222 A SF 

€ 163,00 

€ 193,00 
€ 173,00 
€ 173,00 

€ 129,00 
€ 99,00 

DUITSLAND 18491959 

Oud Duitsland alleen Oud Duitsland 

alleen Beieren 18491920 

alleen Württemberg 18511923 

Duitse Rijk Keizemik 18721918 

Republek 19191932 

Samendrükken|Kezerr|k Republiek] 19101932 

[Kolan en en postkontoren 

Danzica inclusief haven Gdansk 19201939 

Memelgebied 19201923 1939 

Saargebed 19201935 

Bezelte Gebieden in de Isle Wereldoorlog 19141918 

Stemgebieden 19201922 

Dui tse Rijk olleen Moederland 19331945 

Bohemen en Morovie 19391945 

Gen Gouvernement 19391944 

Bezette Gebieden in de 2e Wereldoorfog Elzas Estland 

Konaal Elanden KuHand Lotharingen Luxemburg Ostland 

Oekraïne 19401945 

Bezette Gebieden m de 2e Wereldoodog Albanië België 

Estland (Lokaal uitgiften) Frankrjk Kotor Loibach Letland 

Litouwen Macedonië Montenegro Rusland (Pleskau) Serv e 

Oekraïne (Burgerbestuur) Zante Zara Vr| Indie 19411945 

Samendrukken (Derde Ri|k) 19331941 

Duitse lokaalpost 19451946 

Amerikaanse en Britse lone 19451949 

Franse zone 19451949 

Russisciie bezettingszone 19451949 

Saarland 19471959 
1 

Aantal 
bloden 

40 

33 

18 

21 

46 

30 

42 

35 

16 

18 

12 

13 

52 

15 

15 

12 

53 

43 

91 

20 

20 

34 

24 

Bladinhoud 
zonder klemstroken 

Bestelnr. € 

19A 

19B 

19 W 

20/1 

20/2 

20 Z 

21 A 

21 B 

21 C 

21 D 

21 E 

21 F 

22 A 

22 B 

22 C 

22 D 

22 BG 

22 Z 

23 LOK 

23 AB 

23 F 

24 S 

23 D 

30,40 

25,40 

15,00 

17,70 

35,40 

24,20 

32,20 

27,00 

13,60 

15,00 

11,00 

12,60 

39,80 

14,20 

14,20 

11,20 

40,20 

34,60 

68,50 

16,70 

16,70 

26,20 

19,90 

SFBladinhoud 
met ktemstroken 

19 A 

19 B 

19 W 

20/1 

20/2 

20 Z 

21 A 

21 B 

21 C 

21 D 

21 E 

21 F 

22 A 

22 B 

22 C 

22 D 

22 BG 

22 Z 

23 LOK 

23 AB 

23 F 

245 

23 D 

SF 

SF 

SF 

SF 

SF 

SF 

SF 

SF 

SF 

SF 

SF 

SF 

SF 

SF 

SF 

SF 

SF 

SF 

SF 

SF 

SF 

SF 

SF 

72,50 

60,00 

32,80 

38/40 

84,00 

55,50 

76,50 

64,50 

29,20 

32,80 

22,20 

24,00 

94,00 

27,20 

27,20 

22,40 

96,00 

78,50 

159,00 

36,60 

36,60 

62,00 

43,60 

S 
S 
_■ 

LEUCHTTURM Bureau voor Nederland en België: B.W. van Straten V.O.F. • Bijendans 10 • 2907 TA Capelle a/d ijssel 
Tel/fax Nederland: 0180617780/623075 • Tel/fax België: +31104580083/4510858 



- advertorial -

BESTEMMING 
Het overkomt veel enthousiaste postzegelverzamelaars, je kijkt verder dan het plaatje 

en je vraagt je af: waarvoor is deze frankeerwaarde eigenlijk uitgegeven? je ziet een 

gestempelde postzegel en wil de puzzel oplossen: hoe ziet het volledige poststempel 

er eigenlijk uit? Zodra deze vragen spelen, loop je het aangename risico in de ban te 

geraken van postgeschiedenis. Natuurlijk, voor het antwoord kan de nieuwsgierige ver

zamelaar zich verdiepen in de beschikbare literatuur. Deze geeft antwoord op de vraag 

waarom Nederland een postzegel van 62 cent heeft uitgegeven. En dat de 4 letters 

OENA op de Indische postzegel behoren bij een langstempel TAROENA. Maar een ver

zamelaar wil niet alleen blijven neuzen in boeken, maar verzamelen. En dan gebeurt 

het: je wil de postzegel in functie zien, je wil een complete afstempeling zien. Er rest 

niets anders dan een hele prettige uitbreiding van je hobby: poststukken verzamelen. 

Zodra een verzamelaar zich gaat toeleggen op het bijeenbrengen van een collectie post

stukken, ontvouwt zich een hele nieuwe wereld met een enorm spectrum aan nieuwe, 

verrassende verzamelmogelijkheden. 

Nadelen? Poststukken nemen 
te veel ruimte m Dat kan, 
maar in de beperking herkent 
men de meester. Bovendien 
bli)ft de omvang binnen de 
perken als je van meet af aan 
geen concessies doet aan 
kw/aliteit (besef daarbij wel dat 
oude brieven van voor 1900 
veelal met onberispelijk kun
nen zijn) 
Te duur. Wat is duur en waar
mee wordt de prijs dan verge
leken? Wilt u de Nederlandse 
Klassieken (emissies 1852, 
1864 sn 1867) op poststuk 
gaan verzamelen, dan moet u 
meer investeren dan als u zich 
wilt toeleggen op de prachtige 
Bontkraagserie "op stuk" of 
bij de opbouw van een verza
meling typenraderstempels. 
Uiteraard moet u rekening 
houden met uw financiële 
mogelijkheden, maar het is 
een misverstand dat het ver
zamelen van brieven duur is 
(duurder dan wat^). En het 

kan spannend zijn, waarbij 
echte verzamelwoede vereist 
IS (hier positief bedoeld als 
prettige fllatelisteneigen-
schappen zoals speurzin en 
volharding). Het bekende 
prijsmechanisme laat zien of 
een bepaald verzamelgebied 
tot de mogelijkheden behoort 
Immers, als het aanbod groot 
IS, maar de vraag klem, dan is 
de prijs laag dus is het verza
melgebied zeer betaalbaar 
Denkt u maar aan een verza
meling Koningin Juliana En 
Profil. Een dergelijke verzame
ling aanleggen hoeft met min
der voldoening te geven. Maar 
ook. als zowel de vraag als het 
aanbod klem is, blijft de prijs 
relatief laag, ook al is dus aan 
het materiaal moeilijk te 
komen. Denkt u maar aan het 
verzamelen van stempels van 
Curasao op poststuk. Of nóg 
lastiger: portzegels van 
Curasao en Suriname op 
poststuk 

Voordelen? Te veel om op te 
noemen. Feitelijk komt het 
neer op een verbreding of ver
dieping van het verzamelen. 
Het woord postgeschiedenis 
geeft al weer dat het gaat om 
geschiedenis, de postale 
geschiedenis die zich m een 
bepaald tijdvak of onder 
bepaalde omstandigheden 
afspeelt. Het is een weerklank 
van een bepaalde tijdsgeest. 
Poststukken zijn geschied
kundige documenten uit een 
verleden Zo bezitten wij een 
brief uit 1856 van Nederlands-
Indie met een afstempeling 
Ceram. Die plaats heet nu 
Serang en ligt m West-Java. 
Het was destijds de hoofd
plaats van de residentie 
Bantam Daar zetelde resi
dent Slijmering, die zich geen 
raad wist met de knevelarijen 
die assistent-resident Max 
Havelaar m Lebak aantrof en 
rapporteerde. De filatelisti-
sche waarde van de brief is 

gering (25 euro), maar de his
torische des te meer, althans, 
voor hen die Multatuli's mag-
num opus Nederlands groot
ste literaire voortbrengsel vin
den. 

Er zijn verschillende manieren 
om tegen het verzamelen van 
poststukken aan te kijken. 
Onderstaande bescheiden 
opsomming laat enkele 
mogelijkheden zien (gemaks
halve praten we alleen over 
Nederland en Overzeese 
Rijksdelen). 

Uitgaande van het verzame
len van postzegels op post
stuk 

enkelfrankermgen 
dubbelfrankermgen, com-
binatiefrankermgen 
postzegels van een 
bepaalde frankeerwaarde 
(bv alleen zegels van 10 
cent) 

- verzamelen met het oog 
op (de ontwikkeling van) 
posttaneven 

- firmaperforaties 
met port belaste post
stukken 
vroegst en laatst bekende 
gebruiksdata van de zegel 
poststukken met dienst-
zegels, luchtpost, interne
ringszegels, roltandingen, 
etc 
bepaalde emissies zoals 
Bontkraag, Veth, Lebeau, 
Jubileum 1923 alleen van 
Nederland 
bepaalde emissies die in 
Nederland en de 
Overzeese Rijksdelen zijn 
gebruikt, zoals Van 
Krimpen 
bepaalde diensten (aante
kenen, expresse, waarde-
brieven) 
verzamelen van uitslui
tend rode postzegels, of 
blauwe, etc. 
verzamelen van zegels 
met velrandbijzonderhe-
den 



- combinaties uit auto
maatboekjes 
kinderzegels, zomerze-
gels of andere thema's 

- zegels met bepaalde the
ma's of motieven, zoals 
Tweede Wereldoorlog of 
beroemde personen 
gefrankeerd met zegels 
van verschillende landen 
(bv. in geval van doorzen
ding of beporting) 

Uitgaande van het verzame
len van poststempels op post
stuk 
- typen poststempels 
- vroegst en laatst bekende 

data van bepaalde typen 
poststempels 

- administratieve stempels 
(en het hoe, wanneer en 
waarom daarvan) 

- foutieve (zegel) afstem pe
lingen 
buitenlandse stempels 
combinatie van stempels 
(zoals puntstempels met 
een apart dagtekening
stempel) 

- onderzoek naar bepaalde 
stempels (zoals welke 
afmetingen franco-in-
kastje zijn door welke 
kantoren gebruikt?) 
diverse kleuren van de 
gebruikte stempelinkt en 
de daarbij behorende 
data 

belangstelling voor de 
geografie (waar ligt 
Waterlandkerkje? Kofie-
djompo?) 
postmechanisatie 

- waarom en wanneer bui-
tenlandstalige stempels 
in Nederland zijn gebruikt 
(Ruremonde, Fauquemont) 

Uitgaande van het verzame
len van wat het poststuk ons 
laat zien 

mooi bedrukte firmabrie-
ven 
br iefportaanduidingen 
(voornamelijk uit de tijd 
voor de postzegels) 
bestemmingen (tussen 
Nederland en de 
Overzeese Rijksdelen, 
tussen Nederland en 
allerlei andere landen, 
gebieden, plaatsen) 
handschriften 
geadresseerden (beroem
de personen, edellieden, 
vorstenhuis, naamgeno
ten, etc.) 
afzenders 
in nederigheid gevouwen 
brieven 
gevolgde verzendroutes 
streekverzameling, woon
plaats vriendin, geboorte 
plaats 
zogenaamde zwerfbrie-
ven (op zoek naar een 
geadresseerde) 

verkeerd verzonden brie
ven (zoals de brief uit 
1919 van Rotterdam naar 
Turkye, via Constantino-
pel terug naar Nederland 
en uiteindelijk over Ijzen-
dijke naar Turkye in 
Zeeuws-Vlaanderen) 

- onbestelbare brieven 
rouwbrieven 
ramppoststukken 
luchtpost, scheepspost, 
treinpost, oorlogspost, 
etc. 

Uitgaande van het verzame
len van het soort poststuk 

gewone correspondentie 
drukwerken, monsters, 
nieuwsbladen, adreskaar-
ten, identiteitskaarten, 
busrechtkaarten, etc. 
postwaardestukken 
postale formulieren 

- brieven buiten de post 
om vervoerd, gesmokkel
de post, expeditiedien
sten, _/örworc///ig agents 

Deze onvolledige opsomming 
geeft u een idee wat de moge
lijkheden van het verzamelen 
van "postgeschiedenis" zijn. 
Deze zijn dus legio. Het is 
zelfs bij benadering onmoge
lijk om een (deel)verzameling 
compleet te krijgen. Het speu
ren op veilingen, beurzen, 
internet, verzamelaarsvereni

gingen, bij poststukkenhande
laren, etc. zal een fascineren
de bezigheid blijken. Naast 
het verzamelen van poststuk
ken zelf biedt onze hobby ook 
dat andere grote voordeel: het 
levert sociale contacten op die 
niet zelden leiden tot goede 
vriendschappen. 
Overigens geldt ook hier weer: 
als u besluit poststukken te 
gaan verzamelen, schaft u 
zich dan ook direct vaklitera
tuur aan. Het geeft u veel 
meer kennis en dus voldoe
ning. U weet wat u verzamelt. 
Medeverzamelaars? Velen 
treffen elkaar bij de 
Nederlandse Vereniging van 
Poststukken- en Poststempel
verzamelaars. 

Van Dieten Postzegelveiling
en wenst u vele mooie post
stukken toe en helpt u graag 
bij de opbouw van uw collec
tie. Nadere informatie? Surf 
naar wviw.vandieten.com 

Veiling 598 op 2 juni 2005 
(alleen collecties) 
Veiling 599 van 12-15 septem
ber 2005 

Uit veiling ^gg 

http://wviw.vandieten.com


AANBIEDINGEN NEDERLAND 
POSTFRIS 

cat nr 

50 55 
81 
82 83 
84 86 
87 89 
90 94 
95 
95 
97 
102 103 
104 105 
106 
107 109 
110 113 
114 120 
129 
132 133 
134 135 
136 138 
139 140 
141 143 
144 148 
166 168 
169 176 
177 198 
+C 
199 202 
203 207 
208 211 
212 219 
220 223 
224 
225 228 
229 231 
232 235 
236 237 
238 239 
240 243 
244 247 
248 251 
252 255 
256 
257 260 
261 264 
265 266 
267 268 
269 

274 277 
278 

283 286 
287 288 
289 292 
293 295 
296 299 
300 304 
305 309 
310 312 
313 317 

323 324 
325 326 
327 331 
332 345 
346 349 
+ C 
350 355 
356 373 
356a/d 
374 378 
379 391 
379a/d 
392 396 
397 401 
402 403 
402b 403b 
405 421 

474 489 
490 494 
495 499 
500 503 
504 505 
506 507 

513 517 
518 533 
534 537 
538 541 
542 543 

pn/s 

40 50 
52 50 
17 00 

540 00 
32 50 
12 00 
29 00 
29 00 
65 00 

145 00 
540 00 

4 75 
182 50 

14 60 
57 00 
59 50 

143 00 
66 00 

165 00 
14 50 
19 20 
68 00 
15 00 
13 75 

510 00 
24 00 
47 00 
22 25 

122 00 
36 00 
35 00 
55 50 
49 50 
49 50 

385 00 
59 00 
89 50 

166 00 
88 00 
4100 
2150 
99 00 
83 00 
40 50 
49 50 
24 50 

78 00 
46 00 

55 00 
10 50 
42 75 

7 35 
33 50 
27 25 
26 00 
10 25 
27 90 

8 50 
16 50 
29 75 
1810 

345 00 
26 00 

104 00 
79 00 
10 75 
7 15 
5 00 
2 95 

5 25 
175 00 

145 

105 00 
4 50 
3 00 
4 50 
150 
2 50 

10 50 
215 00 
695 00 

12 00 
6 75 

POSTFRIS 

catnr 

544 548 
549 
550 555 
556 560 
561 562 
563 567 
568 572 
573 577 
578 581 
582 
583 587 
588 591 
592 595 
596 600 
601 
602 606 
607 611 
612 616 
617 636 
637 640 
465/634b 
641 645 
646 
647 648 
649 653 
654 
655 659 
660 
651 665 
666 670 
671 675 
576 680 
681 682 
683 687 
688 692 
693 694 
695 699 
700 701 
702 706 
707 711 
715 719 
720 721 
722 726 
727 728 
729 730 
731 735 
736 737 
738 742 
743 744 
745 746 
747 751 
752 756 
757 758 
759 763 
764 765 
755 770 
771 773 
774 776 
777 778 
779 783 
784 785 
786 790 
791 
886 888 
886 888 
vellen van 
10 
889 893 
894 898 
899 
901 905 

pn/s 

1210 
155 

36 00 
57 00 
6 60 

18 75 
23 00 
15 00 
17 85 
180 

13 75 
6 60 

62 00 
8 50 
0 50 

16 50 
10 50 
14 00 
8 75 

22 00 
9 25 

20 00 
150 
3 00 

10 50 
0 70 

14 00 
100 
9 00 

1100 
24 00 
8 50 

78 00 
8 00 

10 00 
3 95 
5 00 

12 00 
10 50 
12 50 
7 50 
0 75 

10 50 
8 50 
125 
6 00 
2 50 

1125 
4 50 
3 50 

10 00 
6 00 
0 25 
4 00 
0 80 
4 00 
160 
9 70 
150 
310 
0 80 
4 00 
0 70 
810 

74 50 
125 
165 
3 50 
180 

POSTFRIS 

catnr 

906 907 
909 911 
912 916 
917 
920 924 
927 929 
932 936 
937 
965 969 
975 977 
978 982 
983 
985 989 
992 995 
996 1000 
1001 
1003 1006 
1012 1014 
1015 1019 
1020 1023 
1024 
1026 1029 
1032 1035 
1038 1041 
1042 
1043 1045a 
1046 1049 
1052 1054 
1052 paar 
1059 1062 
1063 
1068 1071 
1079 1082 
1083 
1085 1088 
1098 1102 
1098a 1102a 
1103 1106 
1107 

POSTZEG 
BOEKJE 

1 
2 
3 
3A 
4 

6A 
SB 
6C 
6D 
6E 
6EF 
6FFP 
6FFa 
7A 
7B 
7BF 
8A 
8B 
8C 
8AF 
8BF 
8CF 
9A 
9B 
9D 
9E 
9F 
9G 

pri/s 

190 
0 95 
210 
6 00 
2 00 
190 
2 80 
6 25 
3 45 
120 
310 

12 50 
4 25 
210 
210 
7 50 
2 25 
0 85 
1 70 
2 30 
5 25 
2 05 
185 
2 10 
6 90 
145 
185 
6 05 
7 50 
150 
2 55 
145 
1 10 
170 
130 
2 20 
2 20 
100 
140 

3 50 
5 20 
155 
2 00 
140 

3 20 
86 35 

27 30 
5 40 
140 
4 40 

19 00 
190 
190 
3 75 
5 25 

29 00 
5 35 

13 20 
36 50 

8 25 
95 45 
67 70 
56 35 
67 70 
2135 

WIJ LEVEREN UITSLUITEND 

KWALITEIT 
ALS U DIT OOK WENST, 

DAN BENT U BIJ HET 
JUISTE ADRES. 
SNELLE LEVERING 

UIT VOORRAAD 

POSTFRIS 

cat nr prijs 

VERVOLG BOEKJES 
9H 10 50 
9AF 6 25 
9CF 38 65 
9DF 57 75 
9EF 95 45 
9FF 67 75 
9GF 1910 
9HF 4 25 
lOA 4 85 
lOAF 6 85 
lOBF 12 25 
HAF 6 00 
I I B F 640 
12A 8 60 
13A 1175 
14A 3 00 
14B 3 00 

Onderstaande 

GESTEMPELD 

Roltanding 

1 18 215 00 
19 31 68 00 
32 poa 
33 56 127 00 
57 70 48 00 
71 73 82 00 
74 77 31 50 
78 81 14 50 
82 85 13 25 
86 89 15 50 
90 93 24 50 
94 97 21 25 
98 101 19 50 

Luchtpost 

6 8 7 00 
12 13 142 00 
Port 

27 19 00 
28 92 00 
31 43 85 00 
42 26 50 
43 41 00 

Internering 

1 130 00 

Dienst 

1 8 145 00 
9 15 31 00 
15 19 22 50 
20 24 2 80 
25 26 815 
27 40 5 10 
41 43 0 60 
44 58 8 50 

Telegram 

1 24 00 
2 22 00 
3 7 50 
4 11000 
5 20 00 
6 7 00 
7 poa 
8 13 00 
9 13 00 
10 21 00 
11 22 00 
12 230 00 

Post pakket 

1 2 70 
2 30 00 

Post bewi/s 

1 7 260 00 

Staat de door U 
gewenste serie met 
in deze advertentie^ 
De ruimte is helaas 
met toereikend om 
alles op te nemen 
GRATIS PRIJSLIJST 
LIGT VOOR U KLAAR 

*Gratis pnjslifst met vele postfrisse en gestempelde zegels Nederland en Overzee 

I DE COMPLETE PRUSUJST STAAT OOK OP INTERNET'n"" www postzegelhoes nl 

MICHEL CATALOGUS PROGRAMMA 2005 

3 maart Munten catalogus Duitsland 2005 
Telefoonkaarten Duitsland 2005 in kleur 

22 april Duitsland Speciaal 2005 Band 1 in kleur 
Duitsland Speciaal 2005 Band 2 in kleur 
Oostenrijk Speciaal 2005 in kleur 
Zwitserland-Liechtenstein Speciaal 2005 
in kleur 

2 Juni Noord- en Oost Afrika 2005, Overzee Band 4 
Ganzsachen Duitsland 2005 
Post Treinen (Modellen en Types) 2005 
in kleur 

8 Juli Duitsland 2005-06 in kleur 
West- en Midden Europa 2005-06 in kleur 
(EK1) 
Zuid Europa 2005-06 in kleur (EK 2) 

8 september Australie-Oceanie-Antarctica 2005-06, 
Overzee 7 
Noord- en Noordwest Europa 2005-06 
in kleur {EK 3) 
Oost Europa 2005-06 in kleur (EK 4) 

14 oktober Bildpostkarten 2005-06 
Privatpostmarken 2005-06 
Sovjet Unie Speciaal 2005-06 in kleur 
Brieven Duitsland 2005-06 

2 December Junior 2006 in kleur 
CEFT 2006 in kleur 
UNO Speciaal 2006 in kleur 
Midden- en Oost Azie 2006. Overzee Band 9 
Rolzegel catalogus Duitsland 2006 

Onder voorbehoud van wijzigingen 

€ 17,80 
€ 42,00 

€ 54,00 
€ 54,00 
€ 32,00 

€ 32,00 

€ 66,00 
€ 36,00 

€ 39,80 

€ 29,80 

€ 52,00 
€ 52,00 

€ 66,00 

€ 52,00 
€ 52,00 

€ 24,80 
€ 29,80 
€ 98,00 
€ 44,80 

€ 14,80 
€ 36,00 
€ 36,00 
€ 66,00 
€ 39,80 

auf der heide 
www aufderhe de nl e mail aufderheide@hetnet nl 

Oude Woudenbergse Z a n d w e g 4 
3707 A N Zeist tel 030 6924800 
fax 030 6933011 postgiro nr 1700 

UW postzegelhandel op internet 
postzegels 
• albums 
• catalogi 

• telefoonkaarten 
verpakkingsmateriaal 

mmmmM 
• Compleet overzicht Davo 

en Importa albums 
• Hawid klemstroken met 

± 15% korting 
• Regelmatig leuke 

aanbiedingen 
• Franco vanaf 75,00 euro 

Nieuwe catalogi 
(met prijzen 
in euro's) 
YVERT 
MICHEL 
NPVH, enz. 
aantrekkelijk 
(laag) geprijsd 

AANBIEDING LUXE A L B U M S DAVO 

Elke maand op onze site 
een ander luxe land-album 
van Davo in de aanbieding 

tel: 010-476.81.75 - fax: 010-476.80.48 
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'Filatelie' (waarin opgenomen De 
Philatelist) wordt uitgegeven door de 
Stichting Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie te Den Haag. 'Filatelie' 
bevat  buiten verantwoordelijkheid 
van de redactie  de officiële mede
delingen van de Nederlandse Bond 
van FI la teil stenVerenigingen NBFV 
en de NVPHinformatiepagina's. 
'Filatelie' verschijnt omstreeks het 
midden van elke maand (niet in juli). 

Hoofdredacteur: 
Aad Knikman AIJP 
Klipper 2,1276 EP Huizen. 
Telefoon: 0355254391 
Telefax: 03552 40 926 
Email: philatelie(a)tip.nl 
Website: www.filatelie.ws 

Advertentieverkoop: 
Brouwer Media bv 
Postbus 270, 3830 AG Leusden 
JeanmedeTroye 
Telefoon: 03343 35 ^3^ 
Telefax: 0334335255 

Abonnementen en 
bezorgklachten: 
Abonnementenland 
Postbus 20,1910 AA Uitgeest 
Telefoon: 0251313939 
Telefax: 0251310405 
Email: aboservice@aboland.nl 
Website: www.aboland.nl 

Adreswijzigingen: 
Adreswijzigingen geeft u op aan de se
cretaris van de vereniging waarvan u 
lid bent. Individuele abonnees (jaar
lijkse betaling aan de Stichting) zen
den hun adreswijziging aan de admi
nistratie (zie 'Abonnementen'). 

'Hoe word ik abonnee? ' 
Er zijn twee abonnementsmethoden: 
1. een collectief abonnement: 
U kunt lid worden van een vereniging 
die bij 'Filatelie' is aangesloten (zie 
'Verenigingsadressen' elders in dit 
nummer). Het abonnementsgeld is 
dan inbegrepen in de contributie die u 
aan de vereniging betaalt. 
2. een individueel abonnement: 
Voor een individueel abonnement 
kunt u zich  met uitzondering van 
België  aanmelden bij Abonnemen
tenland in Uitgeest (zie 'Abonnemen
ten') voor € 22. (Nederland) of 
€ 35.50 (buitenland). Een individueel 
abonnement kan per de eerste van een 
willekeurige maand ingaan; het loopt 
minimaal één jaar (elf nummers). 
Voor het opzeggen van uw abonne
ment: zie 'Opzegging abonnement' . 

Belgische abonnees 
Als u in België woont kost een abon
nement € 23., te storten op rekening 
000035088233 t.n.v. Penningmees
ter Maandblad Filatelie, Brussel; 
vermeld duidelijk het adres waarnaar 
het blad moet worden gezonden! 

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

Losse nummers : 
Nummers van de lopendejaar^an^ kun
nen (mits voorradig) voor € 2.50 per 
nummer (inclusief porto) worden 
besteld via postgiro 8591403 van 
Abonnemenland te Uitgeest; vermeld 
de gewenste editienummers. 

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

Erevoorzitter: 
Mr A. van der Flier AIJP 

Copyright: 
© 2005 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer : 
36.000 exemplaren 

ISSNnummer: 01663437 

Inhoud Filatelie 
Uit de wereld van de filatelie 

Nieuw op het postkantoor 198/99 Duitslandnummer 
Verzamelgebied Nederland 

Verzamelgebied België 

Maximafilie DUITSLANDEIJDRAGE 

..202/203 

,.204/205 

208 
December en overgangsfrankeringen DUITSLANDBIJDRAGE 

210/211/212/213/214/215 
Bondspagina's 

216/217 
Postzegelboekjes 

218/219/220 
Onbekende post van de eerste OostWestvlucht DUITSLANDBIJDRAGE 

" 4 
Verenigingsadressen 

Luchtpostnieuws 
.225/226/227 

Goed nieuws: verzamelingen te huur 
.227 

..228 
Residentieslot Arolsen: een Duits miniVersailles DUITSLANDBIJDRAGE 

2 3 0 / 2 3 1 
Postwaardestukken 

2 3 2 / 2 3 3 
Post tussen de rails: Bahnhofszeitungen DUITSLANDBIJDRAGE 
•v, •■•••.••••, 234/235/236/237 
Filatehstische evenementen 

238/239 
■239 

Nederlandse stempels DUITSLANDBIJDRAGE 

Tandjes van de macht bijten ook in Duitsland DUITSLANDBIJDRAGE' 
240/241/242 

Wij lazen voor u DUITSLANDBIJDRAGE 

Vervalsingen herkennen DUITSLANDBIJDRAGE 

Informatiepagina's van de NVPH 

Boekenplank / Bon voor kleine annonces 

Lezerspost 

2 4 4 / 2 4 5 

, . 2 4 6 / 2 4 7 / 2 4 8 

, . 2 5 0 / 2 5 1 

.252 

•253 
Nieuwe uitgiften 

254/255/256/257/258/259/260/261 
Thematisch panorama DUITSLANDBIJDRAGE 

262/263/264 
Kleine annonces 

2 6 6 

Bi^d^oorgagin^ 
Dit is een bijzonder nummer van Filatelie: 
veel artikelen en rubrieken zijn geheel of ge

deeltelijk gewijd aan Duitsland, het thema 
van de later deze maand te houden Interna

tionale Brieuenbcurs in Gouda. De bewuste bij

dragen zijn in de index apart vermeld. 
Foto: Rene'Hillesum, Roosendaal 

Advertentieindex 

In dit nummer van Filatelie treft u veel 
over het verzamelgebied Duitsland aan; 
hieronder alvast een (visuele) greep uit 
het ruime aanbod: 

Bahnholszctfniiaeii 
Deufsdic llhraincZ€Uuii4" 

Ackermann 184 
Alexander, pzh 22g 
Apeldoornse Postz.handel 201 
Auf der Heide 182 
BienerGmbH 243 
Bijl, van der 266 
Boeier, De 186 
Brabantse pz.enmv 192 
Bredenhof / de Berm 267 
Collect Plaza 184 
Davo 201 
Deventer pzh 187 
Dieten,van 180181 
Dutchstamp 188189 
Edith v.d.Linden 187 
E.S.P.A 253 
Geiger, Frank 207 
Guernsey/Monaco 265 
Felzmann, Ulrich 209 

Filcon 207 
Hersche i tRonpzh 229 
Hollands Glorie 229 
Huls 229 
Kienhorst pzh 184 
Kind, JGJ van der 229 
Krokol, Postz.h 187 
Lodewijkpzh 221 
Lokven, van 185 
Leuchtturm 179 
Lips Brandkasten 187 
Mastrigtv. (Safe) 192 
Meinhardt 221 
Mondial 193 
Michel 207 
Nederlandsche, De Postz.veiüng 178 
Nipa 222 
Nijs, Wim de 206 
Overijsselse pzv 196 

Postbeeld 201 
Poststempel 182 
Postzegelhoes ' t 182 
Postzegel Partijen Centrale 223 
Postzegel Partijen Handel 221 
Ruiter, De 249 
Rietdijk 268 
Rijmond, pzv 190191 
Robjanning 22g 
Sandafayre 249 
Schoming.pzh 253 
Smits Philately 206207 
Spijkenissepzh 253 
Stamps DNS 192 
Tieman, Willem, pzh i94 i95i97 
Vliet, Van 221 
Wapler, Christian 186 
Zeist, pzh 201 
Zutphense Postzh 187 

jCDfT 
Het maandblad Filatelie is lid van de ASCAT (de internationale organisatie van uitgevers van postzegelcatalogi en postzegeltijdschriften) 

en is via Brouwer Media in Leusden aangesloten bij het Nederlands Uitacuersverbond NUV 

Groep uitgevers voor vak en wetenschap Ned e rla nds _ . 

u i x g e v e r s v e r b o n d 

http://www.filatelie.ws
mailto:aboservice@aboland.nl
http://www.aboland.nl
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i •î !F*i'ïH=(.;i[«i+«=i;m 

i3 

;AO/Ned. Antillen 
1 I d e m Plaatfout o p alle w a a r d e n 
1 3 0 ,  per s t u k 

f A 
f4 ; 

Curagao postfns 
zonder plakker 
1(xx) 
2(xx) 
3(xx) 
4(xx) 
6(xx) 
7(xx) 
8(xx) 
9(xx) 
10(xx) 
11(XX) 
12(xx) 
13/17XX 
18(xx) 
24xx 
25(xx) 
26/28XX 
42/43(xx) 
44/56XX 
57/67XX 
68/70XX 
73(xx) 
74xx 
74axx 
75/81xx 
80xx 
81xx 
82/88XX 
89/99XX 
100XX 
101/02XX 
103XX 
104/20XX 
121/25XX 
126/37XX 
138/40XX 
141/52XX 
153/57XX 
158/63XX 
164/67XX 
168/77XX 
178/81XX 
182/84XX 
185/95XX 
196/97+ 
198/99XX 
200/05XX 
206/08XX 
209/1 Oxx 
211/17XX 
218/29XX 
230/33XX 
234/38XX 
239/43XX 
248/52XX 
255/56XX 
275/90XX 
277/90XX 
FOSFOR 

5,50 
5 0 
1 2 
6 5 
3 0 
4 8 
4 0 

2 50 
4 5 
9 8 
4 0 
9 8 
1 6 
3 5 

1 2 5 

7 0 
9 5 

,— 
7 

12,50 
1 7 5 , 

4 2 5 , 

1 2 5 , 

1 7 5 , 

9 5 , 

1 3 5 

3 , 
8,50 
5 

,— 
2,50 

1 4 9 , 

4,50 
8 8 , 

1 8 
2,50 
2 , 

12,50 
2 4 4 , 

2,50 
7 0 , 

2 , 
11,— 
8 , 
6 
2 , 

4 4 , 

2 3 5 , 

3 2 , 

3 1 , 
1 0 , 

5 , 
9 , 

1 8 , 

enz tot heden 
leverbaar 
mancolys 
Luchtpost 
1/3XX 
4/16xx 
17xx 
18/25XX 
26/40XX 
42faxx 
43faxx 
44faxx 
41/44XX 
45/52XX 
53/68XX 
69/81XX 
82/88XX 
Porto 
34/43XX 
44/60XX 

jaarne 

1 3 5 , 

3 4 
3 2 , 

144,— 
9 0 
12,50 
12 50 
12,50 
2 0 , 

12,50 
1 8 , 

1 2 , 

2 7 0 , 

1 8 7 , 

9,50 

xx=postfris zonder plak 
x= ongebr 
Nrs NVPH 

net plakker 
Aanbod ge 

franco vanaf € 150  op 

« 
ROSENDAEL1 

Aanbod 
jaargangen Antillen 
1959XX 7 

1960XX 4,50 
1961/62XX 5,50 
1963XX 3 

1964/65XX 3 , 

1966/67XX 2,50 
1968/69XX 5,50 
1970XX 3,— 
1971XX 4 

1972XX 5 , 

1973XX 15,— 
1974XX 3,50 
1975XX 4 , 

1976XX 4 — 
1977XX 1 1 

1978XX 9 , 

1979XX 10,— 
1980XX 10,— 
1981XX 1 1 , 

1982XX 2 0 , 

1983XX 1 6 , 

1984XX 2 2 , 

1985XX 22,— 
1986XX 1 8 , 

1987XX 2 1 , 

1988XX 1 9 , 

1989XX 2 6 , 

1990XX 2 5 , 

1991XX 3 3 , 

1992XX 3 1 , 

1993XX 2 5 

1994XX 3 5 , 

1995XX 2 9 

1996XX 41 

1997XX 5 5 

1998XX 7 2 

1999XX 6 4 

2000XX 60,— 
2001XX 6 8 , 

2002XX 8 5 

2003XX 68,— 
2004 8 3 , 

Postz boekles 
1/2XX 5,50 
3/4/b(x 8 , 

3/4BXX 8,— 
6xx 6,— 
7xx 8,75 
têtebeche xx 
556/58 paar 4,50 
573/75 paar 3,50 
576/79 paar 8,— 
591 paar 3,25 
654/55 paar 6 , 

791/93 paar 1 2 , 

815/16 paar 7 — 
899/02 paar 1 0 , 

947/48 paar 1 0 

1071/72 p 22 50 
Zelfklevend 
1264/73XX 12,50 
Curagao 
ongebr met plakker 
lx 5 , 

2x 35, 
3x 9, 
4x 48, 
5x 88, 
6x 25, 
7x 36, 
8x 32, 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

9x 2 

lOx 3 4 

11x 7 0 

12Bx 3 5 , 

12Bax 33 — 
lAx 11,— 
2Ax 4 8 , 

3Ax 15,— 
4Ax 6 0 , 

7Ax 50,— 
9Ax 2 8 , 

12Fx 
13/17X 
18x 
19/23X 
24x 
24Ax 
24fax 
25x 
26/28X 
29/34X 
35/41X 
42/43X 
44/56X 
57/67X 
68/70X 
68Dx 
69Dx 
70Dx 
73x 
74ax 
75/81X 
82/88X 
89/99X 
101/02X 
104/20X 
119xlos 
120x los 
126/37X 
141/52X 
153/57X 
168/77X 
178/81X 
185/95X 
200/05X 

218/29X 
230/33X 

234/38X 
239/43X 
Lp 1/3x 
Lp 3fx 
Lp 4/16x 
Lp 17x 

3 5 , 

2 3 , 

1 3 , 
8 5 , 

1 2 , 
44,— 

1 5 0 , 

1 1 0 , 

3 6 , 

5 0 , 

9 5 , 

6 2 , 

1 9 
3 5 , 

3 6 , 

6 , 
2 6 , 

1 2 8 

5 , 
6 0 

1 5 5 , 

1 9 
2 9 

3,50 
144 — 
4 4 
4 8 , 

3 5 
7 0 , 

1 4 , 

9,50 
1 6 8 , 

5 6 , 

9,50 

2 5 , 

1 2 0 , 

2 0 , 

1 8 
52 50 
9 0 , 

1 4 , 

1 5 , 
Lp 18/25X 1 2 0 , 

Lp 26/40X 
Lp 41/44X 
Lp 53/68X 
Lp 65fx 
Lp 69/81X 

6 4 , 

1 6 , 

1 5 , 

2 2 5 , 

7 , 
Lp 82/88X 1 8 0 , 

Porto 
2l lx 
5IIIX 
6 lx 
6IIIX 
7IIIX 
8l l lx 
9IIIX 
lOl l lx 
plaatfout 
6fbx 
9fbx 
11/20X 
21/30X 
21/30BX 
31/33X 
34/43X 

ARUBA 
1986XX 
1987XX 
1988XX 
1989XX 
1990XX 
1991XX 
1992XX 
1993XX 
1994XX 
1995XX 
1996XX 
1997XX 
1998XX 
1999XX 
2000XX 
2001XX 
2002XX 
2003XX 
2004XX 

1 1 0 , 

1 8 , 

4 0 , 

7,50 
1 2 5 , 

8 , 
8 , 

2 8 , 

1 1 4 , 

1 1 0 , 

7 0 , 

9 
9,50 

9 0 
1 2 5 , 

1 4 , 

10,50 
13,50 
15,50 
1 6 , 

15 50 
14,— 
1 3 , 

1 5 
17,50 
16,50 
2 6 
1 9 , 

2 6 
22,— 
1 5 , 

1 4 , 

15,— 
14,40 

(er met gom (xx) postfns zonder plakker zonder 
geen teken ts mooi gebruikt (o) gebruikt stem 

dig voorzover de voorraad strekt Postgiro 2710 
dractit Geen vitinkel, bezoek gaarne na telef afspr 

I.H. ACKERMANN 
2  1121 HH LANDSMEER  Tel. ( 

Curagao betere 
zegels mooi gebruikt 
2A 8 8 , 

9A 
48 
78 
98 
12B 
12Ba 
1 D 
5D 
7D 
8D 
10D 
11 F 
12F 
5G 
13/17 
18 
19/23 
24 
25 
26 
29/34 
35/41 
40 los 
41I0S 
42 los 
43 los 
44/56 
57/67 
69 
69 D 
70 B 
70 C 
71/72a(4) 
73 
74a 
81(0) 
82/88 
89/99 
95 los 
97 los 

2 8 , 

3 6 , 

1 8 , 

1 9 
2 8 , 

2 8 , 

8 , 
5 4 , 

6,50 
3 9 , 

1 2 , 

5 8 , 

3 0 , 

44 — 
11,— 
12,50 
1 7 , 

7,50 
5 , 
6,50 

14,— 
4 0 , 

1 2 , 

8 , 
2 1 , 

2 1 , 

1 3 , 

1 9 , 

9 , 
1 2 , 

2 0 , 

2 0 , 

2 4 , 

2,50 
3 4 , 

7 5 
1 8 , 

2 4 , 

8 , 
1 0 , 

104/13(10) 1 5 , 

114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
136 
137 
137A 
141/52 
153/57 
168/77 
179 los 
180(0) 
181 zfr 
185/95 
230/33 
233 los 

1 1 , 
9 , 

1 5 , 

6 , 
9 , 

44,— 
4 8 , 

11,— 
1 0 , 

1 2 
1 8 , 

7,50 
12 50 
1 0 , 

7 7 , 

7 4 , 

2 8 , 

47 50 
3 8 , 

enz leverbaar ook 
losse waarden 
Lp 4/16 
Lp 17a 
Lp 17b 
Lp 18/25 
Lp 39 los 
Lp 40 los 
Lp 41/44 
Lp 45/52 
Lp 53/68 
Lp 84 los 
Lp 85 los 
Lp 86 los 
Lp 87 los 
Lp 88 los 
Porto 
411 
4111 
4zf r 
1011 
11/20 
31/33 
34/43 
44/60 

14,— 
9,50 
9,50 

1 1 0 , 

9,50 
1 5 , 

14,— 
1 0 , 

1 8 , 

5 , 
4 4 
1 6 , 

6 0 , 

4 8 

1 5 5 , 

1 2 8 

6 0 
52,50 
4 4 , 

32,50 
1 2 5 , 

8,50 

gom zoals uitgegeven 
pel met controleerbaar 
40 Porto extra, echter 
äak 

>204823966 

CollectPlaza Int . Auctions 
Collectibles to Collectors 

Filatelie (postzegels, postwaardestukken en poststukken) 
Numismatiek (munten, penningen en papiergeld) 
Scriptofilie (aandelen, obligaties, wissels, cheques en 
documenten) en aan deze verzamelgebleden gerelateerde 
documentatie 

VEILING 
Vrijdag 20 mei 2005 Leidschendam 

Green Park Golden Tulip Hotel Leidschendam 
Weigelia 22 (naast winkelcentrum Leidschenhage) 
Gratis parkeren voor de deur en op loopafstand van station 

Den Haag Mariahoeve 

s^H ■ ' ' ' "• ^^ 
Wi] verzorgen graag Uw inzendingen voor onze volgende 

internationale veilingen 
Wij Sturen U op verzoek graag een catalogus toe 

CollectPlaza In t . Auctions 
Postbus 1088 

2260 BB Leidschendam 
W 070-4190038 -Fax 070-4190007 

www.collectplazaauctions.com 
Email info@collectplazaauctions.com 

Ing. Johan Piers  mr drs Hans P. van Weeren 
Kamer van Koophandel Haag landen 27274076 

WWW.KIENH0RST.COM 
TE KOOP GEVRAAGD 

NEDERLAND 
POSTFRIS 

VOORAL NA 1940! 

STUUR UW AANBOD 

evt. MET PRIJSVOORSTEL NAAR: 

KIENHORST 
Turfsingel 18 
9712 KR Groningen 
Tel. 0503131312 
Fax 0503131316 
Email: posttrein@planet.nl 

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 0765215912 
Fax 076 5200105 

INSULINDE 
L. V. Meerdervoort 255 
2563 AC Den Haag 
Tel. 0703450886 
Fax 0703654100 
Email: insulinde@wanadoo.r 

KIENHORST 
Steenstraat 16 

iei.uD41515879/511190 
Fax 0541520302 

lenhoÉPSC 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

http://www.collectplaza-auctions.com
mailto:info@collectplaza-auctions.com
http://WWW.KIENH0RST.COM
mailto:posttrein@planet.nl


VAN LOKVEN POSTZEGELVEILINGEN BV 

Op onze 57e veiling - 9 april a.s.- komen een groot 
aantal intact gelaten verzamelingen van de gehele 
wereld, losse nummers en betere series, waarbij 
belangrijk blokken van vier, onder de hamer. ^® 
Een afdeling partijen en nalatenschappen in dozen 9 ap 
zal, zoals gebruikelijk, ongelimiteerd worden verkocht. 20( 
Door overmaking van €10,= (postgiro 46 00 298) 
ontvangt u onze goed verzorgde en rijk geïllustreerde catalogus 

5 7 ' ve i l ing 

9 apr i l 

2005 

S m\ W 'mm' 

Brandkast 1 t/m 7 ** in randblokken 

Duitse Rijk Dienst 9 t/m 14 ** in blokken van vier met opdruk 'Specimen' 

VAN LOKVEN POSTZEGELVEILINGEN BV 
beëdigd makelaar taxateur 

Buitenhaven 5 | Fax: +31 (073) 613 67 39 
5211 TP 's-Hertogenbosct i i E-mal l : admin@vanlokven.n l 
Te l . : +31 (073) 612 20 33 I In ternet : wvKvif.vanlokven.nl 

w 
; | | feMHl.- .Ktai 

^ ^ ^ < ^ < 
DRTSfHISKElCil 

25 ^ 25 

ONZE VEILINGEN ZIJN OOK TE ZIEN OP INTERNET: WW W. VAN LOKVEN. Ni 

mailto:admin@vanlokven.nl
http://wvKvif.vanlokven.nl


—|-- F I L A T E L I E DE B O E I E R -\ 

Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracfit kwaliteit van: 

^^ Nederland & OR ^^ Indonesië 
^ Rep. Suriname -j- Zwitserland 

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

SELECTIE UIT ONZE PRIJSLIJST (prijzen in euro's) 
NEDERLAND POSTFRIS (nrs. NVPH) 

136-8 
139-40 
166-8 
199-02 
203-7 
212-9 
220-3 
224 
232-5 
238-9 
248-51 
256 
257-60 
267-8 
269 
274-7 
278 
279-81 
289-92 
296-9 
300-4 
305-9 
318-21 
323-4 
325-26 
327-31 
332-45 
350-55 
356-73 

175,00 
16,25 
14,50 
23,50 
49,00 
120,00 
33,00 
36,00 
49,00 
63,00 
84,00 
22,00 
97,50 
51 00 
22,80 
78,00 
48,00 
87,50 
45,00 
31,50 
32,00 
28,00 
27,00 
9,50 
13,75 
30,00 
17,50 
24,00 
105,00 

NLVELLE 
886-88 
1419 
1439 
1461 
1487 
1542-3 
1546-7 
1571-2A 
1579-80 
1628-9 
1630 
1646 
1662-3 
1672 
1678 
1681 
1692 
1693brief 
1693post 
1702-5 
1706 
1709 
1714 
1720A 
1720B 
1721 
1727 
1733 

66,00 
6,70 
6,70 
6,70 
6,70 
6,70 
4,00 
4,50 
6,70 
6,70 
8,20 
11,00 
6,70 
27,50 
27,50 
5,70 
16,00 
16,00 
6 50 
6,70 
11,00 
4,70 
5,30 
4,70 
75,00 
4,70 
4,70 
4,70 

356a-d 
374-8 
379-91 
379a-cl 
392-6 
402-3 
402-03B 
428-42 
454-9 
460-68 
474-86 
487-9 
490-4 
495-9 
500-3 
504-5 
506-7 
508-12 
513-7 
538-41 
542-43 
544-48 
550-55 
556-60 
561-2 
563-7 
568-72 
573-7 
578-81 

74,00 
9,00 
6,50 
6,50 
2,30 
5,20 

177,00 
6,60 
2,10 
5,20 
69,50 
39,50 
4,50 
2,90 
4,30 
1,45 
2,25 
3,80 
9,50 
8,60 
6,15 
11,75 
34,00 
59,50 
6,20 
18,75 
22,50 
16,50 
16,25 

1735 
1740-5 
1747 
1748 
1756 
1763 
1766 
1773-7 
1779 
1788-07 
1826-35 
1836 
1837 
1842-51 
1856-75 
1878-87 
1894-03 
1904 
1907 
1908 
1909-18 
1919-20 
1931-50 
1957-66 
1967 
1974-83 
1108b 
1109b 

4,70 
7,20 
3,00 
4,70 
4,70 
4,70 
5,50 
5,20 
4,70 
6,70 
5,90 
3,60 
4,70 
7,50 
7,00 
6 00 
6,50 
4,00 
4,00 
4,00 
6,50 
6,50 
7,50 
6,00 
4,00 
6,00 
1,20 
1,75 

583-7 
588-91 
602-6 
607-11 
612-6 
617-36 
465-634b 
637-40 
641-5 
649-53 
655-9 
661-5 
666-70 
671-5 
676-80 
681-2 
683-7 
688-92 
700-1 
702-6 
707-11 
715-9 
722-6 
727-8 
731-5 
738-42 
747-51 
752-6 
774-6 

12,50 
6,00 
16,00 
10 50 
13 00 
8 75 
11,50 
20,50 
20,00 
11,00 
14,00 
8,50 
11,25 
22,50 
9,00 
72,50 
8,00 
10,50 
10,75 
11,00 
12,50 
7,50 
10 50 
7,20 
6,00 
11,00 
10,00 
5,40 
8,50 

786-90 
854 
886-8 
917 
937 
941-58 
952-58b 
983 
1001 
1024 
1026-9 
1042 
1052pr 
1063 
1108-18 
1108-18a 
1237-52 
1238-51a 
PB35 
PB36 
1488-01 
1489X 
PB45 
1556 
1604 
1652 
1667 
1683-6 
1739 

4,00 
20,00 
6,75 
6,00 
6,00 
16,00 
17,50 
11,90 
7,20 
5,20 
2,00 
6,40 
8,00 
2,40 
5,70 
6,25 
27,50 
13,20 
2,30 
2,30 
17,50 
2,25 
3,20 
1,75 
1,40 
1,75 
1,60 
2,30 
4,00 

JES VAN 5/10/20 postfris (nrs. NVPH) 
1110b 
1984 
1491b 
1492b 
1495b 
1499b 
1501b 
1988 
2014-33 
2034A 
2034B 
2034Ba 
2035A 
2036 
2037 
ld TPG 
2038 
2039 
ld TPG 
2040 
2041 
2042 
ld TPG 
2043 
2050 
2065-76 
2077-82 
2083 

2,10 
3,50 
4,50 
5,10 
5,25 

11,35 
22,75 
21,00 

7,50 
0,90 
0,40 
0,80 
0,70 
1,80 
2,80 
2,80 
2,80 
3,40 
3,40 
4,40 
5,20 
6,50 
6,50 

19,50 
10,50 
6,40 
7,60 
4,70 

2089-98 
2099-00 
2104-13 
2115-34 
2135B 
2135Ba 
2136B 
2137 
2138 
2139 
2139B 
2140 
ld corr 
2141 
2142-51 
2152-61 
2162-63 
2164-69 
2172-81 
2182-91 
2192-93 
2194-95 
2196-97 
2199-08 
2212-31 

5,20 
4,20 
5,20 
7,60 
0,80 
1,60 
0,40 
3,70 
4,70 
5,20 
5,20 
3,90 
3,90 
4,95 
5,20 
5,20 
5,20 
7,60 
5 20 
5,20 
5,20 
5,20 
5,20 
5,20 
7,60 

set van 12 prov 
velletjes 97,50 

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 Mm.order svp € 20,-. 
Levering zolang de voorraad strekt. Type-/zetfouten voorbehouden 

Bij vooruitbetaling altijd 5% korting !!! 

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 

46e gespecialiseerde veiling voor 
thematische filatelie en hedendaagse-, 

technische- en postgeschiedenis, 
te houden in april 2005. 

8.000 brief- en stempelkavels, normaal gelopen poststuk
ken, postwaardestukken, poststukken van allerlei soort. 
Zwaartepunten: natuur en milieu (voeding, genotsmidde
len, dieren, botanische onderwerpen, milieubescherming, 
dierentuin, biologie enz.). Rode Kruis en medicijnen. 
Olympische Spelen en sport (meer dan 80 secties), scheeps-
en zeepost. Verenigde Naties, UPU en een bijzonder grote 
afdeling posterijen, postthema's en postgeschiedenis (meer 
dan 60 secties, inclusief postautomatisering, postdiensten, 
retourbrieven, beporte stukken en aangetekende brieven 
etc), filatelie in het kader van de Dag van de Postzegel enz. 
Rijk geïllustreerde catalogus verkrijgbaar voor 10 euro. 

jottfacti 

Christian Wapler 
Postfach 303769, D-10726 Berlijn (Duitsland) 

website: www.waple r - themaphi l . de 

c ) Brouwer Media 

Voor meer informatie 

Jeanme deTroye 

T 033-4335231 
F 033-4335255 
E jeanine de troye@brouwer nl 

Behorend tot de Brouwer Groep | www.brouwermedia nl 

http://www.filateliedeboeier.nl
mailto:info@filateliedeboeier.nl
http://www.wapler-themaphil
http://www.brouwermedia


WWW.POSTZEGELHANDELDEVENTER.NL 
Dß website voor o.a. Nederland,Duitsland, Engeland enz. enz. 

Tevens veel Motief, Verzamelingen en Partijen. 
Alles wat u zoekt tegen bodemprijzen. 

http://www.postzegelhandeldeventer.nl Aeuvjej iteras 

Davo Luxe Albums Nederl. aanbieding 
Deel 1t/m4 van e 60,00 nu € 49,50 p / deel 

Ook op alle DavolmportaLindnerH.Berger
Safe artikelen nu 15% kort. Op MIchelYver 
PhilexSt.Gibbons Katalogus nu 15% kort. 
Best.telf.0786135901email lnfo@krokol.nl 

Postzegelh.KrokolGr.Spuistr,26 Dordrecht 

Duitse postzegels 
Munten & Bankbiljetten (vanaf Duitse Rijk). 

Edith van der Linden, Schultheissgarten 8, DE51570 Windeck 
Tel.: 0049 1721357226 Fax; 0049 1212624081957 

eMail; evdlinden@tonline.de 

POSTZEGEL EN MUNTENHANDEL 
DE Z U T P H E N S E P O S T Z E G E L H A N D E L " 

(ook voor oude ansichtkaarten) 
POSTZEGELS 
Uit voorraad postfris leverbaar vanaf 1945 o.a.: Aland, 
Australië, Baltische Staten, België, Bondsrepubliek Duitsland (tevens 
gebruikt), Berlijn, D.D.R., Duitsland (Verenigd), Engeland en Kanaal
eilanden, Fkröer, Frankrijk, Groenland, Israël, Luxemburg, Malta, 
Oostenrijk, Vaticaan, Zwitserland en blokken van WestEuropa. 
Een uitgebreide voorraad van benodigdheden is in onze zaak 
aanwezig. 
Wij verzorgen ook uw mancolijsten en leveren alle nieuwe uitgiften 
in abonnement. 

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

Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen 
Tel.: 0575  54 02 54. Fax: 0575  51 40 48 
Email : postmascer@dezutphensepostzegelhandel.nl 
Website: http://www.dezutphensepostzegelhandel.nl 

Openingstijden: woensdag 13.30 u.  18.00 u. 
donderdag 10.00 u.  18.00 u. 
vrijdag 10.00 u.  21.00 u. 
zaterdag 10.00 u.  17.00 u. 

Lips Brandkasten 
een/veiXt^ gpevoel/. 

Lips Brandkasten heeft een uitgebreid assortiment inbraak en brandwerende 
safes. Deze safes bieden een veilige plaats aan uw waardevolle en onvervangbare 
postzegelverzameling. Ook uw geld, documenten en kostbaarheden bewaart 
u safe in een kluis van Lips Brandkasten. Zoals onze EuroSafe! 

^ 1 ^ ^ ■ ^ C R ^ N U voor zeer scherpe actieprijzen 
^ ^ " ^ ^ ^ Reageer snel want op=op! 
B R A N D K A S T E N 

EuroSafe model 2 en 4: 
• waardeberging € 9.000,

• 60 minuten brandwerend voor documenten 
• met een gebruiksvriendelijk elektronisch codesiot en 
een dubbelbaard sleutelslot. 

• voorzien van een neutrale lichtgrijze kleur 
• inclusief gelijkvloerse plaatsing en vloerbevestiging 

Afgebeeld 
Eurosofe model 2 

Op:=Op, 

Model 2 
Uitw afm 
inw afm 
Gewicht 
Volume 
Verkooppril 

H72xB 
H55xB 
525 kg 
116 Itr 
€ 2 436,

6 7 x 0 66 (cm) 
5 0 x 0 42 (cm) 

'Aktieprijs: € 1.800, excl. btw 
. ( f ?  ^ ■ . ■ iU./i 

Model 4 
Uitw afm 
Inw. afm. 
Gewicht 
Volume 
Verkoopprijs 

H 121 X B 67 X 0 77 (cm) 
H 1 0 4 x 8 5 0 x 0 5 3 (cm) 
920 kg 
276 Itr 
€2.941, exc l b t w 

'Aktieprijs: €2.300, excl. btw 
^(C 2.737.inct. :itw) ^ 

Voor meer informatie bel: (078) 639 43 43 
of bezoek onze website: www.lipsbrandkasten.nl 

li II 

adres Merwedestraat 48 postcode 3313 CS postbus 600 3300 AP Dordrecht Nederland telefoon (078) 639 43 43 telefax (078) 639 43 45 email glipsbrandkasten nl 

http://www.postzegelhandel-deventer.nl
http://www.postzegelhandel-deventer.nl
mailto:lnfo@krokol.nl
mailto:evdlinden@t-online.de
mailto:postmascer@dezutphensepostzegelhandel.nl
http://www.dezutphensepostzegelhandel.nl
http://www.lipsbrandkasten.nl


TE KOOP GEVRAAGD 

Nederland 
België 

Luxemburg 
(Grote partijen, winkelvoorraden, 

verzamelingen, doubletten, vellen enz. 
Tevens te koop gevraagd, frankeer geldige postzegels na 1976) 

WIJ BIEDEN U 
DE HOOGSTE PRIJZEN 

Vraag naar onze inkoopsprijzen 

Leveringsvoorwaarden: 
Kwaliteit: Postfris, zonder plakker. 
Betaling: Per omgaande. Contant of op Uw bank- of giro rekening 

Voor eventueel grotere objecten, is bezoek aan huis mogelijk. 

Postzegel- en Munthandel Tel: 0318 - 61 03 34 
"Dutchstamp" Fax: 0318 - 65 11 75 
Maandereind 61 e-mail: postzegels ©dutchstamp.nl 
6711 AB Ede mobiel: 06 - 55 36 88 38 

TE KOOP GEVRAAGD 



TE KOOP GEVRAAGD 
Wij bieden U de hoogste prijzen 

EuropaCEPT (postfris) 1956 t/m 1992 
COMPLETE JAARGANGEN EN LOSSE BLOKJES 

Com 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1972 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

iplete Jaargangen: 
13 zegels 
18 zegels 
17 zegels 
15 zegels 
36 zegels 
35 zegels ■•■* 
(** zonder Liechtenstein 
35 zegels 
39 zegels 
36 zegels 
36 zegels 
36 zegels 
37 zegels 
39 zegels 
35 zegels 
52 zegels 
41 zegels 
44 zegels 
46 zegels 
45 zegels ** 
(** zonder Sp Andorra) 
50 zegels 
49 zegels + 1 blokje 
50 zegels + 1 blokje 
58 zegels + 1 blokje 
61 zegels + 2 blokjes 
65 zegels + 2 blokjes 
68 zegels + 2 blokjes 
67 zegels + 2 blokjes 
69 zegels + 4 blokjes 
71 zegels + 6 blokjes 
71 zegels + 5 blokjes 
69 zegels + 4 blokjes 
74 zegels + 4 blokjes 
77 zegels + 5 blokjes 
78 zegels + 4 blokjes 
81 zegels + 4 blokjes 
85 zegels + 5 blokjes 
80 zegels + 5 blokjes 
87 zegels + 5 blokjes 
94 zegels + 14 blokjes 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

300
9 7 
1 2 

14 
9 3 

47 50 

2 2  ? 
68 50 
68 50 
63 50 
6 5 

37 50 
53 50 i 
5 7 

91 50 
58 50 j 
7 3  1 

116 1 
6 0  j 

9 6  i 
144 i 
134 1 
119 i 
123 50 1 
123 50 ; 
102

5 0  * 
6 8 

118 50 
216 50 
142 50 1 
175 j 
196 50 
182 ■ 
175 1 
187

183
188
200 ' 

1 Losse blokken: 
1974 
1975 

1 1976 
1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

Monaco 
Monaco 
Monaco 
Monaco 
Portugal 
Monaco 
Portugal 
Monaco 
Portugal 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Cyprus * 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Turkije 
Azoren 
Cyprus " 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Cyprus * 
Madeira 
Monaco 
Portugal 

€ 17 50 
€ 17 50 
€ 16 50 
€ 1 7 

€ 3 0 
€ 1 7 

€ 1 9 

€ 1 0 
€ 10

€ 5 50 
€ 5 
€ 2 50 
€ 2 50 
€ 7 50 
€ 7 50 
€ 5 50 
€ 150 
€ 5 50 
€ 8 50 
€ 7 

€ 1 50 
€ 8 
€ 4 0 
€ 8 

€ 8 50 
€ 8 
€ 7 

€ 7 

€ 8 50 
€ 8 
€ 8 

€ 8 
€ 1 2 

€ 10

€ 8 
€ 6 50 
€ 8 
€ 12 50 
€ 9 50 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
S Marino 
Azoren 
Cyprus * 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
A/oren 
Cyprus ■= 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Albanië 
Cyprus * 
Faroer 
Guernsey 
Joegosl 
Monaco 
Portugal 
(6 blokjes) 
IJsland 
Roemenie 

€ 8 
€ 8 
€ 12 50 
€ 8 

€ 8 

€ 8 
€ 12 50 
€ 8 
€ 9 50 
€ 9 50 
€ 12 50 
€ 1 1 

€ 1 1 
€ 10

€ 7 

€ 10
€ 1 1 
€ 1 1 

€ 9 

€ 2 50 
€ 9 
€ 1 2 

€ 8 

€ 1 5 
€ 3 

€ 3 
€ 3 50 
€ 4 

€ 1 1 
€ 2 0 

€ 3 
€ 9 

■ Cyprus (Turkse Post) 

Vraag onze prijzen voor losse series. 

Compleet: Jaargang 1956 t/m 1992 € 4225. 
Compleet: Jaargang 1956 t/m 2002 € 4700. 

Leveringsvoorwjarden 
Kwaliteit Posttris zonder plakker of pldkkerresten Moo) gecentreerd Blokjes zonder vouwtjes 
Betaling Per omgaande Contant ot op bank of girorekening 
Voor eventueel grotere objecten is bezoek aan huis mogelijk 

Postzegel en Munthandel 
"Dutchstamp" 
(Eigenaar J. Komrij) 
Maandereind 61 
6711 AB Ede 

Tel: 0318  61 03 34 
Fax: 0318  65 11 75 
email: postzegels@dutchstamp.nl 
Website: www.dutchstamp.nl 
Mobiel: 0 6  5 5 36 88 38 

mailto:postzegels@dutchstamp.nl
http://www.dutchstamp.nl


i^ 

POSTZEGELVEILING p r ^  i 

RU n mono M 
Enkele resultaten van onze 52̂ ^̂  veiling 

Rusland Yv 215a postfris 
cat 850 luxe ex 

tax 200,  opbrengst 310, 

, 

^ 

"H^CIf**^ 

Si 
^ R H H W ' Hvrl 

m m ^ 
^ ^ ^ ^ 
tsmmjÊaJ^^ 

p K 

■ 

U 

imvvpnvv***« 

kÉÉÉÉÉÉ 1 ^ 

Rusland collectie 19211947 * / * * met betere series en zegels 
tax 700,  opbrengst 2600,

Nr 27 postfris 
cat 4000,  pracht ex 

(eert NPVPH) 
tax 1500,

opbrengst 2400,

Klein rond IJerseke 
op nr 19 

tax 20 ,  opbrengst 75, 

Complete brief met nr 14 m twee strippen van vijf (minimaal schaafplekje) 
Zeldzaam en aantrekkelijk poststuk tax 1500, opbrengst 2200, (veiling 51) 

Nederland ongebr. stock 18721960 m 9 insteekboeken 
. .Brandkast 17 * cat. 850, pracht ex. 
. .nr. 236237 * * cat. 165, pracht ex. 

nr. 7779 * cat. 450, pracht ex. 
.. nr. 80 * cat. 1000 pracht ex. 
Maleise staten, Singapore, Brunei en Sarawak 
Uitsluitend betere series cat. £ 1700,

Tax. 
800,
280,
250,
150,
270,

Opbrengst 
2200,

380,
250,
250,
290,

500, 725,

Bezoek onze website WWW.RYNM0ND.COM 

http://WWW.RYNM0ND.COM


POSTZEGELVEILING 

Runmono 
Enkele kavels uit onze komende Meiveiling 

■ÉMÉÉÉtMMÉI 
Nr 2 rood pi I I I 55 Nr 2 karmijn pi 158 Napels Sass 4 * cat Spanje Ed 171 * cat Bayern Mi 135BI * * cat 900, 

overrandig pracht ex luxe ex met 625, pracht ex 17251 pracht ex (cert pracht ex tax 250, 
RotterdamB tax 50, tax 70, Saeftel) tax 400,tax 50,

MMMM 
Tanganyika S G 93107 * cat £ 250,  Oostenrijk Yv lA cat 150, 

pracht ex tax 100, pracht ex tax 25,

l i l iV i l i l f l i l lV 

ÉMAlaHtlliÉIIIMMlIlllÉlÉlÉi 
Nr 121131 * cat 600, pracht ex tax 250,

Q 
/A \tluMX'<^ 'M'iMApa^ 

^rreq/lereo 
•444^ /J^tirUUyt. **,. C£iy '&f^u.t /Ü, 

OCB nr 22 cat 155,
luxe ex (met cer t ) 

tax 80,

Zeldzame brief per 
Scadta vanuit 

Ecuador tax 80,

Postzegelveiling Rijnmond is uitstekend internationaal georiënteerd. 
Regelmatig zijn wij aanwezig met een reklamestand op beurzen en markten in 
binnen en buitenland o.a. London, Tokio, Hong Kong, York, Riccione, Madrid, 

Amsterdam en Rotterdam. 
Inzenden Is mogelijk tot en met 9 April. 

Vraag een gratis catalogus en/of onze inzendvoorwaarden 

Postzegelveiling Rijnmond, Westewagenstraat 60, 3011AT Rotterdam 
tel: 0102130986 fax: 0102131730 

Email: rynmond@xs4all.nl 

Bezoek onze website WWW.RYNM0ND.COM 

E U R 0 P A ^ H 
70 C TJU 

E U RO P A I B 
7 0 C T ^ B 

Nr 1272 V ongerand 
postfris cat 1350,

pracht ex tax 450,
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STAMPS-DNS: UW TERECHTE KEUS!!! 
UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN, COLLECTIES MAART 2005 

3296 DUITSLAND: BUND-. 2 DAVO Luxe banden&cass (goede staat) met 
blanco bladen, Een hele mooie gebruikte collectie vanaf 1948-1999 op een 
klein aantal series/zegels na geheel compleet Totale catw 3.150,00 slechts 
335,00 
3458 TSJECHOSLOWAKIJE: /f/ABE voordrukalbum (redelijk tot goede 
staat), met mooie uitgebr.vnl gebruikte collectie 1918-1969 incl. een flink 
aantal blokken, een prima investering: 150,00 
3469 SURINAME: DAVO luxe voordrukalbum OGD II& cass blanco klem
stroken (nw staat nw prijs 
70,00) met een hele vergevorderde collectie (on)gebr postfris 1873-1975, 
ook het klassieke deel heel goed aanwezig, vanaf 1925 op 6 (goedkope) 
zegels na geheel compleet!! Nu 190,00 
3504 DDR: DAVO standaard voordrukalbum(redelijke staat) met prima 
collectie 1949-1972 vnl gebruikt tevens nog wat sow bez.zóne 1945-1948 
Een goed gevuld album catw ca 2000,00!!Nü 175,00 
3552 DUITSLAND: klein stockboek 32 biz met hele leuke uitzoekpartij 
(on)gebr en postfris Reich, 5aar(Gebiet)Land, B & M, Gen Gouv. Danzig. 
FR.Zones, Am/Br Zones etc catw 1.165,00 Nu 195,00 
3560 NÈD.ANTILLEN: Importa standaard voordrukalbum, zwarte klemst
roken, goede staat met een complete postfrisse collectie 1951-1995 incl. 
vellen catw 1.325,00 Nu 195,00 !!! 
3562 LUXEMBURG: NAGELNIEUW DAVO LUXE VOORDRUKALBUM II INCL. 
CASSETTE ZIT NOG IN DE VERPAKKING , NET GEKOCHT VOOR 90,00 Met een 
geheel complete POSTFRISSE collectie 1960-1995 incl. alle vellen ZEER 
HOGE CATW Slechts 335,00 üüminder dan 10e per jaargang!! 
3584 NEDERLAND: 6 ( ZES) luxe Importa albums ( nw prijs ca 150,00 
euro) met een geheel complete supercollectie Eerste Dag Bladen vanaf 

no. 1 (1981) t.e.m. no. 211 ( Dec 1998) zeer hoge aanschafwaarde (ca 400 
euro excl. De albums) Nu éénmalig: 145,00 [!!! 
3603 OOSTENRIJK: ÜMO blanco/zelfgemaakt voordrukalbum met prima 
collectie (on)gebr en postfris 1867-1969 GOED GEVULD ALBUI\/I IVIET HOGE 
CATW en dat voor slechts 155,00 
3645 FRANKRIJK: SAFE luxe voordrukalbum, blanco klemstroken, prima 
staat nw prijs ca 245 euro !! met een geheel complete gebruikte collectie 
1956-1980 Zeer hoge catw!! Nu 235,00 
3648 ENGELAND: Leuchturm luxe gewatteerd stockboek 60 bIz, type LSP 
4/30 blauw nw prijs 33,00 met een mooie klassieke collectie 1840-1940 
catw 2 650,00 VI, Nu 235,00 ! i! 
3649 FRANS ANDORRA: Leuchturm voordrukalbum ( deels DAVO bladen) 
red. staat met een prima collectie 1944-1979 ongebruikt en iets postfris 
catw 930,00 Zelden in de aanbieding!! Nü 145,00 
3746 0(yPPW7'5CSM7'£/V.naaelnieuw Leuchturm stockboek 16 bIz 
met een hele mooie collectie GEEN doubletten (on)gebruikt dit zit er in: 
23 stuks Baden, 4 stuks Bergedorf, 7 stuks Braunschweig, ±275 stuks 
Bayern, 9 stuks Hamburg, 6 stuks Hannover, 7 stuks Helgoland, 23 stuks 
N.D.Postbezirk, 13 stuks Preußen, 16 stuks Sachsen, 42 stuks T&TaxIs, ±155 
stuks Wurttem-berg, De kwaliteit is overwegend goed! Cataloguswaarde 
4200 euro !! Nü 325,00 !!!!!!!!!!! 
3771 INDONESIË: Importa standaard voordrukalbum(zwarte klemstro
ken) met een, op 5 RISzegels na, complete POSTFRISSE collectie(frankeer-
zegels) vanaf 1950 -1988 dus ook alle dure blokken getand en ongetand, 
zoals Voetbal ( 6 stuks) Filacento, Filacept etc, verder nog Irian Barat 
compleet en 13 stuks inhouden van aut.boekjes. Totale catw ca € 4000,00 
Nü 545,00 !!!!! 

NIEUW: ELKE TWEE WEKEN GRATIS ONZE PRIJSLIJST (12 PAGINA'S) PER E-MAIL ONTVANGEN? STUUR ONS UW E-MAILADRES EN HET WORDT GEREGELD!!! 

GEEN PORTO KOSTEN, ONZE PRIJZEN ZIJN ALLIN !!!! Kijk op onze site voor onze overige partijen 

^AMPg STAMPS-DNS - GLOBAL STAMPDEALERS 
r^ Ikll ^ Directie: Dirk N. Sluis 
0 ^ ^ Cees Buddingh'hof 168,1528 WL HOORN, The Netherlands - geen winkel. 
a ŝ,r«»n«LHB. Teil overdaQ 06-55884387 - vanaf 19.00-23.00uur: 0229-261611 

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

STAMPS 

D N S 
GLOBAL STAIyP DEALBtS* 

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

Brabantse 
Postzegel- en 
Muntenveiling i 

Houdt op 1 en 2 april 2005 
haar 137® openbare veiling 
Wij houden voor u 6 veilingen per jaar. 

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

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

restpartijen in dozen en kisten enz. 

Inlichtingen: 
Brabantse Postzegel- en Muntenveiling 
Kerver 10, 5521 DB Eersel 
Telefoon: 0497-512057 
Fax:0497-516605 
E-mail: bpv@iae.nl 

Vraag onze gratis catalogus aan !l 

SRPE Testapparatuur 
SHFE Signoscope Tl en T2 
de eerste optische electrische watermerkzoeker 
+ testapparatuur 
Beki|k uw postzegel eens onder de oppervlakte Met de Signoscope, het 
eerste optische electrische watermerkzoeker en onderzoeksapparaat. 

Naast watermerken, kunt u papieronregel-
matigheden, reparaties, dunne plekken en 
dergelijke ontdekken. 
Signoscope T1 9886 € 172,50 
adapter Tl 9887 € 15,-
Signoscope T2 9875 € 77,50 
adapter T2 9876 € 12,50 

PERfOtron/c '^o^oo^^^^^ 
^/? 

het eerste precisie apparaat voor het meten 
van postzegeltanding 
De PERFOTRONIC geeft secondensnel via optisch electronische weg 

— een absoluut zeker meetresultaat. Voor 
de postzegels zender één enkel gevaar, 
daar de zegel door het apparaat slechts 
optisch wordt bekeken 

PERFOfron/c nr. 9850 

€ 225,-
SAFE Nederland/Fa. M. v. Mastrigt 
Botersloot 62&64, 3011 HJ ROTTERDAM, 
tel. 010-4143077 fax 010-4149499 

Voor handel portvrij boven € 45,- excl. BTW, indien er geen post-
zegelhandel In de nabijheid is, toezending aan particulieren, portvrij 
boven de € 11,50. 

mailto:stamps-dns@hetnet.nl
http://www.stamps-dns.com
mailto:bpv@iae.nl


Holland Köln Londen New York 

MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

organiseert op 

de 170-ste postzegelveiling te Deventer in het Mercure Hotel. 

Vrijdag 15 april t/m Donderdag 21 april. 

Deze voorkijkdagen bieden U een prima gelegenheid 
om op een aangename wijze de kavels te bezichtigen. 

Wederom een extra GROTE VEILING. Veel topnummei-s Nederland en buitenland, 
gespecialiceerd Nederland en O.G. op tanding types enz. 

Gioot aanbod stempels op zegels en poststukken Nederland en O.G. 
Interessant aanbod van betere collecties, partijen en dozen. 

Bent IJ geïnteresseerd? Bel, schrijf of fax en U krijgt 
de rijk geïllustreerde catalogus gratis toegestuurd. 

Heeft U interesse om uw verzameling te verkopen? 
Wij veilen iedei"e drie maanden! U krijgt altijd een betrouwbare indicatie 

/an de opbrengst, voordat U een beslissing neemt. Uw verzameling wordt deskundig 
verkaveld en gepresenteerd in onze luxe catalogus met uitgebloeide fotopagina's. «? 

Dagelijks kunt U inzenden, neem vrijhlijvend contact op! '•{ 

''Laat onze Wer w voordeel zijn'' 

MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

Brinkgreverweg 13-15 7413 AA DEVENTER 
Tel. 0570-631224 Fax 0570-636293 

E-mail info@mondialstamps.nl 
www.mondialstamps.nl 

,U:^ 

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


VOORDEELAANBIEDING: VERZAMELINGEN, PARTIJEN EN COLLECTIES!! 
"AL RUIM 40 JAAR UW VERTROUWEN WAARD" 

1) NEDERLAND 1960/1974 (xx) postfns-verzameling in complete senes 
(cat w € 510-, 273 postzegels en 10 blokken) € 175-

2) NEDERLAND 1960/1976 (xx) vrijwel complete postfns-verzameling 
cat w € 614,05 (355 postzegels en 13 blokken) Nu € 225,-

3) NEDERLAND 1945/1989 overw O mooie verzameling verregaand 
compleet in 2 Davo-Christal albums (cat w €1 168,-) Nu €230,-

4) NEDERLAND ca 1970/1991 (xx) postfns-verz in luxe album cat w 
€800,-, postkantoorprijs€277,94(f 612,50) Nu €250,-

5) NEDERLAND 1945/ca 1967 (x) verz ongestempeld in complete senes 
incl de bekende betere series zoals Zomer 1950, Kerken, Itep-tentoon-
stelling 592/595, Rembrandt, Europa 1956 etc , etc (cat w € 1 324,75) 
Nu € 255,-

6) NEDERLAND periode 1991/1999 (xx) postfns-verzameling in luxe 
Davo-album incl de dure velletjes o a 70ct Verhuisd, 70ct Tien voor Uw 
vakantie, 70/80ct Sesamstraat etc , etc Hoge cat waarde' Postkantoor-
prijs € 378,52 (f 834,15) (342 postzegels en 80 verschillende velletjes, 
blokken en autom boekjes) Nu €375,-

7) NEDERLAND POSTZEGELMAPJES 1982/2001 nrs 1 t/m 255b 100% 
complete collectie + extra bijzondere uitgaven, cat w ruim € 1 500,-, 
spotkoopjei € 375,-

8) NEDERLAND 1984/1999 (xx) vrijwel complete postfns-verzameling in 
luxe Davo-album uitsluitend geteld op POSTKANTOORPRIJS - € 412,69 
(f 909,45) 484 postzegels en 68 velletjes/biokken/postz boekjes Nu in de 
voordeelaanbieding €380,-

9) NEDERLAND frankeergeldige postzegels engrospostje lagere waarden 
(tot en met f 1,-) ten dele in vellen/veldelen, vanzelfsprekend de toe
slagen NIET geteld - frankeerwaarde ruim € 500,- Nu € 400,-

10) NEDERLAND 1981/201 (xx) postfns-verz in album in complete series-
postkantoorprijs € 478,53 (f 1 054,55) - 650 postzegels, 50 blokken, 
15 velletjes en 4 automaatboekjes Koopje' Nu € 430,-

11) NEDERLAND (velletjes) penode 1967/2002 (XX) 100% complete ver
zameling luxe kwaliteit postfris zonder plakker (NVPH spec catalogus 
2004 biz 422/423) totaal ca 90 verschillende velletjes, cat w 2004 
€1290,60 €500,-

12) NEDERLAND FDC'sE48 tot en met E472 periode 1961/2002 luxe 
verzameling ONBESCHREVEN in 3 albums 100% compleet vanzelf
sprekend incl de blokken (cat w € 2 281,40) Nu € 750,-

13) NEDERLAND FDC's: grote handelaren-partij om uit te zoeken incl 
oudere stukken onbeschreven etc diverse kwaliteiten echter vele 
betere FDC's uit de 50er jaren Koopje'ENORM hoge cat w ' €850,-

14) NEDERLAND en Overzee etc: fantastische partij om uit te zoeken 
waarin veel avontuur "rijp en groen" (cat w RUIM € 10 000,- incl talloze 
complete postfnsse series) Zeer geschikt voor handel, wederverkoop 
etc Prachtkoop, beslist uitstekende winstmogelijkheden'Nu €855,-

15) NEDERLAND postfris: mooie verzameling rolzegels en velrandbijzon-
derheden, een echt serieuze studiecollectie (uitsluitend geteld op post
kantoorprijs € 1 170,50 (= f 2 579,90) Belangrijke prachtkoop' € 1.000,-

16) NEDERLAND FDC's E30 t/m E481 a + PBZ1 t/m 6 1957/2003 (manco 
E33) 100% luxe onbeschreven collectie in 3 Davo-albums Cat w 2004 
€3 244,65 €1.500,-

17) NEDERLAND AUTOMAATBOEKJES periode 1964/2002 collectie/par
tij ongesorteerd en zeer gevarieerd incl doubletten en vele BETERE en 
schaarse boekjes, telblokjes etc o a uit de 6 en 9 sene, absoluut ON-
uitgezocht op varianten etc (zuivere postkantoorprijs € 2 068,40) 
Belangrijke prachtkoop, incl vele schaarse boekjes uit de 60- en 70er ja
ren in aantallen, smikkelen en smullen voor specialist Nu in de voordeel-
aanbieding' € 2.000,-

18) NEDERLAND HANGMAPJES etc: grote, belangrijke verzameling, zeer 
geschikt voor specialist/pionier op dit leuke gebied Ook incl vele 
andere ongebruikelijke specialiteiten en collecties (totale postkantoor
prijs resp abo-aanschafwaarde ruim € 3 800,-) Nu €2.500,-

19) NEDERLAND, Overzee incl Rep Suriname & Indonesië periode 
1852/ca 2000 gigantische collectie/partij om uit te zoeken waarin o a 
zeer veel compleet postfns matenaal, FDC's, zeer gevarieerd, ook prach
tig klassiek De kwaliteit is over 't algemeen bijzonder goed te noemen, al 
moet er wel op een afval van ca 5% gerekend worden (cat w ruim 
€ 50 000,-) Nu in de voordeelaanbieding € 4.200,-

20) NEDERLAND 1852/oa 1970 gigantische z g "handelarenstock" waann 
veel topmatenaal in aantallen, absoluut "onuitgeplukt" incl o a vele 
betere punt- en kl rondstempels, ook onuitgezocht op tanding, plaatnrs 
etc , etc Een droom van een partij die zeer goed uitgezocht dient te 
worden Topobject en zoals AL onze aanbiedingen is de prijs in relatie 
tot de kwaliteit en samenstelling in ieder geval zeer en zeer redelijk te 
noemen € 5.000,-

21) NEDERLAND en Overzee etc. periode 1852/2003 onvoorstelbaar gro
te, zeer gevaneerde collectie/partij waarin vele goede mooie verzamelin
gen mol de nrs 48, 80,101, div telegramzegels, juliana enface 518/537 
etc , etc en veel ongebruikelijk topmatenaal (in ruim 50 draagtassen, 
ENORM hoge cat w I) Nu in de voordeelaanbieding' €26.000,-

22) AFRIKAANSE LANDEN: geweldig leuke, grote partij om uit te zoeken in
cl talloze complete postfnsse series, prachtobject, ook de prijs is zeer 
aan de lage kant gehouden, normale verk w zeker ruim € 3 000,- of 
meer Zeer mooie koop' € 300,-

23) ALAND 1984/2004 (xx) mooie postfns-verz in luxe Davo-album over
compleet met vele, vele extra's Luxe prachtobject' (ca 400 zegels en 
ca 35 postz boekjes/velletjes etc , etc) Nu €350,-

24) BELG.CONGO etc, etc.: fantastische partij/coll € 200,-
25) COOK-ISLANDS: mooie verzameling €225,-
26) CUBA: grote collectie/partij om uit te zoeken incl veel prima 

matenaal € 200,-

27) D.D.R. 1949/1983 verregaand complete verzameling incl veletopsenes 
in 2 albums overwegend in postfnsse complete senes (ruim 2 000 zegels 
en 83 blokken) Spotkoopje' € 450,-

28) D.D.R. 1949/1990 (xx) vrijwel nooit zo mooi en luxe aangeboden 100% 
complete postfnsse postzegelverzameling in 3 albums (cat w Michel 
2002 €5 700,-) Nu €1.550,-

29) DUITSLAND BUNDESREPUBLIEK1949/oa 1975 (O/x/xx) verregaand 
complete verzameling in album waarin vnjwel alle goede zegels en se
nes, div kwaliteiten o a Michel nrs 111/112,117/120,121/122 (Bach), 
139/140 Lubeck-kerkramen etc , etc (cat w Michel ruim ca €3 000,-) 
Nu € 500,-

30) DUITSLAND periode 1945/1949 (onder de Amerikaanse, Engelse en 
Russische bezettingzone) grote, belangnjke verzameling/partij ten dele 
opgezet op albumbladen waann vele goede zegels, senes en blokken 
(o a het schaarse blauwe Goethe-blok 1949), het betreft overwegend de 
z g D D R -voorlopers etc incl zeer veel watermerk/plaatfouten avon
tuur Koopje' €600,-

31) DUITSE RIJK 1872/1945: verregaand complete verzameling "rijp en 
groen" in Davo-album waarin vele goede zegels en series etc Gigantisch 
hoge cat waarde, ca 1200 zegels en 7 blokken) € 600,-

32) DUITSLAND (Bund, Berlijn etc , etc) globaal met een zwaartepunt op 
de penode na 1945 incl veletopsenes begin 50er jaren al is de kwaliteit 
over 't algemeen bijzonder goed te noemen moet er toch met een afval 
van ca 5% rekening worden gehouden ENORM hoge cat waarde' € 750,-

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

34) DUITSLAND en gebieden: overw gestempeld incl zeer veel ongebrui
kelijk topmatenaal fantastisch mooie en veelzijdige collectie/partij om uit 
te zoeken, ook schitterend klassiek ENORM hoge cat w ' Belangrijke 
prachtkoop, koopje' €1.550,-

35) DUITSLAND: grote, enorm omvangrijke partij, collecties, zakjes, dozen, 
restanten etc , waarin veel belangrijk resp topmatenaal (betreft giganti
sche, ongeplukte handelaren-stock) € 15.000,-

36) ENGELAND periode ca.1880-2000: grote avonturenpartij om uit te 
zoeken, dozen, zakjes, restanten etc Vol avontuur, ongeplukt' €250,-

37) ENGELSE KOL.&GEBIEDEN etc: grote belangrijke coli /partij incl top
matenaal, ook heel leuk en veelzijdig klassiek, ook wat andere landen in 
de Engelse sfeer Enorm hoge cat waarde' Spotkoopje' € 300,-

38) ESTLAND klassiek (O) fantastische partij €600,-
39) FAR-OER 1975/mei2004(xx) over-en overcomplete verzameling in 

2 luxe Davo-albums met talloze extra's velletjes, blokken, autom boekjes 
etc , etc Belangrijke, zeer uitgebreide en luxe prachtkoop ' (cat w 
ruim € 1 800,-) Nu € 550,-

40) FIUME 1918/1920 bijna-complete verz op albumbladen "rijp en groen" 
(ruim 300 zegels, cat w ruim € 5 500,-) Nu €350,-

41) FRANKRIJK ca 1850/2000 enorme grote collectie/partij w i veel 
schitterend, belangrijk materiaal, zeer veelzijdig Koopje' €2.100,-

42) FRANKRIJK penode ca 1849-2002 collectie/partij in 5 grote uitpuilende 
koffers, zeer veelzijdig incl topnrs en mooi avontuurlijk klassiek, ook 
talloze complete postfnsse series, boekjes, blokken, velletjes etc , etc , 
etc (hoogst interessante, veelzijdige prachtkoop) Nu €5.000,-

43) GEHELE WERELD ca 1850/1965 in 2 dikke albums (Old-Timers) zeer 
gevaneerde en charmante verz waarin veel prima klassiek matenaal en 
zoals destijds gebruikelijk diverse kwaliteiten, echter incl vele goede 
hooggenoteerde zegels en senes (ruim 8 000 zegels, ENORM hoge 
cat w I) Spotkoopje' €600,-

44) GEHELE WERELD: gigantische partij/collectie waann o a zeer belang
rijk "complete postfnsse series" voornamelijk periode 1945/2002 o a 
Spanje, Oost Europa, Zwitserland, Franse Kolomen, Duitsland etc , etc 
Niet te geloven" Ware hoorn des overvloeds, zeer geschikt voor hande
laar/wederverkoper Nu in de voordeelaanbieding € 4.550,-

45) GRIEKENLAND ca 1860/1978 overw O verz in Schaubek-album 
incl vele betere nrs en mooi klassiek (ruim 1 500 zegels) €450,-

46) GROENLAND 1905/2004 een zeer uitgebreide, bijna complete postfns 
verzameling met vele, vele extra's en bijzonderheden (cat w ruim 
€ 2 500,-, ruim 500 zegels en ca 100 velletjes, boekjes blokken etc') 
Belangrijke prachtkoop' €750,-

47) HONGARIJE 1951/1968 O/xx dubbel verzamelde prachtcoll vrijwel 
compleet in Schaubek-album incl vele betere series/velletjes/blokjes 
etc (catw ca €1 500,-) Nu €270,-

48) HONGAARSE BEZETTINGSUITGAVEN (klassiek, begin 20^ Eeuw) 
gigantische collectie/partij "rijp en groen" ten dele op Yvert- en 
Schaubekalbumbladen, zeer gevarieerd incl o a Arad, Banat, Baranya 
etc , etc en vele prov opdrukken Zeer mooie koop' Het betreft een aan
tal collecties die zijn samengevoegd tot een gigantische prachtkoop' 
Nu €1.750,-

49) HONGARIJE 1871/ca 1960 verz /partij waann vrijwel uitsluitend betere 
en zeldzame senes/blokken etc , etc o a Michel nrs 1 t/m 6, 8 t/m 13, 
478/479 (Zeppelin), blok 1 (Lizt), 844/851, blok 12/13, blok 17, blokken 
18a/18b etc , etc Belangrije prachtkoop, ENORM hoge cat waarde, 
vrijwel alle topstukken van Hongarije aanwezig' € 3.500,-

50) HONGARIJE 1871/ca 1970 gigantische coli/partij om uit te zoeken 
met zwaartepunt (in waarde) op klassiek - veel stempelmateriaal ook 
bneven/krtn Postgeschiedenis etc, etc €8.500,-

51) JAPAN penode ca 1880/2000 leuke, grote partij "rijp en groen" om uit te 
zoeken waarin veel pnma materiaal € 300,-

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



53) JERSEY (Eng) ca 1905/2000 immense partij/coll om uit te zoeken incl 
voorlopers, brieven, kaarten (met en zonder postzegel, postgeschie-
denis, postwaardestukken, postzegelboekjes, gutterpairs etc , etc 
(belangrijke prachtkoop, geschikt voor vele doeleinden opzet - aanvul
ling grote tentoonstellingscollectie, studie, geldbelegging, handel/w/e-
derverkoop etc , etc) Nu €1.000,-

54) JOEGOSLAVIË 1945/ca 1993 (xx) luxe vrijw/el complete postzegel-
prachtcollectie mol blokken en de belangrijke topstukken en vele 
extra's, mooi beleggingsobject Nu nog relatief voordelig (2318 versch 
postzegels en 39 velletjes/blokken) Nu € 3.000,-

55) LEVANT etc. periode rond 1900 (Dts, Engels, Oostenrijks, Italiaans etc 
en veel ander materiaal in die sfeer) gigantische coli /partij mol veel 
schitterend en opwindend filatelistisch materiaal - ook brieven/kaarten 
Het betreft een groot aantal collecties "rijp en groen" die zijn samenge
voegd tot EEN ENORM grote partij Belangrijke prachtkoop! €5.000,-

56) NICARAGUA penode ca 1950/2000 uitgebreide postfns verzameling 
van alleen complete series en blokken/velletjes, incl vele aantrekkelijke 
motieven, mol vele hooggenoteerde series en dure blokken, prachtkoopi 
Nu € 225,-

57) RUSLAND klassiek grote partij/collectie ten dele gespecialiseerde, 
hoogst interessant en veelzijdig' € 1.000,-

58) RUSLAND en gebieden ca 1890/2000 grote collectie overw in albums 
en insteekboeken incl topmateriaal belangrijke prachtkoop (14 albums, 
ca 7000 zegels en vele honderden blokken) Spotkoopje' €1.100,-

59) RUSSISCHE GEBIEDEN en Staten in de ruimste zin des woords 
hoogst interessante, veelzijdige collectie/partij zow/el klassiek als zeer 
modem waarin veel historisch belangrijk materiaal Prachtkoop' €300,-

60) SERVIË 1866/1919 enorm uitgebreide, gespecialiseerde verzameling/ 
partij incl talloze proeven, foutdrukken/rariteiten etc €7.500,-

61) SKANDINAVIÉ geweldig leuke, grote partij om uit te zoeken' Luxe 
prachtobject voor 'n vriendenprijsje' € 300,-

62) SPANJE: geweldig leuke, grote partij om uit te zoeken' Luxe pracht
object voor 'n vriendenprijsje' € 300,-

63) VER.EUROPA ca 1956/2002 verzameling/partij "rijp en groen", zeer 
veelzijdig incl talloze thans zeer courante en gezochte postfrisse senes 
Prachtkoop' €300,-

64) VER.EUROPA 1956/1984(0) mooie verzameling, vrijwel compleet ge
stempeld in 2 luxe Lindner-albums (cat w € 1 625,40 in 2001 toen alles 
nog heel laag stond), ca 1200 zegels allen verschillend Nu € 595,-

65) VER.EUROPA FDC's etc penode ca 1957/2002 luxe onbeschreven 
verzameling incl topstukken, ook doubletten (ruim 1100 stuks, pracht
koop, ENORM hoge cat waarde') Nu €850,-

66) ZWITSERLAND ca 1850/1980 partij/collectie om uit te zoeken incl zeer 
veel klassiek Geschikt voor vele doeleinden studie, wederverkoop, aan
vulling/opzet eigen collectie, specialisatie (veel prachtig klassiek materi
aal met goed leesbare stempels) Naast de geweldig leuke franje en 
sjeuigheid zit er ook veel goed rechttoe- rechtaan materiaal in zoals vele 
betere blokken etc , etc Spotkoopje' Vele weken uitzoekplezier, 2 grote, 
uitpuilende koffers €5.500,-

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

ZIJN DOORGAANS M E I FIU\TELISTISCH 

67) ANSICHTKAARTEN (= prentbnefkaarten) oude en oudere VER STATEN 
VAN AMERIKA (USA) uitgebreide, belangrijke verzameling zeer 
gevaneerd waarin o a veel ongebruikelijk matenaal van periode 
ca 1900-1920 (ruim 1500 kaarten incl zw/w topmateriaal) €495,-

68) ANSICHTKAARTEN (oude & oudere) overwegend NEDERLAND topo
grafie, fantastisch mooie en veelzijdige collectie/partij om uit te zoeken 
waann vele (duizenden) mooie zwart/wit kaarten van dorpen en steden, 
ook div mooie stoomtrams/paardentrams uit de periode ca 1910 Heel 
veel uitzoekplezier, zeer geschikt voor wederverkoop, (beürs)handel, 
veiling, beslist uitstekende winstmogelijkheden' (ca 9 000 kaarten "rijp 
en groen' incl vele zeldzame topstukken) Spotkoopje' €1.000,-

69) BANKBILJETTEN/papiergeld: partij massagoed, uitsluitend gewone en 
algemene biljetten zeer eenzijdig, wel doorgaans UNO Geschikt voor 
actie en/of beurshandel etc (ruim 5 000 biljetten) € 350,-

70) BANKBILJETTEN/papiergeld Nederland: mooie verzameling, diverse 
kwaliteiten, zeer gevarieerd incl mooi oud en ouder matenaal Hoge 
cat waarde' €1.000,-

71) BANKBILJETTEN/papiergeld DUITSLAND: collectie/partij om uit te 
zoeken, waarin vele zeldzaamheden o a kostbare van West-Duitsland 
van rond de jaren 50 Belangrijke, veelzijdige prachtkoop' €1.050,-

72) BANKBILJETTEN/papiergeld Gehele Wereld periode ca 1910/1980 gro
te serieuze verzameling/partij incl doubletten van A tot Z incl vele schaar
se en zeldzame biljetten o a veel in UNC-kwaliteit Zeer interessant en 

waardevol object, zowel voor de startende verzamelaar van dit fascineren
de verzamelgebied als de gevorderde - speciaal verzamelaar, waann vele 
ongebruikelijke biljetten Belangrijke prachtkoop, ook geschikt voor weder
verkoop/handel veilinghouder etc , etc (ruim 1500 biljetten) Nu €1.200,-

73) BANKBILJETTEN/papiergeld België en Luxemburg: mooie verzameling 
€2.500,-

74) BANKBILJETTEN/papiergeld Nederland: grote partij/verzameling 
incl vele topstukken Nu €5.000,-

75) BANKBILJETTEN/papiergeld Italië: mooie verzameling incl belangrijke 
topstukken €6.000,-

76) BANKBILJETTEN/papiergeld Frankrijk: grote, belangrijke verzameling 
incl talloze topstukken €7.000,-

77) KRUISBOOG OP POSTZEGELS thema-verz.; alsmede op prentbrief-
kaart, lucifersetiket etc , etc Veelzijdige, zeer bijzondere en ongebruikelijke 
verzameling incl topmateriaal vanaf periode ca 1915 (vele collectors-items 
incl unica en vele zeldzaamheden) Prachtkoop' €125,-

78) NEDERLANDSE MUNTEN 2V2 cent stukken 1877/1941 de z g "plak" 
100% complete verzameling in doorsnee in goede/zeer goede kwaliteit (22 
stuks compleet, cat w alles op P geteld € 920,-) Nu € 250,-

79) MUNTEN NEDERLAND: leuke partij om uit te zoeken incl vooroorlogs zil
ver (stuivers, dubbeltjes, kwartjes, halve guldens, guldens en rijksdaal
ders) Prachtkoop en zoals natuurlijk AL onze aanbiedingen bijzonder 
"preisswert"' € 700,-

80) MUNTENNEDERLANDperiodevanaf ca 1830 grote belangrijke partij 
"rijp en groen" om uit te zoeken waann naast veel klem en eenvoudig 
materiaal ook mooie oude en klassieke munten o a ook veel zilver, belang
rijke hoogst interessante prachtkoop' (vele duizenden stuks, ook buiten
land) €2.000,-

81) MUNTEN GEHELE WERELD (oude en oudere) vanaf ca periode 1800 
Wie durft dit aan 'n grote ongesorteerde "rijp en groen" handelaren-
coll /voorraad in ca 50 draagtassen en ten dele in vele albums incl vele 
zilveren munten, collecties, restanten, exotische landen etc , etc Ons ont
breekt de tijd om e e a uit te zoeken, 'n hele auto vol materiaal die in over
leg gehaald/gebracht kan worden Hoogst interessante, belangrijke, veel
zijdige collectie incl topmateriaal (o a goud) etc , etc Nu 't geheel in een 
keer in de voordeelaanbieding € 4.500,-

82) MUNTEN NEDERLAND incl goud en zilver grote belangrijke beleggings-
collectie/partij €20.000,-

83) PAARDENSPORT/HOEFIJZERS etc: belangrijke, veelzijdige prachtcol-
lectie incl topmateriaal, overw oude prentbnefkaarten en curiosa 
Prachtkoop' €2.500,-

84) PADVINDERIJ (thema): partij/collectie om uit te zoeken incl mooi klassiek 
matenaal, prachtkoop' €425,-

85) PLAATJESALBUMS uitgegeven door Nederlandse bedrijven o a 
"Verkade" etc grote verzameling ruim 200 stuks incl div zeer zeldzame al
bums Spotkoopje' €2.000,-

86) RIJWIELBELASTINGPLAATJES: leuk partijtje om uit te zoeken 20- en 
30er jaren met en zonder ponsgat Schitterende Art-Deco ontwerpen, ge
slagen bij Rijksmunt, vanzelfsprekend alles origineel en uit die tijd 
(51 stuks, prachtkoop, hoge cat waarde)' € 120,-

87) RIJWIELBELASTINGPLAATJES: engrospostje 20er en 30er jaren met en 
zonder ponsgat Prachtige art-deco ontwerpen, geslagen bij Rijksmunt 
Vanzelfsprekend alles origineel en uit die tijd (ruim 1 000 stuks) € 2.800,-

88) SCHAKEN Gehele Wereld leuke partij om uit te zoeken, veelzijdig en inte
ressant' € 255,-

89) SIGARENBANDJES: leuke, veelzijdige coli /partij om uit te zoeken, zeer 
gevaneerd incl mooi klassiek materiaal €100,-

90) SIGARENBANDJES, lucifersmerken, oude ansichtkaarten etc , enorme 
collectie "Ephemera", vignetten etc , etc Fantastische partij om uit te zoe
ken (duizenden stuks, zeer veelzijdig en hoogst interessant incl topstuk
ken') € 200,-

91) SIGARENBANDJES penode ca 1900/1970 fantastisch mooie en grote 
verzameling vol avontuur incl ook catalogi en prachtig klassiek (vele vele 
duizenden stuks, zeer veelzijdig en in de grote hoeveelheid en verscheide
nheid zeer zeldzaam') €500,-

92) SIGARENBANDJES/lucifersmerken etc: grote partij collecties en verza
melingen incl onvoorstelbaar veel klassiek topmateriaal van grote schoon
heid o a incl beroemde unieke tentoonstellingscollecties, belangrijke 
prachtkoop' € 6.000,-

93) SPELDJES overw 50er-en 60er jaren zeer grote collectie, erg leuk om uit 
te zoeken, pure nostalgie incl vele motieven €200,-

94) STADSPOSTEN (overw Nederland) mooie partij om uit te zoeken incl ra
riteiten en veel ander materiaal "dat met in een gewone catalogus staat" 
Prachtkoop' €155,-

95) VRIJMETSELARIJ (masonic) verzameling incl interessante poststukken, 
ex-libris, oude penningen etc , etc € 225,-

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

Wilt u a.u.b. uw bestelling op uw overschrijving vermelden, prompte toezending geschiedt automatisch. 

WILLEM TIEMAN POSTZEGELHANDEL 
Postbanknr: 193 598 ABN-AMRO Bankrek.nr.: 54.01.81.307 

Telefoon 
020 - 626 32 43 

Fax 
020 - 627 38 01 

E-mail 
willemtienian@yahoo.com 

Adres 
NZ Voorburgwal 300 
1012 RT Amsterdam 
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mailto:willemtienian@yahoo.com


OVERIJSSELSE POSTZEGELVEILING B.V. 
(H. Vleeming) 

Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 te Enschede 

Tel. 053-433.55.00 (buiten kantooruren 053-433.33.98) 
Fax 053-434.10.94 

E-mail: opv.stainps(S)tiscali.nl 

VEILING 182 
Staat gepland op 8 en 9 april 2005 in 

Hampshire hotel APELDOORN te Apeldoorn. 
(catalogus zal eind medio maart verzonden worden) 

Enkele kavels uit de april-veiling: 

Hr. Sysselmand 

A # ^ 

Tveraa . 

^ ^ 

>-i-V' 

1^ zitting: betere zegels, series en poststukken BUITENLAND. Aanbod van vrijwel alle 
Europese landen en veel Overzee w.o. Australië, Israel en USA. 

2^ zitting: Nederland met EO postgeschiedenis, gefrankeerde poststukken, stempelmateriaal, 
afdelingen firmaperforaties, postwaardestukken en scheepspost. 
Standaard-series gestempeld, ongestempeld en postfris, variëteiten met o.a. 126Bv 
postfris. 

3^ zitting: partijtjes en deelcollecties alle landen incl. Nederland met O.G., en FDC's 
Nederland. 

4^ zitting: Collecties in albums, insteekboeken, dozen, KAARTEN en literatuur. 

De veiling bevat totaal ca.6000 kavels inclusief 500 kavels collecties in albums, 600 kavels 
insteekboeken, 400 kavels poststukken Nederland, 150 kavels stempelmateriaal Nederland en 
een flinke afdeling dozen. Ook is een winkelvoorraad opgenomen. 
De waarde per kavel loopt uiteen van ca.e.25,- tot vele duizenden Euros. 
Kortom, aanbod voor ledere verzamelaar en handelaar! 

Tijdens de kijkdagen van deze april-veiling zal opnieuw een deel van onze FALSIFICATEN-
VERZAMELING te bezichtigen zijn, zowel op ons kantoor als in hotel Apeldoorn. 
Ditmaal de TANDING-VERVALSINGEN van klassiek Nederland. 

Interesse in een (bij ons nog steeds lx gratis!) catalogus? 
Vraag deze dan eens aan, een telefoontje, fax. mail of brief (kaart) is voldoende! 

DE O.P.V., AL 35 JAAR EEN BEGRIP IN DE NEDERLANDSE FILATELIE!! 



gratis vrijblijvende taxatie, ook bezoek aan huis 
DRINGEND TE KOOP GEVRAAGD: 

POSTZEGELVERZAMELINGEN/PARTIJEN 
PAPIERGELD / BANKBILJETTEN 

FRANKEERGELDIGE POSTZEGELS 
ANSICHTKAARTEN 

(Nederland, buitenland, ALLE landen, ALLE tijden, ALLE motieven) 

Postzegelhandel Willem Tieman (sinds 1965) koopt vrijwel elke 
denkbare verzameling. Of het nu gaat om Nederland, Overzee, China, 
Indonesië, Griekenland, Japan, Oost-Europa, Zuid Amerika, Duitsland, 
Italië, Spanje, Afrikaanse landen, etc, etc, etc of engrosposten, 
automaatboekjes, fdc's, speciaal- en/of motief verzamelingen, 
nalatenschappen, kortom: wij zijn ALTIJD geïnteresseerd. 

Natuurlijk hebben wij ook veel belangstelling voor de aankoop van 
niet-filatelistische verzamelingen en partijen en/of betere losse 
exemplaren o.a. papiergeld, oude aandelen, prentbriefkaarten, 
sluitzegels, lucifersmerken, fiscaalzegels, sigarenbandjes, penningen, 
telefoonkaarten, kauwgom- en sigarettenplaatjes, munten etc, etc, 
etc. 

o a OOK PER POST 
Indien een reis naar Amsterdam bezwaarlijk mocht zijn, geen nood. 
Wanneer U de postzegels, ansichtkaarten, papiergeld, sluitzegels etc. 
GOED VERPAKT aan ons toezendt, volgt direct ons bod en na 
accoordbevinding uwerzijds, betaling binnen 24 uur per bank, of in 
aangetekende envelop, u zegt het maar! 

POSTZEGELHANDEL WILLEM TIEMAN 
Nieuwezijds Voorburgwal 300 

1012 RT Amsterdam 
Telefoon 020-626 32 43 Fax 020 627 38 01 

E-mail: willemtieman@yahoo.com 

" R E E D S RUIM 4 0 JAAR "E EN ZAAK VAN VERTROUWEN" 

mailto:willemtieman@yahoo.com
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KOREA: DE ROBOTS 
NEMEN 'T OVER 

Omdat Duitsers (vinden 
wij) meestal weinig ge
voel voor humor hebben, 
moeten we wel aanne
men dat het berichtje dat 
we in Deutsche Bnefmarken
Zcitung nummer 25/2004 
lazen serieus bedoeld is. 
De bewuste bijdrage gaat 
over de inzet van robots 
op de ZuidKoreaanse 
postkantoren. Er wordt, 
zo deelt de DBZ mee, ge
werkt aan de ontwikke
ling van 'vrouwelijke' en 
'mannelijke' robots die 
dienst moeten gaan doen 

als hostesses, respectie
velijk bewakers. De vrou
welijke variant werkt 
vooral overdag en is een 
soort elektronische weg
wijzer annex informatie
balie, de mannelijke 
component doet vooral 's 
nachts dienst, als nacht
waker. Dat de plannen al 
behoorlijk gedetailleerd 
zijn, blijkt uit de vermel
ding dat de 'nachtwaker' 
zal worden uitgerust met 
een vangnet. Wie dus 
's nachts in een Zuid
Koreaans postkantoor in
breekt, moet rekening 
houden met een 'boeien
de' ervaring! 

ROEMRUCHTE PONY 
EXPRESS: EEN FABEL? 

In de afgelopen ander
halve eeuw hebben de 
Amerikaanse posterijen 
niet een, maar tweemaal 
een postzegel aan de le
gendarische Pony Express 
gewijd. Alhoewel, legen
darisch... Christopher 
Corbett denkt daar an
ders over, blijkt uit een 
verslag in Lmn's Stamp 
News van een lezing die 
hij in het National Postal 
Museum in Washington 
hield. Corbett, van be
roep schrijver, hield zijn 
gehoor op 6 november jl. 
voor dat de Pony Express 
helemaal niet zo'n be

langrijk was voor de pos
terijen. Het romantische 
beeld dat over de bezorg
dienst bestaat, berust in 
feit op 'anderhalve eeuw 
verzinsels, opsmuk en re
gelrechte leugens,' zo 
meent hij. De rol die de 
Pony Express speelde mag 
dan niet worden overdre
ven, vindt Corbett: 'Maar 
weinigen konden de vijf 
dollar betalen die in reke
ning werd gebracht als 

een brief van de ene kant 
van het land naar de an
dere moest worden ver
voerd. Bovendien diende 
zich al gauw een veel 
sneller en goedkoper 
communicatiemiddel 
aan: de telegraaf' 
Corbett heeft berekend 
dat de Pony Express in de 
achtenzeventig weken 
van zijn bestaan slechts 
300 keer de lange rit 
heeft gemaakt waaraan 
de dienst zijn bekendheid 
ontleent: 'Post heeft de 
Pony Express nauwelijks 
vervoerd, maar in de ver
beelding van de mensen 
heeft de Pony Express ken
nelijk een imponerende 
erfenis nagelaten.' 

DODE SCHMELING 
MAGER HERDACHT 

Deutsche Post houdt de 
'dodenregel' nog steeds 
in ere: wie in Duitsland 
op een postzegel wenst te 
worden afgebeeld zal 
eerst moeten overlijden. 
Er was dus hoop voor 
boksfans die de honderd
ste geboortedag van de 
bokser Max Schmeling 

graag met een mooie 
Duitse zegel herdacht 
hadden gezien, maar die 
tot dusver van Deutsche 
Post nul op het rekest kre
gen omdat de legendari
sche sporter nog leefde. 
Maar met de dood van 
Schmeling op 2 februari 
jl. flakkerde de hoop 
weer op. Het bleek echter 
Ijdele hoop, want in het 
emissieprogramma 2005 

is geen plaatsje inge
ruimd voor de man die 
Joe Louis in 1936 tegen 
het canvas sloeg en daar
mee Olympisch kampioen 
werd. Maar Deutsche Post 
heeft gezorgd voor een 
troostprijs: op 8 septem
ber van dit jaar(de dag 
waarop Schmeling hon
derd zou zijn geworden) 
komt er een speciaal 
postwaardestuk uit. 

BESTELLER BESTELT 
GEWOON DOOR 

Wat is er voor een post
besteller nog te doen als 
gevolg van een Tsunami 
alle huisadressen in zijn 
'wijk' verdwenen zijn? De 
44jarige Kamaruzzaman 
Md Arshad, die in het 
zwaarst getroffen deel 
van Maleisië zijn werk 

doet, dacht er niet lang 
over na: hij bleef en blijft 
de post gewoon bezor
gen. In plaats van huis na 
huis af te lopen, brengt 
hij de post nu naar de di
verse opvangcentra, waar 
hij een graag geziene be
zoeker is. Dat laatste 
heeft een reden: Kama
ruzzaman geeft zijn brie
ven niet 'gewoon' bij de 
leiding van de kampen af, 
maar brengt elk poststuk 
persoonlijk naar de ge
adresseerde. Hij kent veel 
van de bewoners dan ook 
al lange tijd; sommigen 
spreekt hij zelfs bij hun 
voornamen aan. 

FILATELIEBEURS 2 0 0 5 : ONDANKS TEKORT 
AAN BRANDWACHTEN TOCH GESLAAGD 

Het was spannend op 28 
januari jl.: de 17e Filatelic
beurs in de Pandahallen in 
Loosdrecht begon met 
ruim een uur vertraging. 
Oorzaak? Voor het eerst 
had de gemeente twee 
brandwachten verplicht 
gesteld. Hoewel ze op 
tijd waren besteld, arri
veerden ze te laat. Ze wer
den door de wachtende 
bezoekers met luid ge
juich verwelkomd. De 
deuren konden open en 
de vele honderden men
sen die in de hal hadden 

staan wachten, stroom
den enthousiast naar bin
nen. Al snel was het op
onthoud vergeten en wa
ren alle stands gevuld 
met verzamelaars, op 
zoek naar de ontbreken
de of de bij hen nog niet 
bekende stukken voor 
hun verzameling. Ook op 
zaterdag en zondag was 
de animo weer groot. 
Ondanks alle negatieve 
signalen uit de markt was 
het aantal bezoekers on
geveer te vergelijken met 
dat van de beurs van vo

rig jaar. De meeste stand
houders en bezoekers ke
ken dan ook tevreden te
rug op het evenement. 
Dit geeft zowel de deel
nemers als het  door het 
onverwachte overlijden 
van voorzitter Hans Pe
tersen gedecimeerde 
bestuur voldoende moti
vatie om door te gaan. 
Volgend jaar zorgen ze 
weer voor een perfect ver
lopende beurs met een 
mooi filatelistisch aan
bod, gratis entree en dito 
bussen naar de Panda 
Hallen. En die brand
wachten? Die halen ze 
desnoods zelf op! 

OOSTENRIJKSE WINNARES NOBELPRIJS 
WIL NIET OP EEN POSTZEGEL 

■a Niet veel postadministra
^ ties krijgen het verwijt 
3 snel te zijn. Austria Post 
5 was niet alleen snel, 
i maar zelfs té snel. Al was 

—'̂ — het natuurlijk wel attent 

10 0 van de PTT om alvast een 
' " zegel te laten ontwerpen 

met het portret van El
friede Jelinek, schrijfster 
en winnares van de No
belprijs voor Literatuur 

2004. De jury was vooral 
onder de indruk van 'de 
muzikale stroom van 
stemmen en tegenstem
men in haar werk, die 
dankzij haar buitenge
woon talent voor krach
tig taalgebruik, de absur
diteit van maatschappe
lijke clichés weet te ont
hullen.' Er lag zoals ge
zegd dus al een mooie 

Oostenrijkse postzegel 
klaar om Elfriede nóg 
meer te huldigen, maar 
wat blijkt: de laureate 
stelt al dat eerbetoon niet 
op prijs. De schrijfster 
liet de Oostenrijkse PTT 
weten dat er van een aan 
haar gewijde zegel geen 
sprake kon zijn. 'Schade 
wäre doch eine schone 
Briefmarke gewesen,' zo 
verzucht het hoofd van de 
fdatelistische dienst, dr. 
Erich Haas. 



PIN: VAN MICRO 
NAAR MACRO 

Dat de 'officiële' PTT's 
concurrentie laijgen van 
particuliere ondernemin
gen zult u zelf ook wel 
gemerkt hebben. Meestal 
beperken de nieuwko
mers zich tot het bezor
gen van post die plaatse
lijk, danwei landelijk be
steld moet worden. De 
Berlijnse particuliere be
zorger PIN neemt echter 
sinds enkele maanden 
ook post voor zijn reke
ning die in het buiten
land (dus buiten Duits
land) bezorgd moet wor
den. PIN is daartoe een 
samenwerkingsverband 
meteen onderneming 

aangegaan die in Scandi
navië actiefis op het ge
bied van de postbezor
ging. De zaken worden 
zó serieus aangepakt, dat 
PIN eigen zegels heeft la
ten drukken voor acht 
buitenlandse tarieven, 
lopend van 45 cent (voor 
een kaart binnen Europa) 
tot 17 euro (voor een aan
getekende brief tot i kilo 
naar een bestemming 
buiten Europa). 

BEZOEKJE AAN OPA EN OMA: KIND ALS 
PAKKETJE VERZONDEN VOOR 53 CENT 

Enkele jaren geleden be
richtten we in Filatelie 
over een bankgebouw in 
de Verenigde Staten, dat 
steen voor steen per post 
werd verzonden. Het arti
keltje handelde over de 
inventieve bankdirecteur 
William H. Colthart, die 
in igi6 van de pakketpost 
van de Amerikaanse PTT 
gebruik maakte om de 
stenen van de ene plek 
naar de andere te vervoe
ren - dat was namelijk 
stukken goedkoper dan 
vervoer per vrachtauto of 
trein. 
In het verenigingsblad 
Globe-Koerier wordt nóg 

zo'n creatief ideetje ver
meld: twee jaar voordat 
Colthart zijn brainwave 

kreeg, in 1914, besloten 
de ouders van May Piers-
torfF(foto) hun dochter 
per post naar haar groot
ouders te verzenden. May 
wilde namelijk graag 
eens bij opa en oma op 
bezoek. Dankzij het feit 
dat het kind net geen vijf
tig Amerikaanse ponden 
woog kon May als pak
ketje worden verzonden. 
Dat viel in de praktijk 
overigens erg mee: het 
port - 53 cent - werd aan 
de jas van May bevestigd. 
Ze reisde de hele afstand 
mee in het postcomparti-
ment van de trein en 
werd door een bediende 
van het postkantoor in 
Lewiston afgeleverd bij 
haar grootouders. 

SCHANDAAL IN SINGAPORE: FIP-VOORZITTER 
BETROKKEN BIJ BEDENKELIJK MAAKWERK 

Het Duitse blad Michel 
Rundschau spreekt er 
schande van: vorig jaar 
hebben de posterijen van 
Singapore een speculatief 
blokje uitgebracht ter ge
legenheid van het in de 
stad-staat gehouden 'We
reldkampioenschap Fila
telie'. 
In de normale, getande 
uitvoering kostte dat 
blokje ongeveer zes euro. 
Niets aan de hand dus, 
zou je zeggen. Maar van 

hetzelfde blokje werd 
ook nog een kleine opla
ge (3.000 stuks) gedrukt 
die on^etand bleef; prijs 
circa 100 euro! Maar het 
allerergste was toch wel 
dat de exclusieve blokjes 
blijken te zijn verhandeld 
door Koh Seow Chuan, 

niemand minder dan de 
voorzitter van de Fe'de'ra-
tion Internationale de Phi
latelie (FIP). Koh veront
schuldigt zich door te 
zeggen dat de bewuste 
blokjes verkocht zijn aan 
financiële sponsors van 
de tentoonstelling. Michel 
Rundschau vindt dat maar 
een zwak argument: 
'Doen de FIP en zijn 
voorzitter er niet beter 
aan de belangen van fila
telisten te verdedigen 
door dergelijk maakwerk 
juist te bestrijden?', 
vraagt het blad zich af 

AUSTRALIË: TOCH 
HET JUISTE STRAND 

De Australische PTT had 
nog net op tijd door dat 
ze op het punt stond een 
blunder te begaan. Er 
was al pubhciteit op gang 
gekomen over een nieu
we zegel van A$2.45, die 
een blik zou vergunnen 
op het 'hoofdstrand' van 
de zogenoemde goud-
kust van Queensland: 
vandaar het Inschrift 
Mam Beach Gold Coast, dat 
duidelijk op het tegelijk 
met de persberichten ver
spreide illustratiemateri
aal te lezen viel. Maar he

laas; het ging helemaal 
niet om de Main Beach. De 
zegel werd snel aange
past door er een parasol-

letje extra op te zetten, 
zodat de tekst nu Gold Co-
ast luidt, in overeenstem
ming met de realiteit. 

BELGISCHE SURPRISE: 
TSUNAMIZEGEL 

Een verrassing: De Post 
gaf op 28 februari een 
Tsunami-zegel uit. De 
zegel werd op 3 februari 
officieel onthuld door de 
nationale voorzitter van 
het Belgische Rode 
Kruis, prinses Astrid. Per 
verkochte zegel gaat een 
bedrag van 31 eurocent 
naar het fonds dat de zee-
bevingslachtofifers helpt. 

INTERNATIONALE POSTSTUKKENBEURS: 
VERTROUWD RECEPT, NIEUWE LOCATIE 

Op 25 en 26 maart a.s. 
wordt in Gouda weer 
de Internationale Brieuen-
beurs gehouden. De 
beurs staat dit jaar in 
het teken van het ver-
zamelgebied Duits
land, precies het thema 
ook van dit nummer 
van 'Filatelie'. 
In Gouda wordt weer 
een keur aan poststuk
ken, stempels, postge-
schiedkundig materi
aal, postwaardestuk-
ken en literatuur aan
geboden. Niet alleen 
de handel is er, ook 
een aantal gespeciali
seerde verenigingen 
zal aanwezig zijn. 
Vaste bezoekers van de 
beurs hoeven we het 
niet te vertellen, maar 
als u nog nooit naar 
'Gouda' bent geweest 
zou u die moeite toch 
eens moeten nemen: u 
kunt er namelijk naar 
hartelust naar nieuwe 
aanwinsten zoeken en 
informatie uitwisselen. 
Eén ding moeten we 
vaste zowel als nieuwe 
bezoekers met enige 
nadruk meedelen; de 
beurs wordt niet langer 
in sporthal 'De Mam
moet' gehouden! Het 
evenement is verhuisd 
naar de vlakbij gelegen 
sporthal 'De Zebra' aan 
de Goverwellesingel 
10. In de rubriek 'Fila-
telistische evenemen
ten' vindt u alle verdere 
details die u voor een 
bezoekje nodig hebt. 
Zoals gezegd haakt 'Fi
latelie' met dit Duits-
landnummer op het 
thema van de Brieven-

beurs in. U treft in dit 
nummer een aantal bij
dragen over de fascine
rende Duitsland-filate-
lie aan. 
Rene'Hillesum uit Roo
sendaal zijn we dank 
verschuldigd voor het 
feit dat hij als coördi
natorvan deze bijdra
gen (en als leverancier 
van een aantal scans bij 
de artikelen) heeft wil
len optreden. 
Om u te helpen de aan 
Duitsland gewijde bij
dragen snel te herken
nen is bij elke bijdrage 
dit logo geplaatst: 

We hopen dat u het op 
prijs zult stellen dat uw 
doorgaans zo geva
rieerd samengestelde 
maandblad Filatelie dit 
keer eens een wat 'een
zijdiger' (maar daarom 
nog niet saai) karakter 
heeft gekregen. 
De gedachte erachter is 
dat het leuk kan zijn -
ook als uw eigen col
lectie u op dit moment 
nog volop plezier biedt 
- eens 'over de schut
ting' te kijken. 
Duitsland en gebieden: 
het levert vrijwel einde
loze verzamelmoge-
lijkheden op! 

Redactie Filatelie 
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22 MAART: HONDERDJARIG BESTAAN 
NATUURMONUMENTEN 

Het Naardermeer en de 
Brunsummerheide spe
len de hoofdrol op de 
twee velletjes die TPG-
Post op 22 maart ter gele
genheid van het eeuw
feest van Natuurmonu
menten zal uitgeven. 
Het eerste velletje, dat 
vier zegels van €0.39 be
vat, is gewijd aan het 
Naardermeer. De postze
gels laten (van bovenaf 
en dan met de klok mee) 
het volgende zien: een 
aalscholver (Phalacrocorax 
carbo), een waterlelie 
(Nymphaea), een snoek 

(Esox lunus) en een lan-
taarntje (Ischnura elegans). 
Het velletje 'Brunsum
merheide' bevat vier ze
gels van €0.65, met daar
op van links naar rechts 
en van boven naar bene
den: de schuwe appelvink 
(Coccothraustes Coccothraus-
tes), een Icarusblauwtje 
(Polyommatus icarus), een 
zandhagedis (Lacerta agi-
lis) en een Schoonebeker 
schaap. 
Er verschijnt van deze 
emissie ook een zoge
noemd prestigeboekje 
(prijs €9.95). 

22 MAART: NIEUWE 
ONDERNEMERSZEGEL 

TPGPost heeft niet alleen 
oog voor verzamelaars: 
ook het bedrijfsleven 
krijgt van tijd tot tijd de 
kans om de zakenpost 
van een fleurige, nieuwe 
postzegel te voorzien. 
Op 22 maart verschijnt 
een nieuwe, zelfklevende 
'ondernemerszegel' van 
€0.39, die op het kleine 
vlak dat de ontwerper 
daarvoor tot zijn beschik

king had een groot aan
tal symbolen en ikonen 
uit de zakenwereld laat 
zien. De nieuwe onderne
merszegel is verkrijgbaar 
in mailers van vijftig 
stuks. 
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5 APRIL: OT EN SIEN 
(ZOMERZEGELS) 

Oud en nieuw gaan hand 
in hand op de twee velle
tjes van zegels die TPG
Post uitgeeft ten bate van 
het werk van het Natio
naal Fonds Ouderenhulp. 
Beide velletjes bevatten 
drie zegels met een waar
de van €o.3g-t-o.ig. 
Het thema van de velle
tjes is 'Ot en Sien', een 

EMISSIEKALENDER 
APRIL EN MEI 2004 

12 april: 
Mooi Nederland (3 en 4); 
twee velletjes met vijf 
postzegels van €0.39. 

30 april: 
2 5 jaar koningin Beatrix op 
de troon; velletje met vijf 
verschillende postzegels 
met waarden van €0.39, 
0.78,1.17,1.56 en 2.25. 

24 mei: 
Zakelijke postzegels 2005; 
rollen met honderd post
zegels van 0.39 en 0.78. 

onderwerp dat vooral ou
dere verzamelaars wel zal 
aanspreken. De ontwer
per heeft in totaal zes 
kenmerkende fragmen
ten uit de boekjes met Ot 
en Sien-avonturen geko
zen. Het gaat om de vol
gende hoofdstukjes: 'Wie 
IS de lüijs-te?', 'Twee ou-de 
urin-den', 'Ei-gcn schuld', 
'Wat denkt poes?', 'Niets 
ver-^e-ten' en 'Twee knap-pe 
bol-len'. Op de velrand, 
onder iedere zegel, is een 
eigentijdse foto aange
bracht die ongeveer de
zelfde situatie weergeeft; 
een soort beeldrijm dus. 
Boven de zegels staan de 
zo kenmerkende tekstjes 
uit het oeuvre van Ot en 
Sien, zoals: 
Ze ko-men op zol-der 
En kijk, daar um-den 
Ze no^ twee ou-de, 
5oe-de unnden 
Die staan alja-ren 
op hun^e-mak 
Te rus-ten onder het 
stee-nen dak 
Maar och, ze staan 
zich maar te uer-ue-len 
Ze zien ucel lie-uer 
een kind-jespe-Ien 



Postzegelhandel Zeist 
Niet de grootste, zeker niet de mooiste. 
Maar wel de goedkoopste !!!!!!! 

Vraag mijn gratis prijslijst aan, 
boordevol collecties, partijen, dozen, 
en veel losse nummers van A tot Z. 

Overtuig uzelf het kost een telefoontje 
of een briefkaart, en bespaar veel geld !!!! 
Komt u gerust eens langs in mijn kantoor. 
Elke vrijdag geopend van 10:30 tot 17:30. 

Kantoor adres Steynlaan 76 te Zeist 

Te koop gevraagd !!! 
Wegens het toenemende succes, ben ik 
continu op zoek naar verzamelingen en 
Doubletten, voor u overweegt het naar 

een veiling te brengen neem eerst 
vrijblijvend contact met ons op. 

Een veiling rekent toch 20% voor zowel 
de koper als verkoper. Dit is 40% !!!!! 

Postzegelhandel Zeist, Bachlaan 76 
3706BD Zeist 

Tel: 0306560277 Fax: 0306560279 
E-mail: info@postzegelhandelzeist.nl 
Internet: www.postzegelhandelzeist.nl 

Postbeeld.com 
de grootste postzegelwinkel op internet 

Introduceert: 
De grootste inkooplijst 

ter wereld! 

www.postbeeld.com/inkoop 
inkooplijsten postfrisse series van vrijwel elk land 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisclie benodigdlieden. 

Korenstraat 104 - 7311 LP Apeldoorn 
Tel. {055)-521 54 26 - Giro 1945222 
Onze winkel is dagelijks geopend van 9.30-17.30 uur, 
maandags van 13.30-17.30 uur, donderdags koopavond. 

bezoek da ,,,,.ooA>^°^ -T 7400 A*^'^'^ 

mailto:info@postzegelhandelzeist.nl
http://www.postzegelhandelzeist.nl
http://Postbeeld.com
http://www.postbeeld.com/inkoop


SAMENSTELLING: R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
EMAIL: dziewon(ó)xsAall.nl 
WEBSITE: www.xs4all.nl/ dziewon/fila/druktech.htm 

VELLETJES VAN TIEN ZEGELS 
VAN 5 CENT IN HET TYPE-NIKKELS 

Op 3 januari jl. verscheen 
de zegel van 5 cent in het 
type-Nikkels in blokken 
van tien zegels. Dat was 
opmerkelijk, want de ze
gel was nog volop in 
blokken van vijf te ver
krijgen. Wie deze laatste 
versie nog tegenkomt 
doet er goed aan nog 
eens kritisch naar de 
blokjes te kijken. Ze zijn 
gedrukt in drukvellen 
met veertig blokken, 
waarbij in ieder geval 
twee blokken aardige 
grapjes bevatten: een 
dubbel hoefvormig rood 
stempel, respectievelijk 
rode krasjes in de rech-
terbovenrand. De illus
traties maken duidelijk 
wat er wordt bedoeld. 
Waren de blokjes van vijf 
in Engeland gedrukt, de 
nieuwe blokken van tien 
zegels werden gedrukt 
door Joh. Enschedé 
Stamps en wel op een 
Goebel-rasterdiepdruk-

pers. Op de cilinder zit
ten negen maal drie blok
ken (drie rijen van negen 
blokjes) met de drukrich-
ting naar rechts (R). Ze 
zijn gedrukt in drie kleu
ren: rood (voor de ze
gels), blauw en rood 
(voor het kroontje en 
Post). Laatstgenoemde 
kleurcilinder wordt ge
meenschappelijk, voor 
alle waarden, gebruikt. 
Aan de zijkanten van het 
drukvel zijn per rij een 
aantal paskruisen en pas-
ellipsjes gedrukt op de 
plek waar een compleet 
drulcvel van 27 blokken 
van de drukbaan zal wor
den afgesneden. De mo-
delvellen zijn voor ak
koord getekend op 28 ok
tober 2004. De artikel
nummers en barcodes 
zijn niet aangepast: 
2 cent 234002 en -(-40510; 
5 cent 254001 en -(-43207 
en 10 cent 234003 en 
+40534. 

VELLETJE 'KUNST IN 
BEDRIJFSCOLLECTIES' 

Op 25 februari verscheen 
een blok met tien ver
schillende zegels, gewijd 
aan kunst in de collecties 
van grote bedrijven. 
De blokken zijn gedrukt 
bij Joh. Enschedé Securi
ty Printing in vijfkleuren-
offset op een Mitsubishi-
pers; de zegels zijn voor
zien van een L-vormige 
fosforbalk. De drukvellen 
bevatten tien blokken 
(vijfmaal twee in staand 
formaat) met op alle vel-
randen paskruisen. Op 
de bovenvelrand staan 
Brunner-balken. 
De modelvellen zijn voor 
akkoord getekend op 30 
november 2004. De ge
bruikte kleuren zijn geel 
(zonder raster), magenta 
(raster 120, onder een 
hoek van 15 graden), cy-
aan (Ri2o/75°) £" zwart 
(Ri2o/45°). De fosforbalk 
is ongerasterd. Het arti
kelnummer is 250261, de 
barcode is-1-43009. 

EMISSIE 'MOOI NEDERLAND': WAARIN 
NEDERLAND KLEIN KAN ZIJN 

De op 8 februari jl. ver
schenen twee blokken 
met vijf getande en ge
gomde zegels van 
39 cent, gewijd aan twee 
Nederlande plaatsen die 
iets te vieren hebben: Nij
megen (2000 jaar stad) 
en Steenwijk (750 jaar). 

Eerst provinciezegels... 
Van de ervaringen met de 
provincieblokken van 
2002 heeft TPGPost ken
nelijk maar weinig ge
leerd: de Nederlanders 
worden dit jaar (en dat 
recept wordt in 2006 en 
2007 nog eens herhaald) 
getrakteerd op in totaal 

,̂  tien blokken met zegels 
° die uitsluitend in de des-
~ betreffende plaats of ge-
^ meente verkrijgbaar zul-
2 len zijn. Dat laatste wordt 
s verdedigd met het argu-
\^ ment dat Amsterdam-
^ mers niet gemteresseerd 
2 zijn in een postzegel over 
^ Rotterdam en vice versa. 

AAA In oktober van dit jaar 
/ ü * komen ter afsluiting twee 

blokken van vijf uit met 
daarin alle tien zegels van 
dit jaar; deze blokken 
zullen wèl landelijk, bij 

de TPG-verkooppunten, 
te koop zijn. 
De verzamelaars kregen 
in 2002 dankzij de uitge
kiende marketingtech
nieken van TPGPost te 
maken met niet-verkrijg-
bare Provinciezegelblok-
ken, met als gevolg de 
grove speculatie in deze 
blokken: met zijn nomi
nale waarde van rond de 
vijftig euro moest een set 
blokjes al snel 150 euro 
opbrengen. De hausse in 
nu grotendeels over en 
als een handelaar er nu 
honderd euro voor krijgt 
mag hij in zijn handen 
knijpen. Iedereen is in
middels voorzien en de 
groothandel zit vast. 

...nu 'Mooi Nederland' 
Dit jaar pakten de marke-
tingstrategen het slim
mer aan: de blokken zijn 
in abonnement te bestel
len en Internet-klanten 
konden de blokken 'aan
klikken', al stond er be
gin februari een medede
ling op de website van de 
CoUectClub dat men van
wege de beperkte be
schikbaarheid van de 

blokjes telefonisch dien
de te bestellen. De grote 
groep verzamelaars die 
zich niet wil vastleggen 
op voorinschrijvingen of 
niet over Internet be
schikt, vist achter het net. 
Pech dus voor die tradi
tioneel ingestelde post
zegelkopers die er vanuit 
dachten te kunnen gaan 
dat officiële postzegels 
op alle verkooppunten 
van de desbetreffende 
postadministratie ver
krijgbaar zullen zijn. Nu 
dat niet het geval blijkt te 
zijn, is er geen sprake van 
postzegels maar van spe
culatieve producten. 

Gemengde ervaringen 
De eerste ervaringen met 
de op 8 februari versche
nen zegels zijn niet on
verdeeld positef. De Nij-
megen-zegel was op de 
postkantoren van Nijme
gen te krijgen. Het 
hoofdkantoor had twee
duizend van de in totaal 
honderdduizend gedruk
te blokken klaarliggen. 
In de gemeente Steenwijk 
was de strategie echter 
geheel anders. Om te be
ginnen beschikt het op 
de zegel afgebeelde 
buurtschap Nederland 

niet over eigen verkoop
punten. De vernieuwende 
strategie bestond er in 
Steenwijk uit dat de na
drukkelijk aan TPGPost 
gelieerde verkooppunten 
van deelname waren uit
gesloten. Postbranche-
vreemde winkeliers kre
gen wèl de mogelijkheid 
om een hoeveelheid ze
gels bij TPGPost te be
stellen, perverpakkings-
eenheid van 50 blokken. 
Binnen Steenwijkerland 
met zijn tien verkoop
punten bleek dat neer te 
komen maximaal dui
zend op de dag van uit

gifte beschikbare blok
ken (van de in totaal 
75.000 gedrukte exem
plaren). Zo konden ver
zamelaars bijvoorbeeld 
terecht bij Boekhandel Boek 
en kast in de Kerkstraat 63 
in Vollenhove of bij IJzer-
luarenhandel Van Dedden op 
de Steenwijkerweg 96 in 
Willemsoord. Ook Super
markt Gerard HoJ, Blaan-
kamp I in Steenwijker-
wold had de eer de zegels 
te mogen verkopen. In 
Steenwijk zelfwaren het 
het SteenuJijks Boekhuis op 
de Markt en de een in een 
buitenwijk (Het Schar 3) 

Gehucht Nederland (foto) geen postkantoor of sermcepunt te bekennen 

http://www.xs4all.nl/


100 JAAR NATUUR
MONUMENTEN 

Op 22 maart verschijnen 
twee blokjes met elk vier 
verschillende zegels, ge
wijd aan het eeuwfeest 
van Natuurmonumenten. 
In het ene blokje hebben 
de zegels een waarde van 
0.3g euro, in het andere 
is dat 0.65 euro (met pri
orityaanhangsel). 
De zegels zijn gedrukt bij 
Joh. Enschedé Security 
Printing in Haarlem, in 
rasterdiepdruk op een 
van de Goebelpersen. 
Net als bij eerdere na
tuurzegels het geval 
was, werden de beide 
blokken ook nu weer met 
dezelfde cilinders ge
drukt, in de volgende 
drulwelopmaak: 
 drie horizontale rijen 
van drie blokken naast el
kaar, waarde 0.39 euro 

 op de vierde en vijfde rij 
links twee blokken van 
0.39 euro, daarnaast een 
blok van 0.65 euro 
 de beide onderste rijen 
zijn voor de blokjes met 
zegels van 0.65 euro. 
Het modelvel werd niet 
voor akkoord getekend. 
De blokken zijn voorzien 
van scheerperforatie. Ui
terst links en rechts loopt 
een geheel doorlopende 
verticale perforatielijn; 
die lijn is er ook tussen 
de drie kolommen van de 
blokken! Op het model
vel ontbreekt de fosfor. 
Op de linkerrand van het 
drukvel staat de tekst 
0389 TPG Post 'Natuurmo
numenten'Cyaon, magenta, 
yellou;, black. Op de rech
tervelrand zien we drie 
magenta rechthoekjes, 
daaronder driehoekjes in 
magenta, cyaanblauw, 
magenta, geel, magenta. 

zwart en magenta en 
daaronder nog een schui
ne, magenta balk. Vervol
gens nogmaals hetzelfde, 
maar dan in omgekeerde 
volgorde en spiegelbeel
dig gedrukt. 
De rasterhoeken zijn als 
volgt; 60° bij cyaanblauw 
(fijn raster), 40° bij ma
genta (fijn) en zwart 
(zeer fijn) en 45° bij geel 
(grof). 
De drukrichting is 
B(oven). De zegels zijn 
met een scheertrommel 
die speciaal voor deze ze
gels werd vervaardigd ge
perforeerd. Aan de gom
zijde zijn nog de restjes 
van de scheerperforaat
handeling te zien, omge
slagen naar beneden. 
De blokken hebben de ar
tikelnummers 250361 en 
250362 en de product
barcodes143023 en 
+43047
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OUDERENPOSTZEGELS 
(THEMA 'OT EN SIEN') 

Op 5 april verschijnen 
twee verschillende blok
jes met drie verschillende 
zegels, gewijd aan 'Ot en 
Sien'. De blokken zijn ge
drukt bij Joh. Enschedé 
Security Printing in vijf
kleurenoffset op een Mit
subishipers; de zegels 
zijn voorzien van een L
vormige fosforbalk. 
De drukvellen bevatten 
zestien blokken (vier
maal vier) met op alle vel

randen paskruisen. Op 
de bovenvelrand staan 
Brunnerbalken. De mo
delvellen zijn voor ak
koord getekend op 20 de
cember 2004. De ge
bruikte kleuren zijn geel 
(zonder raster), magenta 
(raster 120 onder een 
hoek van 15 graden), cy
aan (Ri2o/75°) en zwart 
(Ri2o/45°). De fosforbalk 
laat geen raster zien. De 
artikelnummers zijn 
250460 en 250466; de 
barcodes zijn +43061 en 
+43085. 

gevestigde Ciooosuper
markt die waren uitver
koren, al bleek de laatste 
op 8 februari niets in huis 
te hebben. Volslagen pa
ranoïde was de situatie 
bij de Bruna op de Ooster
straat 22. HetTPGver
kooppunt binnen de win
kel  zeg maar het post
kantoor van Steenwijk 
werd de gehele dag bena
derd door belangstellen
den, maar had de op
dracht gekregen iedereen 
door te verwijzen naar 
'TPG Klantenservice'. En 
dat terwijl de kassa van 
Bruna binnen diezelfde 
winkel  op luttele meters 
afstand van de TPGPost
balie  de blokjes dood
leuk verkocht zolang als 
de voorraad (een pakje 
van 50 stuks) strekte... 

Zegel of niet? 
Een postzegel mag een 
postzegel heten zolang 
de afnemer (postzegelge
bruiker danwei filatelist) 
door de daarvoor geëi
gende kanalen tevreden 
wordt gesteld. Dat had 
TPGPost in ieder geval 
geleerd van collegapost
administraties. Zo werd 
in juli 2004 in Polen een 
serie van vier zegels, ge

wijd aan een Poolse schil
der uitgegeven in een op
lage van 500.000 zegels 
voor drie waarden, echter 
meteen oplage van 
200.000 stuks voor de 
hoogste waarde uit de se
rie. Die waarde, 2.60 zl., 
is nergens in Polen  een 
land met bijna veertig 
miljoen inwoners  op de 
postkantoren verkrijg
baar geweest. De 200.000 
zegels waren op voor
hand gereserveerd voor 
de abonnementen die in
dividuele verzamelaars 
en de handel bij de poste
rijen hadden lopen. De 
catalogi zullen zo'n vig
net wel opnemen, want 
'iedereen in de filatelie' is 
immers voorzien? Maar 
van een postzegel (sic!) is 
zeker sprake, gezien de 
theoretische mogelijk
heid tot frankeren van 
een poststuk... 

Overige bijzonderheden 
De 'IVIooi Nederland'ze
gels zijn gedrukt bij Joh. 
Enschedé Security Prin
ting in 5 of 6kleurenoff
set, op een Mitsubishi
pers en voorzien van een 
Lvormige fosforbalk. 
De drukvellen bevatten 
20 blokken (viermaal vijf) 

met op alle velranden 
paskruisen. Op de boven
velrand staan Brunner
balken. De modelvellen 
zijn voor akkoord gete
kend op 4 november 
2004. De gebruikte kleu

ren zijn geel (zonder ras
ter), magenta (raster 120, 
onder een hoek van 15 
graden), cyaan 
(Ri2o/75°) en zwart 
(Ri2o/45°). De fosforbalk 
laat geen raster zien. Bij 

de Nijmegenzegel is nog 
een extra oranje kleur 
aangebracht. 
De artikelnummers zijn 
250161 en 250162, de 
barcodes +42842 en 
+42866. 

VIJFTIG VOOR DE 
ONDERNEMER 

Op 22 maart verschijnt 
een nieuwe zegel in busi
nesssheets van 50, speciaal 
voor ondernemers. De 
zegels zijn gedrukt in 6
kleurenoffset bij Walsall, 
Engeland. Hetdrulcvel 
bestaat uit zes sheets (3x2) 
met tussen de kolommen 
in Brunnerbalken. Aan 
boven en onderzijde van 
beide rijen staan reeksen 
paskruisen en rechthoek
jes in zwart, cyaanblauw, 
magenta, geel en zilver. 
De (ongetwijfeld Lvor
mige) fosforbalk was af
wezig. De randbedruk
king op de achterzijde 
was qua layout het spie
gelbeeld van de voorkant. 
De gebruikte kleuren zijn 
geel, cyaanblauw en zil
ver (zonder raster), ma
genta (raster 120, 45°) en 
zwart (Ri2o/i5°). Op elke 
sheet staan onder de ze

gel op positie 43 de plaat
aanduidingen van Wal
sall: WiWiWiWiWi in cy
aanblauw, magenta, geel, 

zwart en zilverkleurig. 
Het artikelnummer van 
deze emissie is 256601 en 
de barcode is +43160. 
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^m^^ÊÊÊ^^^miWÊIM SAMENS' SAMENSTELLING: JAN BORXUUT 

MOTORSPORT 
IN BELGIË 

Op 3 november 2004 ver
scheen een blok met 
twaalf zegels van €0.50 
met prior. Aanvankelijk 
waren elf zegels gepland 
(zjbisa toten met 
2 3 bis k. Op het laatste 
moment werd de coureur 
Jacky Martens toege
voegd en midden bovenin 
het blok geplaatst, met 
als zegelnummer 23bis 1. 
De zegels zijn in raster
diepdruk uitgevoerd op 
de tweede Goebel-pers 
(met de nieuwe scheer-

perforeerinrichting). De 
twee zegels in de mid-
denbaan van het blok 
hebben een prior-label 
dat aan vier zijden getand 
is. De papierrestjes aan 
de gomzijde zijn naar bo
ven gericht. 
De prior-blokken zijn in 
vier panelen gedrukt. De 
scheerperforatie loopt in 
de zijranden door; de bo
ven- en onderrand zijn 
met I gat doorgeperfo-
reerd. 
Op de onderranden, links 
van het blok, staat de 
product-barcode: 
-i-i26gg. 

VROUWENRAAD
BLOKJE 

Het blokje 'Vrouwenraad' 
verscheen op 17 januari 
2005. De zegels zijn in 
rasterdiepdruk vervaar
digd op de tweede Goe
bel-pers (scheerperfor-
eerinrichting). Het for
maat is gelijk aan dat van 
de kerst- nieuwjaarsze
gels van eind 2004. 
De blokken zijn in drie 
naast elkaar geplaatste 
panelen gedrukt. De per
foratie loopt in de zijran
den geheel door; in bo
ven- en onderrand zit één 
perforatiegat. 
Op de onderranden, 
rechts van de blokken, 
staat de productbarcode: 
-(-24029. 

PROMOTIE VAN 
DE FILATELIE 

Op 17 januari van dit jaar 
verscheen het blokje 
'Promotie van de filatelie' 
met daarin tien zegels 
(vijfmaal twee) van 
€0.50+0.12 met prior. 
De zegels zijn in raster
diepdruk uitgevoerd op 
de tweede Goebel-pers 
(met scheerperforeerin-
richting). 
De blokken zijn in zes 
panelen gedrukt, waarbij 
de panelen 1,2 en 3 en de 
panelen 4, 5 en 6 naast 
elkaar staan. De perfora
tie loopt in alle velranden 
door. 
Op de rechterrand staat 
onder de productbarco
de: -1-240365. 

JEUGDFILATELIE 
(MICHEL VAILLANT) 

Op 17 januari jl. ver
scheen het blokje Jeugd-
filatelie ('Michel Vail-
lant') met daarin vijf ze
gels van €0.50 met prior. 
De zegels zijn in raster
diepdruk uitgevoerd op 
de eerste Goebel-pers 
met een gewone perfo-
reerinrichting. 
De blokken zijn in zes 
panelen gedrukt, waarbij 
de panelen i, 2 en 3 kop-
staand boven de panelen 
4, 5 en 6 staan. De perfo
ratie loopt in de boven-, 
onder- en linkerrand 
door, maar niet door in 
de rechterrand. 
De product-barcode is 
+24043. 

DRIE BLOKKEN .. 
'GENTSE FLORALIEN' 

Op 4 april a.s. verschij
nen drie blokken met tien 
zegels in de waarden 
€0.44 en €0.60 zonder 
prior, respectievelijk 
€0.80 met prior-label. De 
waarden €0.44 en €0.80 
zijn in liggend formaat 
gedrukt, de waarde €0.60 
staand. De zegels zijn ge-

„ parfumeerd. 
° De afgebeelden bloemen 
^ zijn rozen, te weten Rosa 
^ 'Belinda'(0.44 euro), 
2 Rosa 'Pink Iceberg' (0.60 
s euro) en Rosa 'Old Mas-
ïï ter'(0.80 euro). 
^ De zegels zijn voorzien 
2 van de nummers 2005-80 
^ toten met 2005-8C, ge-

M m volgd door de naam van 
^ de ontwerpster Bernadet-

te Voz, kunstenares uit 
Saint-Cécile; het e-mail
adres van Bernadette is 
bernadettei)02(a)skijnet.be. 



TWEE BLOKKEN MET KERST & NIEUWJAARS
ZEGELS ('PIETER PAUL RUBENS') 

Twee blokken met tien 
zegels (tweemaal vijf) van 
€0.44 zonder prior ver
schenen op 22 november 
van het vorig jaar. De ze
gels zijn in rasterdiep

druk uitgevoerd op de 
tweede Goebelpers (met 
scheerperforeerinrich
ting). Het formaat is ge
lijk aan dat van de emis
sie 'Oorlogsvrijwilligers' 

van vorig jaar, dat toen 
nieuw was (35.0 bij 35.0 
mm); de perforatiemaat 
is ii'/i (20 tanden hori
zontaal en verticaal). De 
horizontale zijde komt 
overeen met de cilinde
romtrekrichting. 
De priorblokken zijn in 

drie naast elkaar ge
plaatste panelen gedrukt. 
De perforatie loopt in de 
zijranden geheel door; in 
boven en onderrand is 
één perforatiegat aange
bracht. 
Op de onderranden staan 
rechts van de blokken de 

productbarcodes: +11791 
en+11808. 
Behalve de zegels in 
blokken verscheen ook 
een hangboekje met 
tweemaal vijf zelfkleven
de zegels van het tweede 
type (nummer 23b) met 
productbarcode +23817. 

BLOK VAN TIEN 
'RODE KRUIS' 

Op 4 april a.s. verschijnt 
een blok met tien zegels 
(tweemaal vijf) van 
€0.50+0.12 met prior. De 
toeslag komt ten bate van 
het Rode Kruis. Het ont
werp is van de hand van 
de illustrator en stripte
kenaar Jan van der Veken, 
die in zijn werk vooral te
ruggrijpt op de zoge
noemd 'Atoomstijl', een 
trend die aan het eind van 
de jaren vijftig ontstond 
in de designwereld. De 
positieve houding tegen
over de techniek is terug 
te vinden in al zijn werk. 
De zegels zijn in raster
diepdruk uitgevoerd op 
de eerste Goebelpers 
(met gewone perforeer
inrichting). 
De blokken zijn in zes 
panelen gedrukt, waarbij 
de panelen i, 2 en 3 naast 
de panelen 4, 5 en 6 
staan. De perforatie loopt 
in alle randen door. 
Het zegelnummer is 
2005/9 en het wordt ge
volgd door de naam van 
de ontwerper. 

l CnOtXROUCE + RODE KRUIS l 

: SPECIMEN! 

De nieuwe KodeKruiszzegels van België. 

BLOK VAN TIEN 
'EUROPA' 

Op 4 april 2005 ver
schijnt een blok met tien 
zegels (tweemaal vijf) van 
€0.55 zonder prior. 

De zegels zijn in raster
diepdruk op één van de 
Goebelpersen gedrukt. 
De blokken zijn in vier 
panelen gedrukt, waarbij 
de twee panelen links en 
rechts kopstaand ten op

tm il 
O . S 5 » * . — • 

upj? ii^^Hl 

m urn 
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mm 

: I SPECIMEN : 
; IAlR«i|iiiia«Hll : 
: 5 ■*io9o«'cioM37'; 

ziehte van elkaar staan. 
De perforatie loopt door 
in boven en onderrand. 
Links één gat, rechts 
geen gat. 
De zegelnummers zijn 
2005ioa en 2005iob, 
gevolgd door de namen 
van de schilders (Gustave 
van de Woestijne en Clara 
Peeters) en die van het 
ontwerpersduo, Casier/ 
Fieuws. Het laatste twee, 
Simon Casier en Petra 
Fieuws, ontwierp eerder 
de kastelenserie van 
2002. Clara Peeters was 
een Belgische schilderes 
uit de barokperiode, die 
leefde van 1594 tot 1657. 
Gustave van de Woestijne 
(Gent, 2 augustus 1881
Ukkel, 21 april 1947) 
maakte naam als schilder 
van boeren, dorpsgezich
ten, portretten en stille
vens. Hij werd be
schouwd als de centrale 
figuur van de zogenoem
de Latemse school. Hij 
was de broer van de 
schrijver Karel van de 
Woestijne (18781929). 

VELLETJE VAN TIEN 'POSTHOORN' 
(BIJPLAKZEGEL VAN 6 EUROCENT) 

Op 17 januari verscheen 
een bijplakzegel van 6 c. 
(het verschil tussen de 
€0.44 voor nietprior en 
de €0.50 voor prior). De 
zegel is in blokken van 
tien (2x5) gedrukt, op de 
tweede Goebelpers (met 
scheerperforeerinrich
ting). Perforatiemaat is 
ii'/2 (14/16 tanden hori
zontaal/verticaal); de ver
ticale zijde komt overeen 
met de cilinderomtrek
richting. Er zijn tien pa
nelen, waarbij de panelen 
I tot en met 5 boven de 
panelen 6 tot en met 10 
staan. De panelen i en 6 
zijn voorzien van een 
drukdatum en een veltel
nummer, b.v. 28.XII.04 
metCi2657. De product
barcode is +24067. 
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DAG VAN DE 
POSTZEGEL 

Op 4 april verschijnt een 
zegel van €4.00, voorstel
lende de 'Zwarte ooie
vaar'. De zegel is in vellen 
van veertig stuks gedrukt 
(vijfmaal acht). De zegel 
is ontworpen door André 
Buzin en Guillaume 
Broux en is gedrukt in 
staaldiepdruk, gecombi
neerd met4kleuren ras
terdiepdruk. De emissie 
kwam op de 'klassieke 

manier' tot stand, dat wil 
zeggen: tekst en beeld 
werden met de hand ge
graveerd. 
Het zegelformaat is 4 
(48.75x38.15 mm) en de 
perforatiemaat is ii'li (22 
tanden horizontaal, 28 
tanden verticaal), waarbij 
de korte zijde overeen 
komt met de cilinderom
trekrichting. 
De zegel is voorzien van 
zegelnummer 2005 11, 
gevolgd door de namen 
van de kunstenaars. 
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VOOR DE HOOGSTE PRIJS? 
PZH WIM DE NIJS 
Postzegelhandel Wim de Nijs koopt elke postzegelverzameling Groot of klem, 
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 

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

Eventueel bezoek aan huis 

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

mailto:info@filatelie.net
http://WWW.FILATELIE.NE1


Filcon v.o.f. 
KOOPT NEDERLAND POSTFRIS 
Postfris vóór 1940: 40 ä 50% van de catalogus 

o A 225/28 
261/64 
270/73 
283/86 
289/92 

€ 42,50 
€ 60,00 
€ 60,00 
€ 45,00 
€ 32,50 

N B advertentie Filatelie 2 nog geldig 
WIJ hebben interesse in aankoop van 
mooie collecties Nederland + o g post
fris, plakker en gebruikt 

332/345 
350/355 
374/378 
379/391 
392/396 
397/401 
402/403 
428/442 
444/448 
449/453 
454/459 
460/468 
469/473 
490/494 
495/499 
500/503 
504/505 
506/507 
508/512 
513/517 
538/541 
542/543 
544/548 
550/555 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
e 
e 
e 
e 
€ 
e 

11,00 
17,50 
6,50 
4,50 
1,40 
0,85 
4,50 
5,50 
0,50 
0,90 
1,00 
2,20 
1,50 
3,25 
1,70 
3,00 
0,70 
1,85 
2,70 
7,00 
7,50 
3,00 
8,75 

23,50 

556/560 
561/562 
563/567 
568/572 
573/577 
578/581 
582 
583/587 
588/591 
592/595 
596/600 
601 
602/606 
607/611 
612/616 
641/645 
646 
647/648 
649/653 
655/659 
661/665 
666/670 
671/675 
676/680 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
e 
€ 
e 
€ 
e 
e 
e 
€ 

45,00 
3,75 

13,00 
18,00 
10,00 
9,00 
0 60 
7,50 
3,00 

52,50 
4,00 
0,10 

10,50 
7,00 
9,75 

15 00 
0,60 
1,00 
7,50 

10,00 
6,00 
7,00 

15,00 
4 50 

681/682 
683/687 
688/692 
693/694 
695/699 
700/701 
702/706 
707/711 
713/714 
715/719 
720/721 
722/726 
727/728 
729/730 
731/735 
736/737 
738/742 
743/744 
745/746 
747/751 

€ 
€ 
€ 
e 
€ 
€ 
e 
e 
e 
e 
e 
€ 
€ 
e 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

55,00 
4 00 
6.50 
1,25 
2,50 
9,50 
6,75 
7,50 
2,00 
4,50 
0,30 
6,00 
6,00 
0 50 
3 75 
1 50 
8 50 
2 50 
1 75 
6 00 

Na 1960 gevraagd 
plus blokken 

Leveringsvoorwaarden 
Kwahieit postfris, zonder roest en redelijk gecentreerd Minimum levering € 200,-
Betaling Na akkoord bevmden per bank of giro 
Drukfouten en prijswijziginen voorbehouden 

Filcon v.o.f. 
Meikevermeent 36, Hilversum (1218 HG) 

Tel 035-6930560-Fax 035-6914790-E-mail filcon@worldonline nl 

: MICHEL 
l Online Catalogue i 

Over 565 000 stamps 

Over 1.4 million price quotations 

Ca 265 000 il lustrations 

: www.michel.de: 
w w w WORLDSTAMPS.COM 

Bezoek onze website voor een ongelooflijk aanbod! 

MEER DAN 500.000 AANBIEDINGEN!! 

Uitgebreide voorraden- Series - Losse Zegels - Velletjes -
Boekjes - Covers - Roizegels - Automaatstroken -

Zeldzaamheden - Verzamelingen en meer! 

Meer dan 250 landen! Meer dan 200 thema's! 

JAARSETS GEHELE WERELD 1945-2003 

Aangeboden door: 

FRANK GEIGER PHILATELISTS 
242 West Saddle River Rd Saddle River, New Jersey 07458 USA 

P A R T I J E N / COLLECTIES LOSSE ZEGELS/ S E R I E S 

Wij werken mev.. 
marges. 

^kundige, vrijblijvende;; 
Ntie. 
^rete afhandeling 
«ot internationaal klant^ 
land. 

^ van de 4 grootste handels
organisaties ter wereld voor 
optimaal vertrouwen. 

f kunnen alles gebruiken. 
.v,en collectie/ partij is te 
irqot. 

I geven ECHT een eerlijke 
|s. ' ^ l i -
lecte betaling. j 
lespaart veilingcommis 

Smits Philately 
Amsterdamsestraatweg 404 - 3551 CX Utrecht 

Tel: 030-2443170 (24 uurs bestellijn) 
Fax: 030-2892620 

@ f j l a t ^ ^ ^ ^ WWW.FILATELIE.NI 
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SAARLAND 

In Nederland verschijnen 
sinds 8 februari velletjes 
over 'Mooi Nederland' 
die alleen in de plaats-
zelf (of in abonnement 
bij de CollectClub in Gro
ningen) te koop zijn. Dat 
is niets nieuws en het 
doet een beetje denken 
aan de uitgifte van twee 
zegels van Saarland 
waarover zodadelijk 
meer. Over Duitse maxi-
mumkaarten is overigens 
ook veel te vertellen, 
maar dat lukt niet in de 
bescheiden ruimte die in 
dit maartnummer voor 
maximafilie gereserveerd 
is; daarom concentreren 
we ons hier op de klein
ste Bondsstaat, Saarland. 
Om deze kolenrijke pro
vincie is lang gestreden 
tussen Duitsland en 
Frankrijk; zie daarvoor 
ook het artikel van Jan 
Heijs, elders in dit num
mer. Na de Eerste We
reldoorlog stond het ge
bied onder bewind van de 
Volkenbond, om in 1957 
weer als Bundesland terug 
te keren in de Bondsre
publiek. 
Saarland heeft zowel na 

de Eerste als na de Twee
de Wereldoorlog zijn ei
gen postzegels uitgege
ven. Uit de eerste periode 
zijn maximumkaarten ta
melijk zeldzaam. Kaart 1 
is een voorbeeld met 
daarop de fontein op de 
markt St. Johann van 
Saarbrücken. Tegen
woordig is dit het mid
delpunt van het levendi
ge, centrale uitgaansge
bied. Na de volksraadple
ging van 1935 kwam 
Saarland weer terug in 
het Reich. Een succes voor 
het Nazi-regime, dat uit 
dankbaarheid hetGau-
theater Saarp/alz aan de 
stad schonk. Een van de 
allereerste thematische 
afstempelingen op maxi
mumkaarten is te zien op 
kaart 2, die ter gelegen
heid van de opening van 
het theater in 1938 werd 
uitgegeven. De postzegel 
was eerst verkrijgbaar in 
Saarbrücken en pas enige 
tijd later in de rest van het 
Reich. 
Na 1945 was Saarland on
derdeel van de Franse be
zettingszone, waarbij 
kaarten en zegels aan
vankelijk op last van het 
Franse militaire gezag 

werden uitgegeven. De 
uitgiften schonken onder 
meer aandacht aan een 
bekende Franse militair 
uit de Napoleontische 
tijd, maarschalk Ney, die 
geboren was in Saarlouis 
(zie ajbeeldmfl 5). Ney on
derscheidde zich tijdens 
de grote Russische veld
tocht, dekte de aftochten 
verdiende daarmee de 
bijnaam 'dapperste der 
dapperen'. In de periode 
na de Tweede Wereldoor
log zijn er relatief veel 
maximumkaarten ge
maakt en dat dan in de 
Franse traditie. Dit is 
mede te danken is aan de 
Franse verbindingsoffi
cier kapitein Gonzague 
de la Ferté, een groot lief
hebber van de maximafi
lie. 
Kaart 4 toont een van de 
mooiste barokke protes

tantse kerken in Duits
land, de achttiende-
eeuwse LudiDiflskirche in 
de hoofdstad. Deze kerk 
maakt deel uit van het 
hertogelijk paleis en da
teert uit de bloeitijd on
der hertog Wilhelm 
Heinrich von Nassau-
Saarbrücken. Tegenover 
dit complex staat het 
oude stadhuis van kaart 5, 
dat aan het eind van de 
negendende eeuw her
bouwd werd in neogoti
sche stijl en tegenwoor
dig een etnografisch mu
seum herbergt. 
Het schilderachtige stad
je Ottweiler in Saarland 
vierde in juni 1950 zijn 
vierhonderdjarig bestaan 
en ter gelegenheid daar
van verscheen een post
zegel. Deze was aanvan
kelijk alleen in de jubi-
leumweek in Ottweiler 
verkrijgbaar. Pas na af
loop, vanaf 10 juli, was de 
niet-verkochte voorraad 
elders in Saarland ver
krijgbaar. Als van tevoren 
afgesproken eerste dag 
van afstempeling werd de 
datum 8 juli 1950 aange
houden. Er zijn van deze 
zegel twee soorten maxi
mumkaarten bekend: zie 

de afieeldmgen 6 en 7. 
Hierop is de oude toren 
van de vestingwerken te 
zien die nu dienst doet als 
kerktoren en de vakwerk-
huizen in het centrum. 
Kaart 8 laat de laatste 
postzegel van het 'zelf
standige' Saarland zien 
(december 1956), met de 
vrolijk spinet spelende 
vrouw uit het schilderij 
van Frans Floris van de 
familie Van Berchem. Op 
I januari 1957 trad Saar
land toe tot de Bondsre
publiek en vanaf 2 janu
ari verschenen er postze
gels met als extra bij
schrift Saarland, waarvan 
de geldigheid eindigde 
op5)ul'i959-
Vermeldenswaardig is 
ten slotte nog het adres 
van de Duitse vereniging 
voor maximafilie; deArGe 
(=ArbeitS3emeinschaJt)Ji4r 
Maximaphilie, waarmee 
eenvoudig contact te leg
gen is via hun website 
U)U)U).maximaphilie.de. In 
hun rubriek Aktuell staan 
enkele mooie maximum
kaarten van hun nieuw-
tjesdienst, onder meer 
met de vuurtoren op het 
Roter Sand voor Bremer
haven. 

mailto:EDWARDFROON@FREELER.NL
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DECEMBER- EN 
OVERGANGSFRANKERINGEN 
De eerste maand na aßoop van de inflatie in 1^23 
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Het nu volgende artikel heeft tot doel een indruk te geven 

van de postale gevolgen van de invoering van de 

rentemark na afloop van de inflatieperiode in Duitsland. 

De auteur'illustreert zijn bijdrage met voorbeelden van 

brieven en briefkaarten. Zijn conclusie: schuif 

inflabrieven niet al te snel terzijde omdat u denkt dat er 

sprake is van filatelistich maakwerk of overfrankeringen! 

stonden vele soorten frankerin
gen, waarbij ook onvoldoende 
gefrankeerde poststukken door 
de post zonder verdere porto-
heffing werden bezorgd. Per af 
beelding worden de frankering 
en het tarief verder toegelicht. 

Om een en ander te verduidelij
ken het volgende. De snelle op
eenvolging van nieuwe, hogere 
tarieven leidde tot een dusdani
ge druk op het aanmaken van 
nieuwe postzegels dat uiteinde
lijk werd gekozen voor een vas
te basiszegel (model 'honing
raat', Michel-nummer3i3 e.V.). 
Afhankelijk van het door de in
flatie nieuw benodigde tarief 
kon er, door het aanbrengen 
van een waardeopdruk op de al 
in voorraad aanwezige basisze
gels, sneller in nieuwe postze
gels worden voorzien. Uiteinde
lijk werd deze basiszegel ook 
gebruikt voor de eerste emissie 
van de rentenpfennig-periode 
(Ml 338-343). 
De inflatie liep dusdanig snel 
op dat eind november 1923 de 
Duitse Post bij de volgende ta
riefsverhoging geen kans meer 
zag tijdig nieuwe zegels te druk
ken en tijdig af te leveren bij de 
postkantoren. Er werd besloten 
de aanwezige zegels tegen het 
viervoudige van de aangegeven 
waarde te verkopen. Degenen 
die nog in het bezit waren van 
deze postzegels hadden dus 
ook ineens een postzegel met 
een viervoudige frankeerwaar-
de, maar de tarieven werden 
ook verviervoudigd. In deze pe
riode kon het tarief dus voldaan 
worden door zegels te gebrui
ken met een totale nominale 
waarde van een kwart van het 
benodigde porto. Door het ge-

r abak E x p o r t Compagn ie Bremen 
Aktiengesellschaft 

In Duitsland is tussen 1920 en 
1923 een periode geweest van 
inflatie, die uiteindelijk eindigde 
in een periode van hooginflatie. 
Deze begon, in elk geval postaal 
gezien, op 24 augustus 1923 
toen de tarieven vertwintigvou-
digd werden. Daarna volgden 
de tariefsverhogingen elkaar tot 
eind november 1923 in snel 
tempo op. De valuta tot 1 de
cember! 923 was de 
Papiermark; op die datum werd 
de inflatieperiode afgesloten 
met de introductie van de Ren
tenmark (=ioo rentenpfennig), 
die tot september/oktober 1924 
de geldende valuta was. 
In feite ging het bij de Renten
mark om een nieuwe munt (va
luta), met een koers van no mil
jard mark (Md) oud tegen 1 ren
tenpfennig (Rpfg) nieuw. In 
postzegeltaal: het tarief van een 
interlokale brief bedroeg op 30 
november nog 80 miljard mark 
en vanaf 1 december 1923 - in
clusief een tariefaanpassing -
'nog maar' 10 Rpfg. Waar dit 
postaal toe kon leiden wordt 
aan de hand van documenten 
toegelicht. Als gevolg van de 
grote verwarring, vooral in de 
eerste december dagen van 
deze na-inflatieperiode, ont-

Afbeeldin^ i - Interlokale brief uan Bremen naar Leer met lo Rp^ (1-12-23) 
Eerste dag zetjel en tarief 

Hermann Wehlau, Neustadtgödens. 

/^ 

Afbeelding 2 - Aangeukmde mterloUle brief tan Neustüdijodens (1-12-23J naar Leer, 
^efronlccerd met 50 Rp^ (10 port + 20 aantekenrecht). Eerste dag zegd en tanef 

A. F R I E D R I C H 
BERLIN SO 20 . 

Relchenberocr Slrcune 3--« 
Feroftpr.: Mpl. Oox-« u. AS7 

1» lï&a* 2ö 

Afbeelding 3 - Lokale bnefkatirt uan Berlijn uit de eerste lichtingen uan 1-12-1925 (vol) ge
mankeerd met ^ o Md injlatieze^els = 5 Rpfg. De vraag is qfhier sprake is van het oude no-
ucmbertanef(50 Md),2onder5ebruiktemakenuande4-i'oudi5ejrankeerujaarde(7 5 Md 

lüasdanuoldoendejo/dotal het nieuuie tarief uan ^0 Md{vol}=s Rpfg merd toegepast' 



Walther Geissler, Dresden^A. 19 

Bouen ajbeeldintj4 Interlokale brief uan Dresden naar Hamburg gefrankeerd met loo Md mjlatie 
zegels = lo Rpjj] hetjuiste dccembcrtoncf 

Rechts afbeelding 5 Interlokale briefuanWildburtjhausen (4 12) 
gefrankeerd met 200 Md mflatiezegels = 20 Rji^ 

uoor de tiueedegeufichtsgroep hetjuiste decembertarief 

Afbeelding 6 Brief van Neubeckun (312) naar Den Haag gefrankeerd met 
300 Md inflatiezegels = 30 Rp^ hetjuiste buitenland decembertarief 

brek aan informatie werden 
poststukken ook met vol tarief, 
zonder rekening te houden met 
de viervoudige frankeerwaarde, 
gefrankeerd, m feite waren die 
dus overgefrankeerd 

Nu naan decemben923 tien 
miljard Mark was nu nog i Rpfg 
waard Men kon nieuwe zegels 
kopen en brieven daarmee fran
keren, men mocht echter ook 
de oude mflatiezegels nog ge
bruiken Deopdezegels aange 
geven nominale waarde was het 
uitgangspunt (de oude zegels 
waren dus met meer het vier 
voudige waard') tegen de omre
keningskoers van 10 Md = 1 
Rpfg Een interlokale brief kost
te TO Rpfg of, als de brief met 
oude zegels werd gefrankeerd, 
100 miljard mark Eencombi
natie was ook toegelaten, bij
voorbeeld 5 Rpfg en 50 miljard 
{afiieldmg 18) Om het gebrek 
aan zegels op te vangen was 
ook uitsluitend contante bet
aling mogelijk, waarbij de aan 
duiding Gebühr bezahlt werd 
geplaatst, of deelfrankermg, een 
combinatie van postzegels en 
contante bijbetaling (ajheeldm 
gen 9,10 en 77) 
In de eerste decemberdagen 
werden nog brieven verwerkt 
die afkomstig waren uit de brie
venbussen en die nog met het 
oude novemberporto waren ge
frankeerd 

Sommige brieven zijn m eerste 
instantie (volgens tarieven tot i 
december) correct gefrankeerd, 
bleven om wat voor reden dan 
ook liggen en werden pas vanaf 
1 december ter post gebracht 
(voornamelijk aangetekende 
zendingen vanaf maandag 3 de
cember), waarna de opgeplakte 

zegels ineens een andere waar
de vertegenwoordigden en aan
vullende frankering nodig was 
[ajbeeldmg 2^) 
Door de verwarring werden 
soms verkeerde omrekenings
koersen gebruikt, soms ook be
greep men de wijze van omre 
kening niet {afbeeldingen 75 en 
24) Almet al genoeg redenen 
om te begrijpen dat velerlei 
frankeringen mogelijk zijn, die 
vaak om een nadere studie vra 
gen 
De oude Md zegels mochten 
tot uiterlijk 31 decemben923 
worden gebruikt Ze komen 
echter sporadisch ook nog ge
bruikt in 1924 voor 

ONDERVERDELING VAN 
FRANKERINGEN IN GROEPEN 
De volgende verdeling m groe
pen frankeringen is mogelijk 

Frankeringen, bestaande uit uit
sluitend postzegels met waar
deaanduiding in Rpfg (aftieel 
dingen 1 en 2) 
Op T december is de Renten
mark ingevoerd De nieuwe, op 
T december 1923 ingevoerde 
postzegels hebben waarden 
tussen 3 en 100 Rpfg (Mi 338 
343) De laagste waarde IS dus 
de 3 Rpfg, wat soms problemen 
geeft bij net vormen van een 
juiste frankering met uitsluitend 
Rpfg-zegels [ajbeeldmg TJ) 

December-frankeringen [afteel-
dmgen 3 tot en met 76) 
Hier gaat het om brieven die 
uitsluitend met mflatiezegels 
zijn gefrankeerd Alle mflatieze
gels met een waarde tot en met 
800 000 Mk waren vanaf n de-
cemben923 ongeldig Zegels 
met een zegelwaarde van 1 mil-
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joen tot en met 50 miljard kon
den niet meer gekocht worden, 
maar bleven tot 31 december 
1923 geldig tegen een omreke
ningskoers van 
10.000.000.000 (TO miljard)=i 
Rpfg. Onder bepaalde voor
waarden kon men nog geldige 
inflatiezegels omwisselen tegen 
Rpfg-zegels oftegen contanten. 
Aan het loket waren uitsluitend 
Rpfg-zegels verkrijgbaar. 
De op brieven en andere post
stukken voorkomende inflatie-
zegels kunnen dus alleen van 
bevolking, overheid en bedrij
ven afkomstig zijn, die zo snel 
mogelijk de oude, nog aanwezi
ge, zegels wilden opgebruiken. 
Brieven met uitsluitend inflatie
zegels vertonen dan ook voor
namelijk stempels uit de eerste 
week van december (i decem
ber viel zoals gezegd op een za
terdag). Later in de maand wer
den brieven steeds meerftlate-
listisch beïnvloed. 

Enkelfrankeringen kunnen al
leen van de zegel van 50 Md 
voorkomen, namelijk als 5 Rpfg 
tarief voor lokale brieven. Er ko
men andere enkelfrankeringen, 
voor maar die vallen alle in de 
categorie 'foutief gefrankeerd' 
(zoals afl)eelcling 72, wat een 
randgeval is vanwege de datum 
1 december!). 
Meervoudigefrankerineen kun
nen wel voorkomen [ajbeeldm-
gen;}, 6 en 14). Mengfrankerin-
gen komen uiteraard vaker voor 
en hoe lager de gebruikte zegel
waarden, hoe scnaarser het 
poststuk. Deze frankeringen lei
den dan ook vaak tot grote blok
ken en aanhangende vel(de)len. 
Bij onvoldoende frankering 
diende het ontbrekende porto, 
vermenigvuldigd met een factor 
172 en argerond op 10 Rpfg in 
Rpfg te worden betaald. Het na 
te heffen porto moest met 
blauw potlood in Rpfg-valuta op 
de zending worden aangegeven 

{aßeeldingS). In strijd met het 
voorschrift werd het porto 
soms in oude valuta (Md) aan
gegeven {afl)eelding26). 
Voorbeelden van, volgens de ta
rieven van 1 december, onjuist 
gefrankeerde poststukken zijn: 
1. Bij poststukken met (vooral) 
de datum 1-12 kan het voorko
men dat de eerste brieflichting 
nog post van 30 november be
vatte; met andere woorden: met 
nog correcte, viervoudig opge
waardeerde frankering zoals die 
geldig was van 26 tot 30 no
vember (q/beeW/Vig 13). Op 
grond daarvan is zulke post 
juist gefrankeerd, maar de vier
voudige frankeerwaarde was 
niet meer van toepassing. Vol
gens geldend tarief zijn zulke 
stukken onvoldoende gefran
keerd; 
2. Poststukken die, vooral van 
de eerste decemberdagen, vol
gens het oude tarief vol gefran
keerd waren {afl)eeldingi4). 

Aangezien niet alle tarieven van 
december gebaseerd waren op 
het simpele omrekenen van Md 
naar Rpfg op basis van 10 Md = 
1 Rpfg, maar ook nog eens ge
stegen waren, zijn poststukken 
soms onvoldoende gefran
keerd!; 
3. Anderzijds gingen sommige 
tarieven omlaag, waardoor (zo
genaamde) overfrankeringen 
uit de eerste decemberdagen 
ook voorkomen {afiieeldingi6); 
4. Dooreen foutief gehanteerde 
omrekeningskoers werden ^ 
Md zegels gebruikt als i Rpfg 
(afljeeldingis)-
Met de invoering van de nieuwe 
valuta, de Rpfg, werd een aantal 
tarieven gewijzigd, zowel om
hoog als omlaag. Onvoldoende 
of overgefrankeerde brieven (in 
het bijzonder die uit de eerste 
periode) waarvan de oorzaak 
verklaard kan worden, zijn vol
komen verzamelwaardig omdat 
ze een weerslag zijn van de to-
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Lmks: Afbeelding 7 - Expresbnef 
van Glatz (3-12) naar Berlijn, 
gefrankeerd met 400 Md-mjla-
ïiezegels = 40 Rp_^ (2 o RpJ^ 
porto twiede gewichtsgroep en 
20 Rp^ exprestarief) 

Rechts ajbeeldtn^ 8 - Bnejlcaart 
van München [5-12) naar Eiber-

Jeld, tanef5 Rp^, gefrankeerd 
met 13 Md Op basis Dan de 

oude nouember-portoberekenm^ 
met 4-uoudi3eJrankeeru;öarde 
zou dit a/doende zijngeweest. 

(52 Md) Vanaji-i2 no^ slechts 
met 1.5 RpJ^efrankeerd, porto 

anderhalf maal het ontbrekende 
deei, af te ronden naar 10 Rp/g, 
vandaar de aanduiding 'Porto' 

en m blauiü 10 (Rp^) te betalen. 

Urfe|d a.Walchensefi 

Links, ajbeeldm^g -Drukiüerkuan 
Ludmi^sha/en (3-12-23) naarTo-
brzau (buitenland, oude nouember-
tarie/64 Md),5ejTankeerd metdeel-
jrankerin^ 4 Md, oanuuilend con
tant 60 Md bijbetaald, ^eschreuen 
m Taxe per^ue'-stempel Het oude 
tarieff26-30 nou) werd vol betaald, 
dus met met toepassing van de toen 
geldende uieruoudyejrankeerujaar-
de (luistejrankering was toen 
16 Md) In december u;erd het bui
ten I andtan ejueri a a^d naar 50 Md, 
dus injeite een ouerfrankerinai Bij
betaling uan 46 Md u?as voldoende 
^cujcest 

Rechts- üjbeeldin^ 10 - Vensterenuelop 
(drukujerk) naar Nederland (beujijs is het 

bestellerstempel op de achterzijde') Het 
oude nouembertorief naar het buitenland 

was 64 Md en uierd gevormd doordeeljran-
kerin^ uan 2 Md Hier werd wel (ten on

rechte) gebruikgemaakt uan de uieruoudige 
jrankeerujaarde (dus 8 Md), aanuuUend 

met 5 6 Md contante bijbetaling Het sys
teem uan de uieruoudi^e jrankeermaarde 

luas met meer uan toepassing en de enuelop 
ujasdus^efrankeerdmet 2 + 56 = 58 Md 
-S^^PJd Het'toeual'u'i!dathettarief 
per 1 december was verlaagd naar 50 Md 

(5 Rpfg), zodat het stuk m Jeite dus ouer^e-
Jrankeerd is, aanvullende contante betaling 

van 48 Md uias uoldoende^eujeest 
w^mm 

Bouen ajbeeldin^ n - Aangetekende bnefvan Wetzlar (3-12-1923) 
naar München met deelfrankenn^ 40 Md, aanvullend contant 
360 Md betaald, geschreven (met datum 3/12) in kaststempel met 
inschnjt 'durch Einnahme Nachiu Wetzlar' Totaal 400 Md = 40 
^ P ^ (-20 Rp^ tujeede^euJichtsgroep en 20 Rp_^ aantekenrecht). 
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Afbeelding 12 Bmjkaart van 
Keulen (1 12 23) naar Essen met 
de uoor nouemberjuistejranke 
nngvanioMd gebruik ma 
kenduande4 uoudi^ejrankeer 
waarde dus 40 Md het tarief 
uoor een interlokale briefkaart 
Echter pen 12 tjjas de kaartje 
jrankeerd met 1 Rp^ en ujas het 
tanej^este^en uan 40 Md (= 4 
RpJ^] naar 5 Rp_^ Voor een ta 
riejfuerklannä gebaseerd op beide 
berekenin^siüijze is het stuk on 
uoldoende gefrankeerd Het be 
treft hier echter een kaart van 1 
december luaarschijnlijkmtde 
eerste lichting uan december 
luaar lo^ischerunjze no^ post met 
oude tarieuen in uoorkujam 
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Hierboven ajbeeldin^ 13 Interlokale bnejuanßenn^stedt uan 1 12 ^ejran 
keerd met het oude tarief uan 100 Md ^euormd door de uieruoudiaejrankeer 
luaardetoepassin^ maarbij 25 Md uoistond Het tanefblee/in december hetzelf 
de (loo Md= 10 RpJ^) maar de re^el uan de uieruoudi^ejrankeeru'aardeflold 
met meer dusishetstukondcr^efrankeerdmet// Rpjg 
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Afbeelding 14 Interlokale bnefvan Herten naar Eberbach uan 3 12 äefrinkeerd met het oude 
uolletari^uanSo Md Volgens tarief 2 6 30 nouemberujas2 0 Mduoldoende^eujeest dusuol 
^ens deze redenatie IS het stuk ouer^efrankeerd in december ujas het tarief echter 100 Md dus is 
het stuk muierkeiijkheid 20 Mdonderqefrankeerd Zonder porto bezorgd 
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Afbeelding 15 Bnefkoart uon Zella Mehiis{i 12 1923) naar Utrecht Joutief^e 
jrankeerdmet2oMd Hier is een omrekeningskoers toegepast uon 1 Md = 1 Rp_^ 
in plaats uan 10 Md = iRp_fg Injeiteis het stuk dus onder^efrankeerd met 
i8oMd = i8Rp_^ Zonder porto bezorgd' 

Links ajbeeldma 16 Briefuan Frankfürt naar Luzern ^ejrankeerd met het uoUenouember tarief uan 
^10 Md (16x20 Md ze^el) Voor nouember had volstaan kunnen uiordenmetSo Md Hetnouember 
tarief IS op een uoor de ajzender extreem dure u îjze toegepast Debriefismet hetuieruoudi^euan het 
noodzakelijke porto^efrankeerd'Op 1 december ujerd het tarief verlaagd naar 300 Md = 3oRpJg De 
brief u;as dus als we de toen gelden tarieuen in aanmerking zouden nemen ouer^efrankeerd Maar door 
een toeual ujas dat nu dus uoldoende uoor het decemberporto Was dit bewust' Nee want dan had de o / 
zender een ze^el uan 20 Md kunnen weglaten om zo hetjuiste decemberta rief uan 300 Md te uormen' 

Rechts ajbeeldm^i/ Interlokale brief 
kaart tarief 5 Rpjg met tweemaal 10 Md 
(=2 Rp^) en 3 Rp^juist voldaan Blijk 
baar met onderkend door de post en met 
stempel Nachgebühr voorzien Dedwa 
lin^ werd echter ingezien en er werd niet 
verrekend 
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Firma Adolf Schneider, Jena 
Satiler^.j^d Polsterwaren-öroßhandlung 

Lmks Ajbeeldm^ 
18 Interlokale brief 
vanjena (1 12) 
naar Lehesten cor 
rect^efrankeerdmet 
10x5 Md (=50 Md 
= 5 Md) + 5 Md 

\ r ir\>/ 

Boven ajbeeldin^ 19 Briefkaart uan Berlijn (31 12) naar Utrecht ge 
jrankeerd met 2x10+50 Md f=7Rp^) en 3+10 Rpjg voor het buiten 
landse briefkaarttarief van 20 Rp^ De 3 iste december was ook de 
laatste da^ datdemjlütieze^els^eldi^ waren 
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tale verwarring, niet alleen bij 
het publiek maar ook de post. 

Overgangsfrankeringen 
(aßeeldingen y tot en met 27) 
Onder overgangsfrankeringen 
worden alle poststukken ver
staan die gefrankeerd zijn met 
zowel inflatiezegels als met 
Rpfgzegels. Bovendien moet 
het vereiste porto door deze ze
gels gezamenlijk gevormd wor
den en niet doorcfat het juiste 
tarief door Rpfgzegels wordt 
gevormd en daarnaast ook nog 
inflatiezegels op de brieven 
voorkomen. Dit komt vaak voor 
bij verzamelaarsbrieven. 
Er zijn brieven die eind novem
ber met inflatiezegels zijn ge
frankeerd en daarna begin de
cember alsnog met het volledi
ge Rpfgportozijn bijgefran
keerd. Deze vallen dus niet in 
deze categorie! (o/beeW/Vig 23). 
Overfrankeringen die onvermij
delijk het gevolg zijn van het ge
bruik maken van beide valuta
soorten, worden bij deze groep 

niet als overfrankeringen be
schouwd (aßeeld'mg2s). Het 
gebruik van de oude inflatieze
gels was zelfs actueel omdat 
men door de oude 10 en 20 Md 
zegels te gebruiken het gemis 
aan zegels van 1 en 2 Rpfg kon 
compenseren (o/beeWmg 17)• 
Het voorkomen van de catego
rie overgangsfrankeringen is 
voor een groot gedeelte te dan
ken aan het gemis aan i en 
2 Rpfgzegels! 

Brieven met contante portverre
kening of deelfrankering 
[afbeeldingen 9 tot en met M) 
Toen m augustus de inflatie 
steeds sneller opliep en de post 
het tempo van de tariefverho
gingen niet meer met nieuwe 
emissies kon bijhouden, werd 
de contante verrekening [Bar
frankatur), die ook al binnen de 
overheid werd toegepast, op 
alle vormen van postverzending 
toegelaten. Als bewijs van beta
ling werden allerlei vormen van 
stempels en labels aangemaakt. 

Rechts ajbeddmg 21 Aangetekendebriefuon 
Lauter (112) naar Ulm, gefrankeerd met tiuee
maal 10+20 Md (= 4 Rpfg) en 2X j+20 Rjfg 

uoor het tarief van 50 Rpjg tarief (brief 10 Rpfg, 
aantekenrecht2o Rpfg) 

BINNENLAND 
Briefkaart 

Brieven 

Aantekenrecht 
Expresrecht 

BUITENLAND 
Drukwerk 
Briefkaart 
Brief 
Aantekenen 
Expres 

': Bij toepassing 

lokaal 
interlokaal 
lokaal 
interlokaal 

— 26?o november 

TariefMd 

16 
40 
40 
80 
80 

160 

64 
192 
320 

80 
640 

frankeren 
met Md' 

4 
10 
10 
20 
20 
40 

16 
48 
80 
20 

160 

/an de viervoudige frankeerwaarde behoefde 
eenvierde deel van liet geldende porto gefrankeerd te worden 
' : Van I tot en met 31 december konden 
koers van 10.000.000.000 = 

121 december 

Md 

30 
50 
50 

100 
200 
300 

50 
200 
300 
300 
600 

het poststuk 

3ude inflatiezeeels vanaf i 
I rpfg gebruikt worden. 

.000.000 

= Rpfg' 

3 
5 
5 

10 
20 
30 

5 
20 
30 
30 
60 

maar voor 

tegen een 

Een aantal van de meest voorkomende tarieven. 

die op de brieven werden ge
plaatst, al dan niet voorzien van 
het porto, een paraaf e.d. Een 
rechtstreeks gevolg hiervan was 
dat ook deelfrankeringen {Teil
frankatur of Teil Barfrankatur) 
hun intrede deden. Poststukken 
werden voor een deel van het 
porto voorzien van nog aanwe

Lmks: afbeelding 20  Eenfilatelistisch 
bemDloedc brief echter jmst gefrankeerd en 
uolkomen uerzameliuaordic] Van Berlijn 
(6121923), lokaal, naar Charlotten
burg, gefrankeerd met 120 Md (= 12 Rpfg) 
en 13 Rpfg uoor het benodigde porto 
(5 Rpfij lokaal en 20 Rp^ aantekenrecht) 
Een nietgelditje inflatiezegel uierd ook op 
de brief (jeplaict, maar die zegel uierd met 
ajgestempeld en maakt geen deel uit van de 
frankermg. 

zige postzegels en op het post
kantoor, waar geen postzegels 
in de gewenste frankeerwaarde 
aanwezig waren, werd dan het 
ontbrekende deel contant be
taald en de brief van een teken 
voorzien dat het ontbrekende 
porto volledig contant was be
taald. Deelfrankeringen kunnen 
zowel met inflatie als met Rpfg
zegels voorkomen. 

Tot slot 
We kunnen in deze bijdrage 
niet èlle vormen van postale ac
tiviteiten in de turbulente de
cembermaand 1923 behande
len. Maar hopelijk draagt dit ar

O ^ ■i« 

^ 
2/ ^K 
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Afbeelding 22Expres
brief van Berlijn (212) 
naar Langensalza, ^e
jrankeerd met i6x 5 plus 
6x 20 (=2oRp^)pIus 
2x5 en 2x10 Rpjfe = 5o 
RpĴ  uoor het porto uan 
2oRpj3(tu;ee£ieäe
ujichtsklasse) en 50 Rp_̂  
expresrecht. 

^4L»J^ ^ ^ ^ i t A / *  «  »  ^ ^ ^ 

tikel wel bij aan de beeldvor
ming over deze bijzonder inte
ressante periode in de Duits
landfilatelie. 
Brieven worden her en der aan
geboden tegen vaak schappelij
ke prijzen, omdat de verkoper 
vaak de diepere achtergrond 
van de frankering niet kent. Mo
gelijk zijn deze brieven ook in 
uw verzameling aanwezig of 
misschien heeft u ze wel ten on
rechte als filatelistisch maak
werk of als overfrankering terzij
de geschoven! 

Literatuur: 
InJIatiotisbnefc, Belege zur deutschen post, 
Kultur und Wirtschaftsgeschichte cioor 
Gustav Kobold, 1938. 
Michd DcutschlandSpezial. 



Rechts ajbeeldmg 25-Tujeebrie/l<aarten, 
elk m eerste instantie met injlatieze^els ge-
Jrankeerd De eerste uan Oeide (4-12) ujerd 
op basis uan de ui eruoudi^ e jrankeerwa ar

de met een Jrankerin^ uan 14 Md (= 
56 Md) uoljens het decembertanef correct 

gefrankeerd (bij ^fbrekaan 1 Md zegels 
u;erd een ze^eluan 2 Md gebruikt) VanaJ 
1 december ku^am de jrankeerwaarde ech

ter neer op 1 4 Rpjgjrankeerujaarde De 
beschikbare ze^el uan 5 RpJ^ ujas met toe

reikend, de eerstuoleende ujaarde was de 
ze^el van 5 Rp^ en dus werd de kaart uol-

[edy ouer^^ankeerd De tmeede kaart 
uan Gera (29-12) lüas met 10 Md op basis 

uan de tarieuen uan nouember correct^e-
Jrankeerd, maar na 1 december kujam 

10 Md nog maarouereen meteenjrankeer-
ujaarde 1 Rp/^ en aonuullend (nood^e-

dujon^en) ouergej^ankeerd Jn beide^eual-
ien ujaren blijkbaar bij de ajzender^een 

aanvullende injlatieze^els voorhanden, oj-
uïel er lüerd bij de post aanvullend gefran
keerd teruJiji daargeen oude injlatie zegels 

meeruerimj^baaruiaren In beide^euallen 
maken de injiatie zegels ̂ een deel meer uit 
van het noodzakelijke porto, dus het^aat 

hier met om over^anflsfronkennflen' 

Ostenfelder Brennerei-
Gesellschaft m. b. H. 

Ostenfefde 
Peal Oetd« 

Fcrnrul Amt Ocida Nr 20 vorm. 
und Nr '53 n^'-hin ^ „ 

Hieronder ajbeeldin^ 25 - Uitermate inte
ressante brief, ̂ ejrankeerd met 3 o'/ ' is deze 
brief(miniem) overgefrankeerd'Jü en nee' 
Watiser^ebeurd'Debnefis, ujaarschijn-
lijkthuis, met hetjuiste Md-porto beplakt 
Het tarief tot en met 3 o nouember bedroeg 
UDor een aangetekende interlokale bnej 
300 Md, uanu'egede4-uoudigeJTankeer-
luaarde moest dusgefrankeerd morden met 
75 Md, uïatgcbeurde Daarna is de brief 
misschien even blijven liggen, de a^^ender 
gmg m elkgeual op 2 december naar het 
postkantoor om de brief aangetekend te ver
zenden Tja, de ujaarde van de opgeplakte 
zegels was op dat moment nog maar een
tiende uan degedrukte zegelujaarde, dus 
7'h RpÈ ^" df brief moest met 22'/2 Rp_^ 
ujorden bijgefrankeerd Omdat de zegel uan 
3 Rp_^ de laagste ivaarde uias, ujerd er 
noodgedujongen bijgejrankeerd met 20 
pIus3RpJ^ Het ujas dus een gedwongen 
overfankenng 

^ « DEUTSCHER "mm 
BRIEFMARKEN-VEREIN 

Hierboven afbeelding 24 - Brief uan Bad Aiblmg naar Cannstadt, tariefio Rpjj, gefrankeerd met 
)x 3 Rfjg en een - door een een verkeerde omrekeningskoers toegevoegde - zegel van 1 Md in plaats 

van de vereiste ivaarde 10 Md f= 1 Rp^) Zonder porto bezorgd 

Hieronder afbeelding 26 - Brirfvan Stuttgart (1-12) naar Nürnberg Porto (oud) 112 Md 
gefrankeerd met 30 Md, viervoudigejrankeeruiaarde, dus 120 Md, voldoende tot 1-12 Echter 
a_ßjestcmpeld op 1-12, toen het tarief voor brieven van 20 tot loogram 20 Rpfg bedroeg In 
kastje 'Porto Nürnberg 2, 2 Dec 1923' en m blauivgeschreven '20', meteen blauuje 'g' (van 
'gram') en tarief m Md 200' ' 

Süddeutsche Uhrengrosshandlung Stuttgart 
Telefon Nr 10825 Q Q. m. b. H. a Danntckerslrasse 20 

Herrn 

Uhrenhaiidiung 

Boven ajbeelding 27 - Brief van Neustadt (4-12) naarZuidu^est-Afrika (aankomststempel), tarief3oo Md (= ^0 Rpjg), 
gefrankeerd met 6x 5 en 2x20 Md [= 70 Md=7Rp_^) en 2oRp_^, m totaal dus 2 7Rp_^ Deze rekenivijzege^ met het 

juiste porto aan Waarschijnlijkheeftmens volgt, uitsluitend inMd-ualuta, gerekend 70 Md x 4 (uieruoudigejrankeer-
u;aarde novembersysteem) = 280 Md+ 20 (Rp^) = 300 Md Een combinatie van de viervoudigejrankeerujaarde-

systematiek van november en eenjöutieue interpretatie van de Rp^-zegel, die als enkelvoudige 20 Md-zegei ujerd bijgeteld 
De omrekening naar Rpft heeft niet plaatsgevonden, anders was het foute tarief û el duidelijkgeivorden 



IBRf NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN-VERENIGINGEN 
POSTADRES; NBFV, POSTBUS 4034, 3502 HA UTRECHT 

BONDSADRESSEN 

Bondsbureau 
Zeelantlaan 11, 3526 AK Utrecht 
©030-2894290, fax 030-2800128 
Internet: http://www.nbfv.nl 
E-mail: bondsbureau(5)nbfv.nl 

Voorzitter 
TJ. Koek, Stationsplein 4f 
6953 AB Dieren, ©0313-413704 

Secretaris 
D. van der Zee, Zaaier 86, 
3833 VW Leusden 
©033-4943970 

Penningmeester 
S. Tuin, Nieuweweg 115 
9649 AC Muntendam 
©0598-626447 

Vice-voorzitter 
H. Buitenkamp 
Van Be re steijn straat 26a 
9641 AB Veendam 
©0598-636165 

Juryzaken 
P. Alderliesten, Van Kijfhoek-
straat 63, 3341 SK HendrikIdo 
Ambacht, ©078-6812576 

Evenementen 
P. Walraven 
S. Burgerhartsingel 73 
3813 NC Amersfoort 
©033-4806816 

Verenigingszaken 
B. Mol, Drossaardslaan 21 
4143 BD Leerdam, ©0345-613002 

Filatelistische vorming 
en Jeugdzaken 
Sj. Bangma, Boomgaarddreef 5 
3243 AC Stad aan het Haringvliet 
©0187-611542 

Pers en Publiciteit 
K. Bloemsma 
Oude Larenseweg 38 
72i4PDEpse 
©0575-494488 

Webmaster: 
Jan Boon 
e-mail: webmaster@nbfv.org 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris: J.J.M. Pieters 
Stan Kentonstr. 35, 2324 LL Leiden 
©071-5761726 
Materiaalcommissaris: 
Drs. H.C. Stoop 
Van Nouhuysstraat 13 
2024 KT Haarlem 
©023-5262062 

Bondsbibliotheek 
De bibliotheek is op het volgende 
adres gevestigd: Hoofdstraat i, 
3741 AC Baarn, ©035-5412526. 
Bibliothecaris: mevr. P.M. van der 
Meer, Park Arenberg 28, 
3731 ES De Bilt, ©030-2205348 
E-mail: bibliotheek@nbfv.org 
Openingstijden: elke woensdag 
van 10.00 tot 17.00 uur en elke eer
ste zaterdag van de maand van 
10.00 tot 12.00 uur. 

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

<=, Bondskeuringsdienst 
"̂ j Voorzitter: G.J. Bessels 
H- Keurzendingen aancjetckend naar de 
°^ secretaris: 
2 A.W.A. Steegh 
^ Van Dalenlaan 128 
^ 2082 VH Santpoort-Zuid 
— ©023-5384212 (na 20 uur) 

Service-afdeling 
Informatie over de Service
afdeling wordt verstrekt door het 
Bondsbureau in Utrecht. 
Bestellingen: via het Bondsbureau, 
Postbankrekening 2015960 

ROL EN WERKWIJZE VAN DE JURY
ADVIESCOMMISSIE NADER TOEGELICHT 
Een van de belangrijkste doelstellingen van de Bond 
is het bevorderen van het verzamelen van postwaar-
den en alles onder het begrip 'filatelie' dat hiermee 
verband houdt. 

Veel postzegelverzame
laars beoefenen de hobby 
'filatelie' op deze wijze: 
ze proberen een bepaald 
land - vaak Nederland en 
de overzeese gebiedsde
len - compleet te krijgen 
en maken daarbij door
gaans gebruik van een 
voordrukalbum. Ze ma
ken voortdurend jacht op 
de postzegels die ze nog 
missen en beleven daar 
heel veel plezier aan. 
Meestal hebben deze ver
zamelaars ook nog een 
postzegelcatalogus en 
daarmee is voor hen de 
hobby compleet. 
Daar is vanzelfsprekend 
niets op tegen, integen
deel. Heel veel verzame
laars zijn daar dik tevre
den mee. 

Geen keurslijf 
Maar er zijn ook verza
melaars die uit het keurs
lijfvan een voordrukal
bum willen stappen en 
die niet de voorgeschre
ven weg van een catalo
gus willen volgen. Deze 
verzamelaars willen 
meer diepgang in hun 
hobby aanbrengen. Ze 
gaan bijvoorbeeld op 
zoek naar tandingvarië-
teiten, kleurverschillen, 
plaatfouten, stempelty
pen, enzovoorts. Zij ge
bruiken geen voordru
kalbum, maar wel een 
catalogus en wellicht 
raadplegen ze speciale li
teratuur over het gebied 
waarvoor ze belangstel
lings hebben. Zij bege
ven zich op het pad van 
de 'filatelie'. 
Zo ontwikkelt de verza
melaar zich tot filatelist. 

Zijn of haar vondsten 
worden gerangschikt op 
de wijze die hem of haar 
goeddunkt. Hij beleeft 
zijn hobby intens op zijn 
eigen manier. 

Exposeren... maar hoe? 
Maar dan ontstaat de 
drang naar het laten zien 
van zijn werk als filate
list. Hij wil gaan expose
ren - maar hoe gaat dat in 
zijn werk? Een plaatselij
ke tentoonstelling biedt 
hem meestal zijn eerste 
kans om zijn verzameling 
aan het publiek te tonen. 
Hij is erg trots op wat hij 
heeft gepresteerd en te
recht. Hij krijgt wat op
merkingen van medever
zamelaars en het advies 
om eens een gesprek aan 
te knopen met een offi
cieel jurylid. Zo'n ge
sprek is heel erg belang
rijk voor de verdere ont
wikkeling van de verza
meling. 
De verzamelaar besluit 
om deel te gaan nemen in 
de competitieklasse van 
een tentoonstelling. Dat 
besluit heeft nogal wat 
gevolgen voor de verza
meling. Want hij krijgt 
opeens te maken met 're
gels' waar hij zich aan 
moet gaan houden! Re
gels, die internationaal 
zijn voorgeschreven en 
nationaal worden toege
past. Regels die door de 
Bond moeten worden ge
respecteerd en uitge
voerd. 

Rol van de JAC 
De Jury-adviescommissie 
is door de Bond in het le
ven geroepen om de in

ternationale regels te ver
talen naar de Nederland
se situatie. De leden van 
de commissie (verkort tot 
JAC) worden op voor
dracht van de Commissa
ris Juryzaken door het 
Bondsbestuur benoemd. 
De leden hebben interna
tionale ervaring op het 
gebied van tentoonstel
len en jureren. Daarnaast 
zijn verschillende leden 
als landscommissaris ac
tief op internationale ten
toonstellingen. Het is 
dan ook geen toeval dat 
enkele leden ook deel uit
maken van internationale 
commissies op hun 'vak
gebied'. 

Wie zijn de leden? 
De voorzitter van de JAC 
is Bert Goofers. Hij is ge
specialiseerd op het ge
bied van de postgeschie-
denis en is sinds kort se
cretaris van de FlP-Com-
missie Postal History. Ver
der houdt hij zich bezig 
met de traditionele filate
lie, postwaardestukken 
en met filatelistische lite
ratuur. 
Frans Hsrmse is secretaris 
van de JAC. Hij is sinds 
kort ook lid van de FIP-
commissie Maximafilie, 
maar houdt zich ook be
zig met éénkaderverza-
melingen en met thema
tische filatelie. 
Verder telt de JAC nog 
zes leden: 
Johan van As (lid van de 
FlP-Commissie Aerofila-
telie; houdt zich ook be
zig met astrofilatelie); 
Henk Buitenkamp (actief 
op het terrein van de 
reglementen en nieuwe 
verzamelgebieden; 
specialismen: traditionele 
filatelie, filatelistische 
literatuur en post-
geschiedenis); 

Pim van den Bold (gespe
cialiseerd in thematische 
filatelie); 
Anton uan Deutekom (even
eens gespecialiseerd in 
thematische filatelie); 
Cees Janssen (vertegen
woordiger voor jeugdfila-
telie, houdt zich verder 
bezig met reglementen 
en nieuwe verzamelge
bieden; is secretaris van 
de FlP-Jeugdcommissie); 
Piet Alderliesten (Commis
saris Juryzaken). 

Werkwijze JAC 
De JAC komt drie-tot 
viermaal per jaar bij el
kaar, om zaken te be
spreken als: 
- nieuwe of aangepaste 

(internationale) regle
menten; 

- het adviseren bij de be
noeming van juryleden; 

- het organiseren van bij
eenkomsten voor jury
leden van de Bond; 

- het onderhouden van 
contacten met vergelijk
bare organisaties in de 
ons omringende lan
den; 

- het gevraagd of onge
vraagd adviseren van de 
Commissaris Juryzaken 
over alle zaken be
treffende het jurywe
zen. 

Nog vragen? 
Mocht u naar aanleiding 
van het bovenstaande 
vragen of opmerkingen 
hebben, stuur dan een 
brief of een e-mailbericht 
naar het Bondsbureau. 
Geeft u s.v.p. duidelijk 
aan dat het om post voor 
de Jury-adviescommissie 
gaat. Aan de hand van uw 
opmerkingen, vragen en 
eventuele suggesties zal -
zolang het maar gaat om 
zaken die voor iedere ver
zamelaar van belang zijn 
- op de Bondspagina's 
nader ingegaan worden 
op het werk van de Com
missie. 

2)6 
Informatie over verzekeringen 
Via het Bondsbureau 

VRIJWILLIGER 
GEZOCHT 

Het Bondsbureau zoekt 
een vrijwilliger die kan 
assisteren bij archief-
werkzaamheden. Aange
boden wordt een gezelli
ge omgeving, gratis kof
fie en thee en vergoeding 
van reiskosten. Gevraagd 
wordt enige kennis van 
archivering en beschik
bare tijd. 

NIEUW BIJ DE 
SERVICE-AFDELING 

De Studiegroep Zuid-
West Pacific (voormali
ge) Nederlandse overzee
se gebieden en Australa
sia, heeft een leuke publi
catie uitgebracht. In ja
nuari 2003 was in 'Filate
lie' al het artikel Binnen
landse en Internationale 
Postwissels van (Nederlands) 
Nieuui-Guinea 1951-1963 te 

vinden. Dit artikel is nu -
uitgebreid met overzich
ten van stortingsbewijzen 
en tarievenlijsten van 
postwissels - in boek
vorm uitgekomen. Voor 
geïnteresseerden is het 
boek te bestellen bij de 
Service-afdeling. Na 
overmaking van €10.- op 
giro 2015960 (onder ver
melding van de code 137) 
wordt het u toegezonden. 
Van harte aanbevolen! 

http://www.nbfv.nl
mailto:webmaster@nbfv.org
mailto:bibliotheek@nbfv.org


GEWIJZIGDE OPZET 
SERVICE-AFDELING 

Tot nu toe was u gewend 
op een aantal grote ten
toonstellingen een stand 
van de Service-afdeling 
van de Bond aan te tref
fen. Een uitgebreid as
sortiment aan filatelisti-
sclie boekwerken lag 
daar op tafel uitgespreid. 
Men kon de boeken in
zien en eventueel ter 
plekke aanschaffen. De 
laatste jaren bleek echter 
dat de kosten van deze 
activiteit veel hoger wa
ren dan de inkomsten. 
Daarom wordt deze wijze 
van verkoop beëindigd. 

De boeken die bij de 
Bondsdienst te verkrijgen 
zijn, worden voortaan 
tweemaal per jaar in een 
overzicht opgenomen dat 
op de Bondspagina's van 
het maandblad 'Filatelie' 
zal worden geplaatst. 
Hetzelfde overzicht is 
ook te raadplegen op de 
website van de Bond 
{www.nhfv.nl). 
Nieuwe publicaties wor
den geregeld op de 
Bondspagina's behan
deld en staan ook in de 
rubriek 'actualiteiten' van 
het Bondsnieuws op de 
website. De functie van 
beheerder komt met deze 
wijziging te vervallen. 

ALGEMENE VERGADERING 2005 IN 
CONGRESCENTRUM ROLDUC KERKRADE 

De Algemene Vergade
ring van de Bond vindt 
plaats op zaterdag 21 mei 
2005 van 10.30 tot ca. 
13.00 uur in Congrescen
trum Rolduc, Heyendal-
laan 82, Kerkrade. Na de 
vergadering kunnen de 
deelnemers gebruik ma
ken van een lunch in de 
Rodahal. Daarna kan de 
multilaterale tentoonstel
lingworden bezocht. Er 
zijn veel Nederlandse en 
buitenlandse handelaren 
en PTT's te vinden en ook 
de derde Liechtensteinsa
lon is er ingericht. 

Luxe lunch 
Bezoekers van de Alge
mene Vergadering kun
nen intekenen voor een 
luxe lunch door een be
drag van €12.50 per per
soon over te maken op 
giro 3264776 ten name 
van NBFV, Bijzondere ac
tiviteiten, Utrecht. Ver
geet niet te vermelden 
wie aan de lunch zal/zul
len deelnemen. 

Partnerprogramma 
Op 21 mei wordt een 
partnerprogramma geor
ganiseerd. Een bus ver
trekt omstreeks 11.00 uur 
vanaf Rolduc, waarna een 
tocht door Zuid-Limburg 
zal worden gemaakt. Er 
wordt geluncht in de 
Gerardushoeve in Eper-

heide. Daarna volgt een 
rondleiding (inclusief 
proeven) door een cider-
fabriek te Aubel (België). 
De kosten van het part
nerprogramma bedragen 
€25.- per persoon. U 
kunt zich aanmelden kan 
door dit bedrag over te 
maken (gegevens: zie 
hierboven), onder ver
melding van de naam van 
de deelnemer of deel
neemster. 

Bondsdiner 
Diegenen die willen deel
nemen aan het Bondsdi
ner in Rolduc (vanaf 
18.00 uur) kunnen €40.-
overmaken op eerder ver
melde girorekening, on
der vermelding van de 
naam of namen van de 
deelnemer(s). Het menu 
bestaat uit: 
- carpaccio van kalfshaas 
met olijventapenade 
- runderbouillon gepar
fumeerd metiVladeira 
- ossenhaas met rode
wijnsaus 
- Grand Dessert Rolduc 
-koffie 
-twee glazen wijn. 

Intekenen voor de drie 
hiervoor genoemde on
derdelen (lunch, partner
programma en Bondsdi
ner) is nog tot uiterlijk 10 
mei mogelijk; daarna is 
de inschrijving gesloten. 

FEPA-REGLEMENT OPEN KLASSE DOOR 
NBFV GEACCEPTEERD EN TOEGEPAST 

Bij een inzending in de 
Open Klasse over de ge
schiedenis van de spoor
wegen past het tonen van 
een model van een loco
motief uitstekend! Daar
bij is een bol tentoonstel
lingskader bijzonder ge
schikt (foto onder). 
De Bond heeft het regle
ment 'Open Klasse' van 
de FEPA geaccepteerd en 
van toepassing verklaard. 
Dat betekent dat inzen
dingen in Nederland in 
die klasse kunnen wor
den beoordeeld volgens 
de officiële regels. Uiter
aard kunnen daarmee 
ook de gebruikelijke be
kroningen worden ver
kregen, van Groot goud 
tot aan een diploma. 

Deelname 
Op het aanmeldingsfor
mulier van de Bond kan 
men aangeven of de in
zending wel of niet be
oordeeld moet worden. 
Zo niet, dan kan men nog 
altijd in de propaganda-
klasse meedoen met een 
inzending in de Open 
Klasse. Nederland mag 
zich gelukkig prijzen dat 
het ingenomen stand
punt ('zo weinig moge

lijk regels') volledig tot 
zijn recht is gekomen. 
Ook het Bondsstand
punt, namelijk om veel 
punten toe te kennen 
voor creativiteit en pre
sentatie, is gehonoreerd. 

Nieuwe regels Open 
Klasse 
Een inzending in de 
Open Klasse toont de 
ontwikkeling van een 
door de inzender zelfge
kozen onderwerp, waar
bij hij of zij de volledige 
vrijheid heeft om de op
bouw van de collectie te 
bepalen, zij het binnen 
de volgende grenzen: 

- het filatelistisch materi
aal moet minimaal 50 
procent van de omvang 
van de inzending uit
maken; 

- het niet-filatelistische 
materiaal mag niet dik
ker zijn dan 5 millime
ter*, zodat het in een 
standaardkader kan 
worden tentoongesteld. 
*• in Nederland zijn 'bolle'ka
ders beschikbaar, luaarin om-
uangrijk materiaal kan wor
den tentoonflesteld 

Beoordelingscriteria 
De in het hieronder afge
drukte tabelletje genoem
de criteria zullen de basis 
vormen voor een zo ob
jectief mogelijke beoor
deling. 

Henk Buitenkamp 
Jury-adviescommissie 

Titel, idee en creativiteit 

Behandeling 
Plan en ontuiikkelin^ 
Onderzoek en kennis uan bet onderiDerp 

Materiaal 
Kuiahteit en zeldzaamheid 
Juist gebruik en uarieteit uan het 
niet-Jilatelistische matcriaol 

Presentatie 

Totaal 

20 
20 

15 

10 

2 0 

40 

25 

15 

1 0 0 

FILATELISTISCHE 
VORMING 

Nu een aantal BBF-cur-
sussen binnenkort wordt 
afgerond (BBF = Begelei
ding Bij Filatelie) heeft de 
coördinator Filatelisti-
sche Vorming weer wat 
avonden beschikbaar om 
geheel gratis bij vereni

gingen een lezing (uiter
aard met diverse voor
beelden) te houden over 
de opzet en inhoud van 
deze cursus. Iets voor uw 
vereniging? U kunt hier
voor contact opnemen 
met het Bondsbureau of 
rechtstreeks met de heer 
Sjoerd Bangma: e-mail 
sban3ma@xs4all.nl. 

BELGICA 2006 

Van 16 tot en met 20 no
vember 2006 wordt in de 
hallen 11 en 12 van het 
Brusselse Heijzelcom-
plex de FlP-tentoonstel-
ling Bellica 2006, World 
Championship o/Youth Phi
lately gehouden. Behalve 
dejeugdinzendingen (in 

de Jeugdklasse) zijn er 
ook inzendingen van vol
wassenen (in de promo
tieklassen Thematische 
Filatelie, Eenkaderklasse 
en Open Klasse). 
De Bond heeft de heer 
C.J.E. Janssen totLands-
commissaris voor Belgica 
2006 benoemd. Zijn 
adres is Timmermansho-

ve 29, 2726 DX Zoeter-
meer. Zijn telefoonnum
mer is 079-3512756 en 
zijn e-mailadres luidt 
cees.j.e,janssen@hccnet.nl. 
Exemplaren van Bulletin 
I van de tentoonstelling 
en het aanmeldingsfor
mulier zijn vanaf begin 
april a.s. bij de heer 
Janssen verkrijgbaar. 

http://%7bwww.nhfv.nl
mailto:sban3ma@xs4all.nl
mailto:janssen@hccnet.nl


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

België 
wu) UI.175-25.be 
Groot feest dit jaar in 
Belgié: sinds Leopold van 
Saxen-Coburg-Cotiia op 
21 juli 1830 de eed afleg
de, is het land 175 jaar 
onafliankelijk. Ook 
wordt nu het 25-jarig be
staan van het federale be
stuur gevierd. Op de site 
U)u;u).i75-25.be is alle in
formatie over de vele ma
nifestaties dit jaar te vin
den. 
Op 14 februari verscheen 
tevens een boekje met 
tien zelflclevende zegels, 
waarop het adres van de 
site prominent in beeld 
wordt gebracht. Het 
boekje kost €5.00. De 
waarde staat niet op de 
zegel vermeld, maar op 
dit moment is 50 cent het 
tarief voor normale bin
nenlandse brieven tot 50 
gram. 
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Het Belgische boekje met dejubi-
leumzegels. 

Canada 
Vijfty Dananten I 
'Houdt u vast, boekjes
verzamelaars,' zo begint 
lan S. Robertson in Cana
dian Stamp Neujs van eind 
januari zijn stukje over de 
varianten van de boekjes 
met de nieuwe vlagze-
gels. Als er gelet wordt 
op papier- en fosforva-
rianten en de diverse 
kaftbedrukkingen dan 
zijn er volgens lan op z'n 
minst vijftigC!) verschil

lende versies van het eind 
december verschenen 
boekje met tien zelfkle
vende vlagzegels van 
50 cent. 
Dat zit hem vooral in de 
kaftbedrukking: de af
beelding op de achterzij
de en de promotie van het 
postzegels verzamelen 
op de voorzijde (nogal 
wat afbeeldingen van ver
schillende zegels). De 
twee soorten kaftperfora-
tie zorgen dan nog eens 
voor een verdubbeling 
van het aantal varianten. 
Ik kreeg deze informatie 
van lezer Arie Yark uit het 
Canadese Etobicoke 
(Ont.). Het artikel maak
te tevens melding van een 
eerste misdruk van het 
bloemenboekje: de zwar
te drukgang in het boekje 
met zesmaal 85 c. ont
breekt. 

National Hocl<ei) League 
Zes legendarische ijshoc
keyspelers uit Canada 
zijn opnieuw in een post
zegelboekje beland. De 
zes zegels, elk van 50 c. 
(het nieuwe tarief voor 
een binnenlandse brief), 
vereeuwigen de volgende 
hockeyhelden: Henri Ri
chard, Grant Fuhr, Allan 
Stanley, Pierre Pilote, 
Bryan Trottier en John 
Bucyk. 

VisuHegen 
Het is leuk om een op
merkingvan de zeven-
tiende-eeuwse Canadese 
schrijver Isaak Walton 
over het plezier van het 
vissen te horen: 'Vissen is 
zonder twijfel een kunst: 
is het immers niet kun
stig om een forel te ver

schalken met een kunst-
vlieg?'. Na de Verenigde 
Staten (1991) kreeg ook 
Canada op 4 februari een 
boekje met postzegels 
waarop kunstig vervaar
digde visvliegen staan af
gebeeld. Het gaat om 
vier verschillende zegels 
van 50 cent. Het boekje 
bevat twee van elk van 
deze zegels. 

Landbouiuhofleschool 
In de serie 'Universiteiten 
en Hogescholen van Ca
nada' verscheen op 14 fe
bruari een boekje met 
acht zegels van 50 c. 
waarop de Landbouw
hogeschool van Nova 
Scotia staat afgebeeld. 
Het instituut viert dit jaar 
zijn honderdste verjaar
dag. 

Gele narcis 
Ook in Canada vormen 
de narcissen één van de 
eerste bewijzen van de 
naderende lente. Ze staan 
kleurig op een zegelpaar 
dat op 10 maart ver
scheen. Vijf van deze pa
ren vormen ook de in
houd van een $ 5.00 kos
tend postzegelboekje. 

Vogels 
Het vorig jaar verschenen 
boekje met vogeltekenin-
gen van J.J.Audubon 
(1758-1851) viel kennelijk 
in de smaak. Van de op 
23 maart te verschijnen 
vogelserie zal één zegel 

opnieuw in een boekje 
uitkomen. Het gaat om 
de zegel van 85 c. (het ta
riefvoor post naar de 
Verenigde Staten) met de 
aflDeelding van een 
dwergplevier. Het boekje 
bevat zes van deze zegels. 

Birds - J.J.Audubon Olseaux -J.J.Audubon 
226 of the 435 plates that 
make up J J Audubon's The Boris 
of America depict typically 
Canadian birds 

6Stamps X 85(! 
J »J5 10 

226 des 435 planches de Touvrage 
The öfTds of America (Les oiseaux 
d'Aménque) liKistrent des espèces 
typiquement canadiennes 

6 timbres x 85 c 
5,10 S 

^wj<u!^vmj,m 

Kaftje van hct Canadese boekje 
met uisuliê en 

De kkunge pracht uan narcissen in een Canadese postzegelboekje dat 
mjjmaal tujee 'bloemenparen' hevat 

Bouen: ornitholoog en tekenaor 
Audubon staat op de uoorzijde 
Dan het postzegelboekje. 

Denemarken 
S.O.S. Kinderdorpen 
Tegelijk met de twee 
boerderijenboekjes ver
scheen op 12 januari in 
Denemarken ook een 
boekje met tien welda-
digheidszegels 
{4.50-1-0.50 k.) gewijd aan 
S.O.S. Kinderdorpen, één 
van de grootste particu
liere hulporganisaties. 
De toeslag is bestemd 
voor de bouw van een 
kinderdorp in Burundi. 
Omdat de ramp in Zuid
oost-Azié van een onge
kende omvang bleek, 
werd besloten de op
brengst van het eerste 
kwartaal geheel ten goe
de te laten komen aan de 
hulpverlening in Azié. De 
boekjes zijn daarom 



steun de slachtoffers in Azie (Deens label). 

voorzien van een label. 
De allereerste versprei
ding van het boekje be
trof echter nog boekjes 
zonder dit label. 

looste geboortedag Hans 
Christian Andersen 
Alles werd door de Deen
se post op 2 maart uit de 
kast gehaald om de twee
honderdste geboortedag 
van Hans Christan An
dersen te vieren: vier 
postzegels, een prestige-
boekje, een souvenir-
mapje, een postzegel
boekje en twee velletjes. 
Ook in het land zelf 
wordt de grote dichter en 
sprookjesschrijver uit
bundig gefêteerd. Van
zelfsprekend vinden deze 
vieringen vooral plaats in 
Odense (waar Andersen 
op 2 april 1805 werd ge
boren) en Kopenhagen 
(waar hij vanaf zijn veer
tiende jaar woonde). 
Het derde Deense presti-
geboekje bevat vier bij
zondere velletjes met de 

vier zegels en een vijfde 
met de vier zegels in sa
menhang. De velletjes 
zijn alleen verkrijgbaar in 
dit boekje. De nominale 
waarde van het boekje is 
48 k., terwijl de verkoop
prijs iets meer dan het 
dubbele bedraagt (gg k.). 
Zoals bij eerdere boekjes 
is het meer een aanwinst 
voor de boekenkast dan 
voor een postzegelal
bum! 
Het gewone postzegel
boekje bevat tien postze
gels van 5.50 k. met het 
motief van een silhouet-
tenknipsel. 

Duitsland 
95 c, en geen 55 cl 
In het januarinummer 
van 'Filatelie' vermeldde 
ik abusievelijk dat bij de 
eerste zegels van de nieu
we Duitse bloemenserie -
waarvan de eerste waar
den op 3 januari zijn ver
schenen - de zegel van 
55 c. 'zonnebloem' be
hoorde. Wellicht dat ve

len het al merkten: de 
zonnebloem staat op de 
zegel van 95 c. 

100 Jaar Berlijnse Dom 
Het nieuwe, verlaagde ta
riefvoor de zogenaamde 
KompalrtBrief vroeg al snel 
om een boekje met post
zegels van g5 c. Dat is 
niet de hierboven be
doeld zonnebloem, maar 
de postzegel met één van 
de grootste bezienswaar
digheden van Berlijn: de 
Berliner Dom. Keizer Wil
helm II gaf in 1894 op
dracht tot de bouw, maar 
het duurde tot igo5 voor
dat het gebedshuis klaar 
was. Een op 10 februari 
verschenen (gegomde) 
postzegel toont het in 
volle glorie. 
De zegel is per tien ook 
verkrijgbaar in een boek
je. Deze zegels zijn zelf
klevend. 

aan eetbare paddestoe
len. Tot voor kort waren 
ze ook ver te zoeken in de 
Groenlandse keuken. 
Maar er is een kentering. 
Met een eerste serie van 
drie op 17 januari ver
schenen postzegels (vol
gend jaar komen er nog
maals drie) wil de post de 
bekendheid nog wat ver
hogen. Afgebeeld zijn 
Leccinum sp. (Berkenbo-
leet), Russuia subrubens 
(Wilgenrussula) en Ama
nita groenlandica. 
Er is ook een boekje ver
krijgbaar met viermaal de 
drie zegels van 5.25, 6.00 
en 7.00 k. Prijs van het 
boekje is 73 k. 

Groot-Brittannië 
Zesmaal ist 
In januari gaf de Engelse 
posteen boekje uit met 
zes eerste-klaszegels. 
Het bevat op de binnen-

De neo-renaissancistische 
Berlijnse Dom. 

Frankrijk 
Nieuwe posttarieuen 
Omdat de Franse postta-
rieven op i maart ver
hoogd werden, heeft dat 
ook gevolgen voor de 
boekjes met zegels zon
der waardeaanduiding. 
Het brieftarief ging van 
50 naar 53 c. Sinds i 
maart kosten de boekjes 
dan ook € 5.30 (tien ze
gels) en € 10.60 (twintig). 

Groenland 
Eetbare paddestoelen 
Groenland staat nou niet 
bepaald bekend om zijn 
grote verscheidenheid 

kaft reclame voor wens-
zegels (de zogenaamde 
Smiiers Stamps). Over een 
uitigftedatum van het bij 
Walsall vervaardigde 
boekje beschik ik nog 
niet. 

Korea (Noord) 
Jaar uan de Haan 
Kippen en hanen, ge
maakt van gierststengels, 
plus een mandje eieren, 
staan afgebeeld op de 
Noord-Koreaanse zegels 
in een op i januari ver
schenen postzegelboek
je. De strip van zes zegels 
(124-30-1-3-1- 70 -1-100-1-140 

Noord-Korea: Jaar van de Haan 

won) heeft een nominale 
waarde van 355 won. De 
prijs van het boekje is, 
zoals gebruikelijk hier, 
wat hoger: 370 won. De 
uitgifte hangt samen met 
het onlangs begonnen 
Jaar van de Haan. 

Kroatië 
Fauna: kevers 
Na afgelopen jaren een 
aantal malen de flora van 
het land in boekjes in 
beeld te hebben ge
bracht, komt Kroatië op 
22 april met 'fauna'-ze-
gels. In drie boekjes ko
men postzegels met af
beeldingen van het lieve
heersbeestje, de alpen
boktor en het zogenaam
de vliegend hert, een ke
ver met reusachtige ka
ken. 

Wmszege\boekje 
Op 24 mei volgt een 
boekje met tien zelfkle
vende wenszegels. Het 
laatste boekje van dit jaar 
zal verschijnen op 22 no
vember. Het bevat tien 
kerstzegels. 

Nieuw-Zeeland 
Schaap 
In het Chinese Jaar van de 
Haan zag de Nieuw-Zee-
landse post een uitste
kende aanleiding een se
rie postzegels met dieren 
van het boerenerf uit te 
brengen. Met natuurlijk 
op één van de zegels de 
wekker van het platte
land, de haan. De serie 
verscheen op 12 januari 
en heeft in zijn kielzog 
ook een boekje met tien 
zegels van 45 c. Op deze 
zegels staat het schaap 

Kalaailit Nunaat 
Grönland 

Het standbeeld uan Andersen in Kopenhagen Het Groenlandse boekje met eetbare paddestoelen. 



Het Nieuuj-Zeelandse schaap uit 
hetpostzê elbockje. 

afgebeeld. Nieuw-Zee
land telt zo'n 43 miljoen 
schapen ofwel twaalf 
stuks per inwoner! 

Qatar 
Aziatische Spelen 2006 
De Asian Games worden in 
2006 in Doha gehouden, 
hoofdstad van het emi
raat Qatar. 
De officiële mascotte 
voor deze spelen is alvast 
klaar. Ze noemen hem 
Orry, de troetelnaam voor 
de oryx, ook wel spiesbok 

of sabelantilope ge
noemd. De oryx is een sa
vanne- en woestijnbewo
ner. 
Op 31 december werd de 
mascotte aan de open
baarheid prijsgegeven. 
Op zes zelfklevende ze
gels in een boekje stelt hij 
zich voor. Het gaat om 
zegels van 50 dh, i, 1.50, 
2, 3 en 3.50 R. Het is het 
tweede boekje van Qatar. 

Saint-Pierre-et-Miquelon 
Opdrukboekjc 
Sinds I januari heeft ook 
de Franse eilandengroep 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
de beschikking over de 
nieuwe Franse Marianne-
zegels, maar dan met de 
opdruk SPM. 
Ook een boekje met tien
maal de zegel zonder 
waardeaanduiding (eerst 
50 c., nu 53 c.) is ver
krijgbaar. 

Slowakije 
Boekje van 48 centimeter' 
Een extra-groot carnet 
('XXL') noemt het Franse 

let tne "spirit nr̂ ove- uou 

Timbres Magazine het: het 
op 5 november versche
nen Slowaakse boekje 
met afbeeldingen van 
medaillewinnaars. Ik 
schreef daarover in het 
februarinummer, maar 
vergat een opmerking te 
maken over het buitenge
wone formaat van dit 
boekje. 
Gevouwen meet het 
boekje 8 bij 6 centimeter, 
heel handzaam dus. 
Maar uitgevouwen berei
ken de zes velletjes (met 
steeds één zegel) een 
breedte van maar liefst 48 
centimeter. En daar voor
zien albumbladen niet 

Spanje 
Circus 
Op 3 januari verscheen in 
Spanje een boekje met 
acht zelfklevende postze
gels 'circus'. 
De zegels hebben de aan
duiding 'A'. Op dit mo
ment is de waarde 28 c , 
het tarief voor een bin
nenlandse brief tot 20 
gram. Het boekje kost 
dus € 2.24. De circusaf
beeldingen op de zegels 
zijn naar schilderijen van 
Manolo Élices. 
Een tweede boekje ver
schijnt later dit jaar (18 

De Europaboekjes uan IJsland 

september) met de figu
ren van het populaire 
Spaanse kinderprogram
ma Los Lunnis. 

IJsland 
Europazegels 
Al vele jaren - sinds 1994 
om precies te zijn - geeft 
IJsland zijn Europazegels 
in boekjes uit. Ook dit 
jaar weer. Het gaat om 
twee boekjes: tienmaal 
70 k. en tienmaal 95 k. 
Uitgiftedatum is 26 mei. 
Thema van de Europaze
gels van dit jaar is 'voed
sel'. Er wordt vooral ge
probeerd de gastronomi
sche cultuur van het land 
zelf te belichten. 
De zegels hebben de 
vorm van een bord met 
traditionele IJslandse Vis
en vleesgerechten. 

Zwitserland 
Een brief IS vaak het begin... 
Een interessant postze

gelboekje verscheen op 3 
januari in Zwitserland. 
Het bevat foto's van de 
Zwitserse fotograaf René 
Burri. 
Vier foto's van mensen in 
harmonie met elkaar, 
waarbij we liefde in gra
daties zien; twee kleine 
kinderen, een jong stel 
op de fiets, de grote lief
de en de eeuwige liefde. 
Relaties beginnen niet 
zelden met brieven. Van
daar dat de serie bedoeld 
is om het schrijven van 
brieven te stimuleren. 
Ook de Zwitserse post 
kampt met teruggang van 
de briefpost: tot 2010 ver
wacht men 16 procent 
minder aanbod. 
De zegels zijn per acht in 
een postzegelboekje ver
krijgbaar. Ze kosten 
IOC r. per stuk. Vervaar
diger van de boekjes is 
Joh. Enschedé Security 
Printing in Haarlem. 

'Orry' op de zes zegels m het postzegelboekje uan Qatar. Kojt en inhoud van het ZuJitserse boekje 



P.W.Meinhardr Telefoon 070 365 22 27 
Fax 070 365 18 85 

Email pwmeinhardt® 
collectura.com . 

Piet Heinstraat 36 • 2518 CH Den Haag 

VST Australië pocket 2 0 0 5 in kleur 14 ,50 

ACS catalogus NieuwZeeland 2 0 0 5 in kleur 11,90 

Vlastos Griekenland 2 0 0 5 
speciale catalogus Gnekenland 2 delen 2005, in kleur 39,90 
speciale catalogus Gnekse Eilanden 2 delen 2005, in kleur 39,90 
speciale catalogus Cyprus 2005, in kleur 12 90 

JPM'Praiiiito'sliëcJ'lat. mäoiiiila'£MiiS>> 28,50 

Zonnebloem catalogus Indonesië 200S> 13,90 
Zonnebloem catalogus Surina 

Scott catalogus USA pocket 2 0 0 5 in kleur 21,OO 

G i b b o n s c a t a l o a i 2 0 0 5 
speciale catalogus Ierland 2005, in kleur 18,90 ' 

. speciale catalogus Cyprus, Gibraltar & Malta 2005, in kleur 28,40 
' speciale cat Pakistan, Bangladesh & Sn Lanka 2005, in kleur 28 40 
catalogus ZuidoostAzie 2005, in kleur 56,90 

M. www.coliectura.com 
Postgiro 125.34.14 Fortis Bank 80.70.90.077 

Orders + € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling, anders werke 
lijke verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden 
Winkeltijden: dinsdag t/m vrijdag 10 00 17 00, zaterdag 10 00 14 00 

k e  ^ 

POSTZEGEL EN PARTIJENHANDEL 

¥AM WMWT 
KIJK OP W W W . P Z H  V A N V L I E T . N L 
V O O R : DUITSE KOLONIËN, BELGIË, HONGARUE, 
DUITSE RIJK, NEDERLAND, PARTUEN, COLLECTIES ETC. ETC. 
Wij zijn gespecialiseerd in veel kavels, die klaar liggen voor 
diverse veilingen, waar u minimaal 15% veilingkosten op bespaart. 
Wij leveren door heel Nederland, maar in onze gezellige winkel doet 
u de beste zaken 

Geopend: woensdag t.m vrijdag 11 0017.00 Zaterdag tot 16.00 

PZH Van VLIET 
Molecatenlaon 16 b, 7339 LM UGCHELEN 

Tel. 0555416108 
(Gratis parkeren voor de deur) 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

f'Si^ 
yipPa^ 
^^^^f 

H H 
f ^ ^ ^ ^ 
iiaP t̂elK^ 

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel. 0346550618 
b.g.g 0651360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

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

Amsterdam Tel: 020  618 87 12 
Den Haag Tel: 070  362 52 63 

Amsterdam ■j ' ' J Hengelo 

' Utrecht Den Haag 
Hengelo Tel: 074  250 86 50 ' ' • Rotterdam 

Leeuwarden Tel: 058  212 20 96 

Rotterdam Tel: 010  842 67 25 
Sittard Tel: 046  420 16 50 
Utrecht Tel: 030  244 31 70 
Venio Tel: 07735 12 698 

De Nationale Partijen Winkels is een landelijke organisatie. 
Wilt u uw postzegelverzameling aanvullen of verkopen? 

Kom dan even langs bij een winkel bij u in de buurt. 

Bekijk onze website: 
www.nationaiepartijenwinkels.nl 

http://collectura.com
http://www.coliectura.com
http://WWW.PZH-VANVLIET.nl
http://www.nationaiepartijenwinkels.nl


Atitwerpfila 
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Internationale Postzegel-en Muntenbeurs 
antwerp e^po 
Bouwcentrum 
Jan Van Rijswijcklaan 191 
2020 Antwerpen (België) 

www.nipa.be 
info@nipa.be 

zaterdag yan lO.OOu tot IS.OOu 
zondag van lO.OOu tot IT.OOu 
toegangsprijs : € 3,00 

Info: 
NIPAvzw-Bordink35-B-2170 Merksem 
tel.: 0032 3 644 37 37 
fax: 0032 3 644 38 38 
Filatelie in samenwerking met NIPA 
biedt u 50% korting op de toegangsprijs 

Met deze bon 50% korting op de toegangsprijs 
op zaterdag 2 april of zondag 3 april 2005 

naam. 
adres. 
postnr gemeente 

http://www.nipa.be
mailto:info@nipa.be


Nr 

15992 

16280 

16608 

17018 

17020 

17021 

17022 

17023 

17333 

17345 

17393 

17394 

17398 

17409 

P:0 
P:A:R:T 

N ; T : R : A 
Omschrijving 

DUITSE RIJK In Davo album Gebr/ongebr 
Collectie met veel zegels weinig klassiek, maar 
leuk gevaneerd 

DUITSE RIJK In Schaubek album Gebr/ongebr 
Collectie met veel zegels in wat variabele kwaliteit 
Ook blokken aanwezig 

DUITSE RUK In album Vnl gebr 
Goed gevulde collectie tot 1945 in blanco album, met 
veel mooie stempelafdrukken 

DUITSE RIJK In map Ongebr/pfris 
Kombinaties uit boekjes Een leuk geheel Allen verschillend 

DUITSE RUK In map Vnl gebr 
Een leuk partijtje met voornamelijk infia Alles gekeurd 

DUITSE RUK In map Gebr 1875/1905 
Een leuke verzameling, waarbij veel schaarse type 
ALLES GEKEURD Cataloguswaarde Euro 1 250,-
Waarbij iets div kwaliteit 

DUITSE RUK In map Gebr 1919/1922 
Een leuke verzameling met veel schaarse type ALLES 
GEKEURD Cataloguswaarde Euro 1 500,-

DUITSE RUK In map Gebr INFLA 
Een verzameling waarbij veel schaarse type ALLES 
GEKEURD Cataloguswaarde Euro 1 300,-

DUITSERUK In map 1872 
Interessante kleine collectie brieven allen met de Ie emissie 
incl Michel 4/5 en 19/20 w o enkeldubbel-en combinatie 
frankenngen allen naar Nederland verstuurd 
Mooie aanvulling op uw collecte 

DUITSE RIJK In KABE-album Gebr/ongebr + gebieden 
1872-1945 Zeer uitgebreide verz incl veel klassiek 1872/3, 
Zeppelins 1928 O, LP 1931 Polarfahrt 1M 0,vanaf 1935 
compleet incl blokken Verder met name beter Saar, Memel 
en Danzig aanwezig Ook nog enig Duitse kolomen wb enkele 
tropisch Gigantische verzameling en cat waarde Prachtkoop' 

DUITSE RIJK In blanco album Gebr/ongebr 1872/1945 
Een goed gevulde verzameling, waarbij ook een 
leuk deel Saar 

DUITSE RIJK In insteekboek Ongebr/pfns 
Een rommelige partij Hoge cataloguswaarde 

DUITSE RIJK In insteekboek Vnl gebr 1872/1941 
Een verzameling met veel klassiek Waarbij ook 
iets gebieden 

DUITSE RIJK In insteekboek Gebr/ongebr/pfns 
Een rommelige partij, waarbij ook iets ander 
Duitsland 

Prijs 
275 

900 

350 

500 

200 

200 

375 

Nr 
16993 

17025 

17408 

17420 

15950 

15967 

16066 

325 

200 

600 

285 

150 

220 

250 

16178 

16837 

16931 

16988 

16990 

17019 

17421 

Omschrijving 

DUITSL-BERLUN In map FDC's 1951/1955 
Een kleine verzameling met beter exemplaren 
Cataloguswaarde Euro 1 600 -

DUITSL -BERLUN In map Pfris 1956/1989 
Een verzameling rolzegels Alle met nummer 

DUITSL-BERLIJN In insteekboek Gebr 
Een prachtige partij met beter materiaal uit de 
beginpenode Waarbij vele toppers Hoge catalogus 
waarde Geschikt voor wederverkopers 

DUITSL-BERLIJN In album Gebr/ongebr/pfns 
1948/1990 Een goed gevulde verzameling waarbij de 
rood-opdruk ongebruikt met keur 

DUITSL -BUND In Schaubek klemband 
Gebr/ongebr/pfns Collectie tot 1987 Modem vanaf 1957 
meest postfns en bijna compleet, daarvoor manco's 
gebruikt of ongebruikt 

DUITSL -BUND In Davo album Gebr 
Collectie 1946-1958 Niet geheel compleet 

DUITSL-BUND In 3 albums Gebr/ongebr/pfris 
Collectie t/m 2000 Eerste jaren gestempeld of 
ongebruikt, vanaf ca 1962 postfns Ven-egaand compleet 

DUITSL -BUND In blanco album Vnl gebr 
1949/1988 Een goed gevulde verzameling met veel 
betere zegels uit de beginperiode 

DUITSL -BUND In insteekboek Gebr 1946/1996 
Een goed gevulde verzameling 

DUITSL-BUND In dik insteekboek Gebr/pfns 
Gespecialiseerde partij "Notopfer'-zegels 
Met beteren, ook gekeurd 

DUITSL-BUND In doosje Gebr Postzegelboekjes 
Een prachtig geheel met meest verschillende 
gelegenheids boekjes Alle met toeslagzegels 
Jaren 80 en 90 In totaal 112 stuks 

DUITSL-BUND In doosje Pfris Postzegelboekjes 
Een prachtig geheel met meest verschillende 
gelegenheids boekjes Alle met toeslagzegels 
Jaren 80 en 90 In totaal 283 stuks 
Zeer hoge postkantoorpnjs 

DUITSL -BUND In map Vnl pfns 
Een kompleet posthoomboekje, een losse inhoud 
2 testboekjes uit de jaren 80 en 2 mustertjoekjes van 
de DDR 

DUITSL-BUND In album Vnl pfns 1946/1969 
Een nette verzameling met veel betere zegels en 
senes 

PI 

32 
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INFORMATIEBON 
Dit is een selectie uit ons aanbod van Duitsland. Stuur onderstaande bon 

ingevuld naar ons op of ga naar onze website en u ontvangt geheel gratis en vrijblijvend onze maandelijkse partijenli 

Naam: 
Adres: 
Postcode: 
Plaats: 

Telefoon: 
Email: 
Interessegebieden: 

Piet Heinstraat 112 2518 CM Den Haag 
Internet: www.DOstzeaelDartiiencentrale.nl 

Tel: 070 362 52 63 Fax: 070 362 54 15 
Email: info(5)postzegelpartijencentrale.nl 

http://www.DOstzeaelDartiiencentrale.nl


ONBEKENDE POST VAN DE EERSTE OOST
WESTVLUCHT OVER DE ATLANTISCHE OCEAAN 

Kaart var\ Köhl kwam pas na vele jaren boven water 
D O O R PAUL D A V E R S C H O T , ERMELO 
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In april 1928 maakten de Duit

sers Hermann Köhl, Günther 
von Hünefeld en de Ierse ma

joor James Fitzmaurice de eer

ste geslaagde nonstop vlucht 
over de Atlantische oceaan van 
oost naar west. In augustus 
1927 had Köhl, ook toen verge

zeld van von Hünefeld, een po

ging gedaan om van Dessau in 
Duitsland rechtstreeks naar 
New Yok te vliegen. 
Voor deze vlucht gebruikten ze 
een Junkers W33L met de naam 
Bremen. Door slecht weer 
moesten ze toen hun vlucht bo

ven Ierland afbreken en terug

keren. Op die vlucht was een 
hoeveelheid post aan boord, die 
sindsdien zeer gezocht is bij 
verzamelaars. 
Een gedeelte van die post werd 
in oktober 1927 opnieuw mee

genomen door andere Duitse 
piloten op een vlucht van Nor

derney naar New York. Ook die 
vlucht mislukte, want het vlieg

tuig kwam niet verder dan de 
Azoren. 
In 1928 ondernam Köhl zijn 

_ KotU 
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De junkers W33L 'Bremen' van Kohl en zijn bemanning Het drietal van de eerste geslaagde oostwestvlucht van 7928 

tweede poging  weer met de 
Bremen  en nu met succes. Na 
een tussenlanding en enige da

gen oponthoud in Ierland, ver

trok het vliegtuig op 12 april van 
het vliegveld van Baldonnel bij 
Dublin. Het was weer de bedoe

ling om naar New York te vlie

gen, maar door slecht weer 
raakten ze van hun koers af en 
landden op 13 april op Greenly 
Island, een klein eilandje bij La

brador, Canada. 
Tot voor kort was men van me

ning dat Köhl op deze vlucht 
geen post had meegenomen; 
geen enkele catalogus maakt 
daar melding van. Enige tijd ge

leden IS gebleken dat Köhl toch 
een postKaart heeft meegeno

men, een kaart die al twee keer 
op de hierboven genoemde 
mislukte vluchten was meege

nomen. 

De bekende Duitse firma Sieger 
kocht deze kaart enige jaren ge

leden uit de nalatenschap van 
dr. Max Kronstein, een zeer be

kende Amerikaanse luchtpost

verzamelaar. De heer Kronstein 
heeft deze kaart nooit beschre

ven of getoond; vermoedelijk is 
hij daar door zijn hoge leeftijd 
niet meer aan toegekomen. 
Ook de firma Sieger heeft de 
kaart (het unieke exemplaar is 
niette koop) met eerder 
getoond, omdat men daarmee 
wilde wachten tot de 75jarige 
herdenking van de vlucht van 
Köhl. De kaart werd eind 2004 
voor het eerst in het openbaar 
getoond op een tentoonstelling 
in Monaco. De kaart bevond 
zich in het vliegtuig vermoede

lijk in een brieftas van Köhl, 

waarin zich hoofdzakelijk per

soonlijke dingen bevonden, zo

als ook een gedicht. Om het feit 
te documenteren dat deze kaart 
als enig filatelistisch stuk de ge

slaagde recordvlucht meemaak

te, voorzag Köhl de kaart met 
de handgeschreven aanteke

ning wurde als/einzige Post von/ 
Berlin über Dublin/Creenly 
Island nach/New York befordert 
Köhl. Op de kaart staat boven

dien het turkooiskleurige stem

pel Malle Aérienne/Air Mail

van het nabijgelegen vliegveld, 
voorzien van de handgeschre

ven aantekening door Köhl 
stempel von Murry Bay. 
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Boven de door Kohl aangebrachte aantekening die documenteert dat dit 
het enige poststuk is dat van Berlijn naar New York werd vervoerd 
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yoor en achterzijde van de kaart van Kohl, het unieke poststuk kon pas eind vorig 

jaar voor het eerst door het publiek worden bekeken. 



OVERZICHT VAN BIJ 'FILATELIE' AANGESLOTEN VERENIGINGEN 
SAMENSTELLING: MEVR. E. BRAAKENSIEK 
E-mail ; e .b raakens iek{ t t )wor ldon lme nl - t e l e foon 0 1 8 6 - 5 7 1 7 7 6 

Landelijke secretariaten: 
NVPV C H Meijer, De Schoppe 
20, 7609 CB Almelo, ©0546-
864988, •icormeijer 2(3)planet nl 
FederatieJV Philatclica I M G 
van Mullekom, p/a Zwaardve-
gersgaarde 130-132, 2542 TH 
Den Haag, ©070-3663465 
De Globe J van de Velde, Com
mandeursweg 40 6721TZ 
Bennekom 
JeufldFilatelie Nederland mw W 
ten Noever Bakker, Valkehorst 
5, 2675 WD Honselersdijk, 
©0174-631015, «loilleke tnb® 
wxs nl 
Ned Ver Voor Thematische Filate
lie J C van Duin, Berglustlaan 
84, 3054 BK Rotterdam, ©oio-
4610573 

Aalsmeer: 
P V Aalsmeer, M Mijwaart, 
postbus 249,1430 AE Aals
meer, ©0297-321656 
Alblasserdam: 
PV De Posthoorn, A Treure, 
Plantageweg 39,2951GN Al
blasserdam, ©078-6930004 
Alkmaar: 
NVPV, C Th Klaver, postbus 
321,1800 AH Alkmaar, ©072-
5157889 
Almelo: 
NVPV, B Karsch, Duivenvoorde 
5, 7608 KT Almelo, ©0546-
861525, ^ib karsch(tt)hccnet nl 
Almere: 
VPVA Almere, mw E M Slokker, 
Kreeftstraat 37,1317 KP Alme
re, ©036-5341427 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV, P van der Poel, Saffier
straat 49, 2403 XL Alphen aan 
den Rijn, ©0172-421332, 
'•ipm Ddpoel@tiscali nl 
Altena: 
NVPV, mw A Sprangers-Bak-
kenes, ProvmcialewegN 128, 
4286 EE Almkerk ©0183-
403952 
Amersfoort: 
A FV, mw M van der Weijden, 
Grienden 67, 3831 HP Leus
den, ©033-4945343, 
• MudWeijden(3)mdis nl 

Amstelveen: 
PVAmstelueen ,S Zaal,W van 
Borsselenweg 74,1181 PH Am
stelveen, ©020-6470753 
Amsterdam: 
NVPV, M M Kleij, Haya van So-
merenlaan 50,1187 BJS Amstel
veen, ©020-6405039 
Hollandm, E F Nagel, Reijer 
Spreijstraat 12,1391 GA Ab
coude, ©0294-283962 
AVDePhilatclist,DTH Vos, 
Elpermeer 63,1025 AB Am
sterdam, ©020-4922810 
ASVShellFilatehe,IE Holewijn, 
Shell International Chemicals 
BV, Postbus 38000,1030 BN 
Amsterdam, ©020-6302006 
PVWA-Filatehe, F R Brugman, 
Dissel 39,1141ZM Monnicken-
dam, ©0299-654163 
FV Statuut80,mw AC 
Hoogerhuis-van Schellen, Van 
Baerlestraat 14 bv, 1071AW 
Amsterdam, ©020-6734323, 
tevens faxnr 
PVPostaumaat, H LI van den 
Brink, Beethovenstraat 186-2, 
1077IX Amsterdam, ©020-
6764098, •isecretans(3) 
postautomaat nl 

Amsterdam-Noord: 
PV Amsterdam-Noord, P van 
Veen, Ilplein 566,1021 NA Am
sterdam, ©020-6366823 
Apeldoorn: 
NVPV, K E de Vries, Wilderm-
slaan 13,7313 BB Apeldoorn, 
®055-3554iio 
FV De Globe, A Maas, Klomp
straat 29,7311 CR 
Apeldoorn,©o55-5223655, 
i-iarcndmaas(3)daxis nl 
Appingedam: 
PVAppin^edam, H Knijp, W 
v d Bosstraat 22,9901 GS Ap
pingedam, ©0596-629693 
Arcen: 
PV Arcen, I I Wmtjes, Maas
straat 51b, 5944 CB Arcen, 
©077-4731610 
Arnhem: 
NVPV, J E Huiskes, Winscho
tenstraat 41, 6835 AS Arnhem, 
©026-3231678, 
Mj_huiskcs@hetnet nl 
FV De Globe, G A Macrander, 
Sleedoornlaan 6, 6841 AB Arn
hem, ©026-3218839, 
-Ir tcnhoedtoi(g)chcllo nl 
Assen: 
WPV Assen, Y Postuma, Vol
machtenlaan 8, 9331BL Norg, 
©0592-612413. 
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Baarn: 
PV Baarn, A C Engelberts, Le
pelaarstraat 20, 3742 XP Baarn, 
©035-5416496 
Badhoevedorp: 
Vereniging Philetelica Badhoeue-
dorp, T van Leeuwen, lan Ben-
ninghstraat43,1181 SB Am
stelveen, ©020-6415022 
Barneveld: 
FV'De Globe', P Broekema, 
Amersfoortsestraat3i, 3772 
CE Barneveld, ©06-12398602, 
• deglobe-barneveld(3)uianadoo nl 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderling Contact, mw 
J E M Beijer-Vermeulen, 
Schoolstraat 17,4611 MD Ber
gen op Zoom, ©0164-234576 
FV'Delta Oost, T van Esch, Ura-
nuslaan 57,4624 VP Bergen op 
Zoom, ©0164-250041 
Beuningen/Ewijk: 
FVDeGlobe', E A OudeElfe-
rink. De Haaghe 37, 6641 BJ 
Beuningen, ©024-6777132 
Beverwijk: 
KPC Beuermijk, R v d Runstraat-
Steijn, Moerdijkstraat 18,1944 
VJ Beverwijk, ©0251-224978 
De Bilt/Bilthoven: 
PV Het Postmerk, I H te Brm-
ke, Fabiuspark log, 3721 CL 
Bilthoven, ©030-2292047 
Blitterswijck: 
PVDc Maosdorpen , A J M Goo
ren, Op de Smelen 38, 5863 BN 
Blitterswijck, ©0478-531992 
Bloembollenstreek: 
IV Philatclica, mw MI Schelle
kens, Raafstraat i, 2406 EB Al
phen a/d Rijn, ©0172-475944 
Bodegraven: 
NVPV, S Vellekoop, Koningin
neweg 158, 2411XW Bodegra
ven, ©0172-613475 
Borne: 
NVPV, C H Meijer, De Schoppe 
20,7609 CB Almelo, ©0546-
864988, • cor meijcr(5)hccnet nl 
Boskoop: 
NVPV, P C C de Koning, Mo-
zardaan 55,2742 BP Waddinx-

veen, ©0182-615136 
Boxmeer: 
PHVBoxmeere o , H C M A M 
Kennis, Van Grotenhuisstr 7, 
5831 GL Boxmeer, ©0485-
571842 
Boxtel: 
WBV,IAC SchuUer,Markt 
27, 5281AV Boxtel, ©0411-
673775 
Breda 
PV Breda, B H Kielman, Para
dijslaan 23,4822 PD Breda, 
©076-5427277 
Brielle: 
PVPhilatelita Bnclle-Wcstvoorne, 
H G T M Overbeek, Sluys-
straat 14, 3237 AT Vierpolders, 
©0181-415640 
Bruinisse: 
PV Bruinissc, A B van der Wek
ken, Mast 70, 8081 NE Elburg, 
©0525-684841 
Brummen/Eerbeek: 
FV De Globe, C W Stolk, Ruy-
genbosweg 55, 6961GT Eer
beek, ©0313-650802 
Bussum: 
FV De Verzamelaar Bussum & Om
streken, O Louw, Brinklaan 
152,1404 GX Bussum, ©035-
6933132 

Capelle a/d IJssel: 
FVIJsscI-8.Lekstrcek,I Alberts, 
Ottergracht 17, 3064 LN Rot
terdam, ©010-4508474 
Castricum: 
PVCastricum,M I Kramer, 
Rooseveltlaan 43,1902 Dl Cas
tricum, ©0251-657751 
Coevorden: 
PVCoeuorden e o , I Bakker, Sin-
gelberg 65,7772 DC Harden
berg, © 0523-260051 

D 

Dalfsen: 
IVPhilatelien,! Schoemaker, 
Magnolialaan 9,7711LX-
Nieuwleusen, ©0529-484061 
Delden: 
PC Delden, H Verschnüren, 
Langestraat 133, 7491 AD Del
den, ©074-3761719 
Delft: 
WP Delft, J C van Muiswinkel, 
A van Schendelplein 71, 2624 
CR Delft, ©015-2564838, 
• hansmuis@)jcuanmuisunnkel 
speedlinq nl 

Delfzijl: 
PV De Fiuel, P A M Helwig, 
Hoefsmeden] 38, 9932 GS 
Delfzijl, ©0596-626213 
Deventer: 
NVPV, Marielle Vaessen, Wip-
pert 2,7216 PN Kring van 
Dorth, ©0573-221315, 
• inJocaDeuenterPostzegelclub nl 
Diemen: 
PV De Zegelaars', P A van Die-
men, Ouddiemerlaan 73, i i i i 
GV Diemen, ©020-6995314 
Dieren: 
FV De Globe', mw R van Wijk, 
Treubstraat 27, 6951 AB Die
ren, ©0313-421220 
Dinxperio: 
FV De Globe, L A Hagers, Bos
manslaan 57, 7091VX Dinx
perio, ©0315-655010 
Doesburg-Hengelo(Gld): 
FV De Globe, P ) van Krieken, 
Kloosterstraat 8, 6981 CD 
Doesburg, ©0313-476486 
Doetinchem: 
FV'De Globe, I H Peters, G 
Grootestraat 36, 7009 MI Doe
tinchem, © 0314-342773 
Dordrecht: 
WPV Dordrecht, S D Akkerman, 
Nolensweg 104, 3317 LG Dor
drecht, ©078-6170884 
DPV De Postjager, IJ Ouwer-
kerk. Rozenhof 19, 3311 IT 
Dordrecht, ©078-6133975 
Drachten: 
PV Drachten, mw E Terpstra-
Meijers, Slinge 35, 9204 KK 
Drachten, ©0512-521562 
Driebergen: 
FV Stichts Ouerkujartier, dr R 
Hajer, Rosariumlaan 27, 3972 
GE Driebergen 
Dronten: 
PV Dronten e o , mw H A Klos-
van 't Kruijs, De Morgen 46, 
8252 IP Dronten, ©0321-
3ioioi,»h-aklos®)dronten net 
Drunen: 
PV'Philatron',ACG van 
Noort, Kerkstraat 72a, 5154 AR 
Elshout, ©0416-373144 
Druten: 
FV'De Globe', mw AM van 
Beek, Hoefslagstraat 53, 6651 
CRDruten, ©0487-514353 
Duiven/Westervoort: 
FV 'De Globe, B W van Vliet, dr 
Schaepmanstraat37, 6931 DM 
Westervoort, ©026-3118740 

Echt: 
Phil Ver Echt, W Utens, Molen

weg 19, 6049 GA Herten, 
©0475-330788 
PhVGelrc-Guhck/Echt, Vic Bours 
Irenelaan 6, 6114 BS Susteren 
©046-4492604 
Edam/Volendam: 
P V 'Euopost', L P C Smits, I M 
Osterlmghstr 34,1135 ED 
Edam, ©0299-372017 
Ede: 
FV De Globe, G Radstaat, Wil-
terdmkstraat 22, 6712 EC Ede, 
©0318-638634, 
'•g radstaat@)hccnet nl 
Eindhoven: 
EFV, H J Hofstede, Van Galen
straat 17, 5694 CD Son en 
Breugel, ©0499- 476414 
Eist: 
FV'DeGlobe',IGC de Wolf, 
Galgenplek 9, 6662 VS Eist, 
©0481-376064 
Emmeloord: 
IVPhilatelica,J Gerbens, 
Noordzoon 48, 8316 Cl Mark
nesse, ©0527-201960, 
t'ij gerbens(g)planet nl 
Emmen: 
P V Emmen , G de Vries, Veld-
akkers, 7841 AH Sleen, ©0591-
361814 
Enkhuizen: 
rVPhilatehca, mw A W D Zijl-
stra, Venedie 20,1601 HB Enk-
huizen, ©0228-314801 
Enschede: 
E P V , W F H Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053-
4281221 
Epe: 
NVPV, mw M L Rempt-Rae-
bel. Burg Renkenlaan 4,8162 
CW Epe, ©0578-627090 

Geleen: 
WPV'DcPhilatehst,WIM van 
Soest, Berloherhof 15, 6132 SN 
Sittard, ©046-4518576 
Goeree/Overflakkee: 
FV Goeree/Ouerflakkcc, drs S 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, 
©0187-611542 
Goes: 
FV'DeBeuclanden',I A Grim-
minck, Vogelzangsweg 42, 
4461NH Goes, ©0113-227945 
Goor: 
NVPV, H G Lammersen, van 
Eedenstraat 42, 7471 ZR Goor, 
©0547-273033 
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Gorinchem: 
PVGonnchem e o , J A van den 
Anker, Voermanstraat 328, 
4204 RP Gorinchem, ©0183-
633163 
Gouda: 
WPV Gouda, mw E J Binee, 
Rossinistraat 20, 2807 HK-
Gouda, ©0182-525327 
's-Gravenhage: 
HPhV, L H I Oosterloo, Benve-
nutolaan 8, 2253 AH Voor
schoten, ©071-5722702 
Philatelica Den Haag, J P Lok
ker, Tomatenstraat245,2564 
CRDen Haag, ©070-3256494 
PC De Krina , W Hoogendijk, 
Weerselostraat 15, 2541VM 
Den Haag, ©070-3297787 
PV'Vredestem', P W van de Nes, 
Rietvoorndaal 160, 2553 NN 
Den Haag, ©070-3976965 
PV's-GraDcnha^ec o , J Alsem-
geest, Zwedenburg 254,2591 
BM Den Haag, ©070-3473547 
Groningen: 
IV Philatelica, D Roosjen, Me-
zenlaan 13, 9753 HX Haren 
(GR), ©050-5344229 
PV Groningen, J P A Tolsma, 
Phil Centrum, Emmastraat 5, 
9722 EW Groningen,©050-
5018234 

H 

Haarlem: 
NVPV, P Huyg, Spaarnrijk-
straat44, 2024 EK Haarlem, 
©023-5263267(na 19 uur) 
IVPhilatelica, H J Hooning, 
Halbertsmastraat48, 2035 CH 
Haarlem, ©023-5362980 
HFV 'Op Hoop uan Zeflcis, L A 
Koelemij, postbus 6236, 2001 
HE Haarlem, ©023-5244520 
Haarlemmermeer: 
PV Haarlemmermeer, mw M 
van Ditzhuyzen-Albarda, Dor-
sersstraat79, 2151 CG Nieuw-
Vennep ©0252-673134 
Halfweg-Zwanenburg: 
PZVSPA,IC vanderBijI, 
Houtrijkstraat 9,1165 LL Half
weg, ©020-4974024 
Harderwijk: 
PV Harderuiijlc en Omstreken, 
W C Willemse, Bosboom 
Toussamstr 5, 3842 ZZ Har
derwijk, ©0341-413653 
Hardinxveld-Giessendam: 
PV'De Philatelist', A C J van 
Baaren, De Buurt 45, 3372 DB 
Boven-Hardinxveld, ©0184-
618112, • arjanuanbaarcn(ó) 
hctnct nl 
Heemskerk: 
PVHeemskerk, H W van Zon, 
Prankri|klaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251-233894 
Heerenveen: 
PVHeerenueen,G de Beer, De 
Plasse I, 8449 EH Terband, 
"? 0513-625239 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhugowaard e o , mw 
LI Folkers, Bloemaertlaan 11, 
1701VH Heerhugowaard, 
©072-5715665 
Heerlen: 
PV Heerlen e o , mw C H Wol-
smg-Grens, Promenade 267, 
6411JJ Heerlen, ©045-
5717790 
Heeze: 
Filatelie Hceze, J van der Linden, 
Atlas 42, 5591 PK Heeze 
Den Helder: 
FVDcn Helder, LJ Hordijk, Ro
zenstraat II, 1782 MS Den Hel
der, ©06-40772367 
Hellevoetsluis: 
P V Helleuoetsluis, J J Koppe-
nol, Handlog 6, 3224 PG Hel
levoetsluis, ©0181-322699 

Helmond: 
PV 'De Helm, Helmond en Om
streken , T A J Leijten, Eikenwal 
15, 5706 LJ Helmond, ©0492-
534793, • t leijten2@)chello nl 
WPVHelmond,! Neggers,Van 
'tHofFstraat4, 5707 ES Hel
mond, ©0492-553721 
Hendrik Ido Ambacht 
Ambachtse FV, J S P van de Ruit, 
Lod vanNassaustr 3, 3331 BK 
Zwijndrecht 
Hengelo (O): 
NVPV, B E Sauerwald, Scherp-
hoflanden 8, 7542 CM Ensche
de, ©053-4763473 
's-Hertogenbosch: 
s-Hcrtogenbosschc FV, R van 
Achterberg, Kloosterstraat 19 
5301 BM Zaltbommel, ©0418-
680790, • renevanachterberg@ 
tiscali nl 
Heusden: 
PV Black Penny , M L H Verha
ren, Herptseweg 27, 5256 NN 
Heusden, ©0416-661606 
Hilversum: 
FVHiluersum e o , A E Sanders, 
Loosdrechtseweg245,1215 JV 
Hilversum, ©035-6221470 
Hoek van Holland: 
IVPhilatelica, Postbus 115, 3150 
AC Hoek van Holland 
Hoekschewaard: 
FVHockschei«aard,Th N H van 
Leeuwen, O van Noortsingel 
II, 3262 EK Oud-Beijerland, 
©0186-617706 
Holten: 
NVPV, J C Bogaard, Churchill-
straati4i, 7451 ZE Holten, 
©0548-362398 
Hoogeveen: 
PC Hoo^euecn, H J Ruiter, Satel-
lietenlaan 18, 7904 LP Hooge
veen, ©0528-263259 
Hoogezand-Sappemeer: 
PHV Hooflczand-Sappemecr, T H 
Nienhuis, Van Limburg Sti-
rumlaan 19, 9602 GN Hooge-
zand, ©0598-321282 
Hoorn: 
NVPVafd West-Fnesland, I L M 
Le Blansch, Kaarder 25,1625 
TI Hoorn, ©0229-231458 
Philatelica Hoorn e o , W E Bok, 
Tinnegieter 93,1625 AV 
Hoorn, ©0229-230322 
Huizen: 
Post2c,gcluereni5in5 Huizen en Om
streken , G I Visscher, Co Bre-
manlaan 26,1251 HV Laren, 
®°35'5387550, -flj insscherg) 
hccnet nl 

Kampen: 
IVPhilatelica, JG Fidder, Galle-
straat43, 8266 CV Kampen, 
©038-3315968 
Katwijk: 
PVKatuiijk/Rijnsburg, mw W P 
Blok van Duijvenvoorde, Ro
meinenstraat 3, 2225 ZA Kat
wijk, ©071-4016500 
Kerkrade: 
EKPV, B J W Berends, Pastoor 
Theelenstraat 26, 6466 JH 
Kerkrade, ©045-5415088 
Klimmen: 
PhV'tFakteurke.H J Raes, 
Schalenboschweg 37, 6343 ED 
Klimmen, ©043-4592797 

Langedijk: 
IVPhilatelica, S Ligthart, Anna 
van Saksenstr 19,1723 KR 
Noord-Scharwoude, ©0226-
313764 
Leerdam: 
NVPV, A Versluis, De Water
loop 27,4141 JV Leerdam, 

©0345-616960, L- uersluis a(ó) 
uiorldonline nl 
Leeuwarden: 
V P V Friesland , H P van der 
Roest, Taniaburg 34, 8926 LX 
Leeuwarden, ©058-2673520 
Leiden: 
IVPhilatelica,RKJHegen-
barth, Callenburghplantsoen 
13, 2253 TP Voorschoten, 
©071-5762265 
LWPV,W Groenewegen, 
Roerdompstraat 12, 2352 CL 
Leiderdorp, ©071-5891334 
Lekkerkerk: 
E N P V , I de Bruin, Harpoen 
2, 2931RC Krimpen a/d Lek 
Lelystad: 
NVPV, vacant 
AV De Philatelist', WL Wol-
schrijn, Karveel 56-80, 8242 
CR Lelystad, ©0320-221803 
Leusden: 
VPZV De Loupe', 
p/a J T Groot, Zwanebloem 4, 
3931 WK Woudenberg 
Lichtenvoorde: 
FV'DeGlobe,JJM Spekschoor, 
de Haare 3,7136 MH Zieu-
went, ©0544-351848 
Lochem/Borculo: 
NVPV, G G Wissenburg, Deu-
genweerd 18, 7271 XT Borculo, 
©0545-272543, 
" unssenburij 5(5)hctnet nl 
Losser: 
PV Losser, mw W E Fiselier, 
Gronausestraat335, 7585 PB 
Glane, ©053-5382938 

M 

Maassluis: 
VVPVMaassluis(VPM),AC Ver
beek, Schuberdaan 503, 3144 
BK Maassluis, ©010-5917871 
Maastricht: 
PVZuid-Limbur,g,B JM Braam-
haar, Kapittellaan 57, 6229 TS 
Maastricht 
Meppel: 
Philatelica P V , B Wijmstra, 
Wandelbosweg 10-87, 797i AK 
Havelte, ©0521-340070 
Monnickendam: 
PV'Waterland , R J Schoof, Lau
wersmeer 45,1447 LA Purme-
rend, ©0299-645788 
Monster: 
NVPV,W Storm, Zeereep 121, 
2681 XE Monster ©0174-
280134, '*'"' storm(ó)hi nl 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen, mw N Zwit-
serlood-den Duik, Burg Van 
Trichtlaan 116, 3648 VK Wil
ms, ©0297-289322. 

N 

Noordoost Veluwe: 
FV De Globe, mw G Jacobs, 
Heuvellaan 9, 8162 CT Epe, 
©0578-613396 
Noordwijk: 
V P N , R G Steenbergen, 
Bloemenschans 20, 2215 DE 
Voorhout, ©0252-216525 
'Onder de loupe', J M M Ooms, 
Eijken Donck 6, 2211 SE 
Noordwijkerhout, ©0252-
373632 
Noordwijkerhout: 
IVPhilatelica, J M G van Mulle-
kom, Maandagsewetering 183, 
2211 WT Noordwijkerhout, 
©0252-373440 
Nunspeet: 
NVPV, C A de Bil, Kuntzestraat 
150, 8071 KP Nunspeet, 
©0341-254522 
Nijmegen: 
NVPV, Rob P van Bruggen, So-
phiawegi25, 6564 AB Heilig 
Landstichung, ©024-3233454, 

^in/o(a)nupi;nijmeäen nl 
j FV Nomopost, W J M Goos-

sens, Vendelierstraat 15, 6562 
NAGroesbeek, ©024-

I 3974654, wu;j m^oossensig) 
chello nl 

Oldenzaal: 
OPHV, H J Teunis, Dr De 
Bruynestraat 35,7576 BJ Ol
denzaal, ©0541-514243 
Ommen: 
Vcrzamelaarsuer Ommen en Om
streken, H Koningen, Tuinflui-
terstraat 10,7731 ZN Ommen, 
©0529-450830 
Oostburg: 
PV LanduanCadzand,J W 
Lanse, Van Ostadestraat 58, 
4501 KV Oostburg, ©0117-
454546 
Oosterbeek: 
FV'De Globe, H Wegh, B 
Crumstraat 19, 6866 AA Heel-
sum, ©0317-316649 
Oosterhout: 
OWP, B W J Keiler, Sterken
burg 10,4901 WD Oosterhout, 
©0162-423311 
Oosterwolde (FrI): 
Stellm^UJeruerFil Ver, P Rau-
werda. Brink 3, 8423 TE Mak-
kinga, ©0516-441646 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e o , E Post, Bea-
trixstr 26,7591 GD Dene-
kamp, ©0541-351936 

Papendrecht: 
Postze^eluer 'Iris, D Schotting, 
Erasmusplein 13, 3351GG Pa
pendrecht, ©078-6151717 
Purmerend: 
IVPhilatelica, H Zwertbroek, 
van IJsendijkstraat 195,1442 
CK Purmerend, ©0299-
426576 
Putten: 
PV'Telstar', H D Buitenwerf 
Wittenburg 163, 3862 EE Nij-
kerk, ©033-2452484 

Kaalte: 
PVRaaltc, E Bakker, Melisse 
21,8101CZ Raalte, ©0572-
353352 
Renkum/Heelsum: 
FV De Globe, W I G Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg49, 6871 
VN Renkum 
Reuver: 
FV'Filuero,RPL Aerdts, 
Hoendercamp 4, 5953 DC Reu
ver, ©077-4744551, araerdts@) 
hetnet nl 
RJieden/De Steeg: 
FV De Globe', M F Bijl, Ko-
ningsland 71, 6991 DH Rhe-
den, ©026-4951534 
Rhenen: 
FV De Globe, H Wessel, Paulus 
Potterhof 23,4033 AN Elen
den, ©0344-601280 
Roden-Leek: 
IVPhilatelica, W v d Velde, 
Groningerweg 32, 9321 TC 
Peize, ©050-5032608, 
Hu) vd uelde@hccnet nl 
Roermond: 
PVRoermond,Ing ThJ van 
Dort, Aldenhoven 38, 6093 
HC Heythuysen, ©0475-
495899 
Roosendaal: 
PV Philatelica West-Brabant, J A 
Noordhoek, Boterpotten 13, 
4731 NXOudenbosch, ©0165-
317509, tsJnoordmail(ä)hctnct nl 

PVRoosendaal, A J M Verhoe
ven, Spoorstraat 194,4702 VP 
Roosendaal, ©0165-559355 
Rotterdam: 
PVPhilatelica,P Pors, Clara 
Wichmannstraat 110, 2984 XJ 
Ridderkerk, ©0180-430034 
RPhV, mw N Boeckholtz-
Kooiman, Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, ©010-
4562597 
PC Rotterdam, J Vellekoop, 
Pres Steynstraat 21, 2312 ZP 
Leiden 
Rozenburg-Europoort: 
IVPhilatelica, E Tabak,Juliana 
van Stolberglaan 26, 3181 HH 
Rozenburg ZH, ©0181-212967 
Rijssen: 
P V Rijssen , D Grunwald, 
Groenling 12,7463 BJ Rijssen, 
©0548-542669, --darun-
u)ald@u)xs nl 
Rijswijk: 
WPV RijsuJijk, D van der Win
den, Wethouder Brederode-
laan 2 K, 2286 AL Rijswijk, 
©070-3931315 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS,H de Ruiter, 
Pijnboomstraat 87, 2023 VP 
Haarlem, ©023-5256107 
Sassenheim: 
VVPVSassenheim,BG Doorne-
kamp. Kwekersweg 92, 2171 
DZ Sassenheim, ©0252-
216740 
Schagen: 
FV Westfriesland', U Terpstra, 
lepenlaan 13,1741 TA Scha
gen, ©0224-298965 
Schoonhoven: 
SchoonhouenseVer uan Postze^cl-
uerzamelaars, H Schep, Bene-
luxlaan 8,2871 HG Schoonho
ven 
Schijndel: 
SWP, F Fierens, Hertog Hend
rikstraat II, 5492 BA Sint-Oe-
denrode, ©0413-472746, 
•_fransenlia(5)annaburcht nl 
Sittard: 
FVSittardeo , 0 P D Bolech, 
Burg Schrijenstraatio, 6137 
RR Sittard, ©046-4518522 
Sliedrecht: 
PV'Philetica', J van Schaik, Ada-
raa van Scheltemastraat 28, 
3362 TB Süedrecht, ©0184-
412338 
Soest: 
PV Eemland, J van der Vos, Ju-
hanalaan 18,3871VJ Hoevela
ken, ©033-2534700 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IVPhilatelica,MH deKort-Lie-
vaart, Mercuriusstraat 6,3204 
BM Spijkenisse, ©0181-
616995, '"'malieu^planet nl 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IVPhilatelica, H ApperIo, 
Ahornhage 10, 9501VE Stads
kanaal, ©0599-616693, 
• pzu kanaalstrcck(3)uersatcl nl 
Steenwijk e.o.: 
F V IJsselham, mw Th Hof-
Plat, Haulerweg 51, 8471AJ 
Wolvega, ©0561-615153 

Terneuzen: 
FV 'Het Watermerk', A H de Rid
der, Lingestraat 5,4535 EP 
Terneuzen, ©0115-697125 
PVZeeuwsch-Vlaandcren, G v d 
Bosch, Sweehnckhof 54,4536 
HC Terneuzen, ©0115-648618 
Tiel: 
PhilatclistendubTiel, B Visser, 
De Schouw 49,4002 GJ Tiel, 
©0344-612378 



Tilburg: 
VPTTilburfl; W.F.M. Tukker, 
postbus 10418, 5000 IK Til
burg, ©013-5714417, 
^upt-tilburjKpplanrt.nl. 

U 

Uithoorn: 
Fil.Vcr. Uithoorn; J.S.P. Drost, 
Couperuslaan 6,1422 BD Uit
hoorn, ©0297-563646. 
Utrecht: 
UPhV; J. van derMeulen, Elbe-
dreef 125,3562 BN Utrecht, 
©030-2613733. 
PVUtrecht;I.e. Siebrasse, 
Heemcamp 16, 3992 SI Hou
ten, ©030-6373634. 

Vaals: 
PV'Drielondcnpunt'; H.I. Brouns, 
Karolingenstraat9, 6369 BV 
Simpelveld. 
Varsseveld: 
FV 'De Globe'; H.A. Weerdeste-
ijn, Doetinchemseweg48, 
7021 BTZelhem, ©0314-
622272. 
Veendam: 
FVVecn(lome,o.;D.J. Dijkstra, 
Ds Van Petegemstraati6,9645 
NV Veendam, ©0598-632793. 
Veenendaal: 
FV 'De Globe'; CA. Meurer, Vi-
valdistraat5, 3906 CA Vee
nendaal, ©0318-515062. 
PV 'Frimörket'; E. de Blauw, 't 
Melkhuis 40, 3902 GW Vee
nendaal, ©0318-513512. 

Veldhoven: 
PCGroot-Veldhouen;I.I.I. Del-
trap, De Wever 9, 5506 AT 
Veldhoven, ©040-2534633. 
Velp/Rozendaah 
FV 'De Globe'; I.P. Florijn, Wil
lemstraat 2, 6882 KDVelp. 
Venio: 
P.V, 'Philo VenIo'; M.I.M. Gielen, 
Framboosstraat 9, 5925 Hl 
Venlo, ©077-3820064. 
Vianen: 
FV'De Posthoorn'; wnd.C.O.K. 
Timmer, Herman de Manstraat 
6, Vianan,©0347-373396. 
Vlaardingen: 
NVPV; W.G.L. Poels, L. de Co-
lignyln 96, 3136 CS Vlaardin
gen, ©0x0-4746725. 
Vlissingen: 
Vlissin^se FV; W.F. Broeke, K. 
van de Coppellostraat 15,4384 
BT Vlissingen, ©0118-464109. 
Vlijmen: 
PV 'De Philatelist'; R. Dhondt, 
Kikkerstraat4, 5256 BG Heus-
den, ©0416-665094. 
Volkel-Uden: 
IVPhilatelica; E.K. Roelfsema, 
Potbeker65, 5384DNHeesch, 
©0412-454110. 
Voorschoten: 
NVPV; H.A.J. Kouwenhoven, 
Arendserf 10, 2251 MR Voor
schoten, ©071-5616167. 

W 

Waalwijk: 
WPV 'De Langstraat'; J.A.M, van 
Best, Mgr. Völkerstraat4o, 
5171IN Kaatsheuvel, ©0416-
274760. 

Wageningen: 
FV'De Globe'; N.H. Edelen-
bosch. Asterstraat 387, 6708 
DW Wageningen, ©0317-
424711. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar; L.L. Kamminga, 
Spinozalaan i DI, 2273 XA 
Voorburg, ©070-3871987. 
Waubach: 
PV 'Waubach'; J.A. Kempers, 
Rooseveltstraat 21, 6374 JA 
Landgraaf, ©045-5310054. 
Weert: 
Filatelica Weert e.o.; G.P.A.H. 
Hendrikx, Irenelaan 27, 6006 
HB Weert, ©0495-533862. 
Weesp: 
PV Weesp e.o.; J.J. van Rossum-
v/d Kraats, Bastionweg 113, 
1383 IC Weesp, ©0294-
416740. 
Wieringen: 
PV 'De Snujfelaat'; I. Kort, Plane-
tenlaan 8,1771 BZ Wieringer-
werf, ©0227-603166. 
Winschoten: 
IVPhilatelica; mw. G.R. Elzen, 
Waterlelie 44, 9679 MD 
Scheemda, ©0597-592676. 
Winsum: 
PVWinsum e.o.; W. Top, Schep-
perijlaan 8, 9951 BI Winsum, 
©0595-444395. 
Winterswijk: 
FV 'De Globe'; B.I. Pampiermole, 
Laan van Hilbelink44, 7101 
WN Winterswijk, ©0543-
521960. 
FV'De Klomp'; G.I.A. Epping-
broek, Koekoeksr. 16, 7102 AZ 
Winterswijk, ©0543-515408. 
Woerden: 
FV Woerden; G.J. van der Waal, 

Skutsje 47, 3448 KW Woerden, 
©0348-567157, i-^latelic. 
uioerden(ä)U)anadoo.nl. 
Woudenberg: 
WPV 'Onder de Loep'; J.I. Boel, 
Koningin Sophiestraat3, 3931 
CN Woudenberg, ©033-
2867483. 
Wijchen: 
FV 'De Globe'; I.H.G. Gosselink, 
Margrietstraat 11, 6602 CN 
Wijchen. 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede; F.I. van der 
Vegte, Aardbeiengaard 5, 3962 
HE Wijk bij Duurstede, 
©0343-573979 of 06-
48138293. 

IJ 

IJmuiden: 
PV IJmuiden; G. Swets, Kon. 
Emmastraati, 1975 BLIJmui
den, ©0255-516574, incl. 
rondzendverkeer, -ffiwets^ 
JTceler.nl. 

Zaanstad: 
WZPV'De Posthoorn'; H.Smit, 
Rozeboom 5,1541 RH. Koog 
a/d Zaan, ahksmiKcDchello.nl. 
Zeewolde: 
PVZecuiolde; I. Nollet, Pluutha-
ven 36,3891 AZ Zeewolde, 
©036-5224929. 
Zeist: 
ZeisterZcjjelZoekers 2000; wnd. 
P. Muller, Loolaan 17, 3971 PK 
Driebergen. 

Zetten: 
FV 'De Globe'; I. Niggebrugge, 
Hoge Riem 3, 6666IAHeteren, 
©026-472637. 
Zevenaar: 
FV 'De Globe'; I.J. Kuipers, Vuur-
doornstraat 23, 6903 CJ Zeve
naar, ©0316-528801. 
Zierikzee: 
PV Schoumen Duiueland; I.C. 
Steutel, Lange Blokweg 2,4301 
NX Zierikzee, ©0111-416175. 
Zoetermeer: 
P.V, Zoetermeer en Omstr.; F.A. 
Boerman, Groen-blauwlaan 
10, 2718 IA Zoetermeer, ©079-
3613253. 
Zuidlaren: 
IVPhilatelica; H. Nijland, De 
Hilde 36, 9476 WB Zuidlaren, 
©050-4093722. 
Zutphen: 
FV 'De Globe'; R.M. Huttinga, 
v.d. Vegtestraat99, 7201 BE 
Zutphen, ©0575-523785. 
Zwartsluis: 
PVRegioZuJartsluise.o.; M. 
Schulte, Stationsweg 28,8064 
DG Zwartsluis, ©038-
3866228. 
Zwijndrecht: 
VVPVZuiijndrechte.o.;mw.I.C. 
Mol-Boshoven, Perkstraat 48, 
3333 VG Zwijndrecht, ©078-
6209088. 
Zwolle: 
PVZuiolle; I.W. Havers, Den 
Uylstraat 14, 8015 DX Zwolle, 
©038-4600508. 

SAMENSTELLING: J.E.C.M. DEKKER, POSTBUS 157 
2640 AD PIJNACKER, E-MAIL: VLIEGDEK@WANADOO.NL 

KLM 

Omdat ik - althans op het 
moment dat ik dit schrijf 
- niet meer over een con
tactpersoon bij de KLM 
beschilc, is het de vereni
ging De Vliegende Hol
lander voorlopig niet mo
gelijk om poststukken 
mee te geven met nieuwe 
vluchten van deze maat
schappij. Maar als er 
nieuwe ontwikkelingen 
zijn, houd ik u daar uiter
aard van op de hoogte. 

LUFTHANSA 

Op 17 en 18 februari van 
dit jaar kreeg de Duitse 
luchtvaartmaatschappij 
Lufthansa er weer een 
nieuwe bestemming bij. 
Het gaat ditmaal om Hy
derabad in India. De ver
binding met deze be
stemming wordt onder
houden met een toestel 
van het type A340-300. 

Op 7 april a.s. zal Luft
hansa met een toestel van 
het type A330-300 de ver
binding openen op Port 
Harcourt in Nigeria. Ik 
hoop in een van de ko
mende edities hierop te
rug te kunnen komen. 

ZEPPELINVLUCHT 
KINDERDORP 

Op 8 december 2004 
werd een Zeppelinjahrt ge
organiseerd ten bate van 
het Pestalozzi-kinder-
dorp in Wahlwies (Duits

land). De vlucht, die met 
een moderne Zeppelin 
van het type NT werd ge
maakt, ging van het Duit
se Friedrichshafen naar 
het Zwitserse Altenrhein 
(zie de afbeelding hier
onder). 

\ 

Ofiedte ZEPPELIN NT 
'Weifmacdtspost 

FRIEORICHSHAFIH - WltNACHMOBEL - tLTENRHEIN 

The 
Flying Dutchman 
P.O. Box 157 
HL 2640 AB PÏH&CKSR 
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NEDERLAND 
EXPORTLAND 

Kerstmis 2004 is achter 
de rug, maar we willen 
toch nog even aandacht 
besteden aan een initia
tiefvan AIO AM, de Itali
aanse vereniging van ver
zamelaars van frankeer-
stempels. Onder de titel 
Natale in Europa bracht de 
club een brochure uit die 
eerder werd gepubliceerd 
door de Nederlandse uit
geverij MolenerfProduc-
tions in Buitenpost. De 
brochure, die in decem
ber 2001 als Wensen uit Eu
ropa werd uitgebracht, is 
met toestemming van de 
auteur, D. Veenstra, in 
het Italiaans vertaald. De 
Italianen overwegen om 
nog meer titels geschikt 
te maken voor de Itali
aanse markt. 

http://JTceler.nl
mailto:VLIEGDEK@WANADOO.NL


POSTZEGELVERZAMELINGEN: 
NU OOK TE HUUR 

Uniek project biedt 'gewone' verzamelaar eindelijic medaillekansen 

228 

Iedereen bekruipt wel eens dat 
onmiskenbare dubbel-gevoel je 
loopt op een postzegeltentoon
stelling tussen de daar opge-
steldekaders en je kijkt je ogen 
uit naar wat er allemaal te zien 
valt Aan de ene kant raak je 
geïmponeerd door die prachti
ge postzegels en poststukken, 
aan de andere kant besef je ter
dege hoe onbereikbaar dat 
prachtige materiaal voor jou is 
Laat er geen misverstand over 
bestaan je gunt een ander best 
het succes van schitterende, in
drukwekkende bekroningen, zo
als gouden plakken, ereprijzen, 
kunstvoorwerpen in allerlei 
soorten en maten Het zijn de 
trofeeën die horen bij een suc
cesvolle presentatie 
Maar helaas, het is voor jou met 
weggelegd De winnaars beho
ren tot een met al te grote groep 
collectioneurs d\e wellicht over 
een beter ontwikkelde verza-
meldrift beschikken en die ge
bruik kunnen maken van aan
sprekende connecties, dan wel 
een aardige bankrekening ach
ter de hand hebben Als gewone 
verzamelaar mag je ie al geluk
kig prijzen dat je al dat moois 
mag aanschouwen 

Verzamelende idealist 
Maar, zoals Bredero al zei, 'Het 
kan verkeren' Want er is op
zienbarend nieuws er IS nu een 
mogelijkheid geschapen die het 
mogelijk maakt dat 'gewone 
verzamelaars' - en misschien 
bent u er wel zo een - letterlijk 
m de prijzen kunnen vallen We 
danken die mogelijkheid aan 
een op leeftijd gekomen, zich 
sociaal opstellende medeverza
melaar, waarvan de kasten uit
puilen van veroverde medailles, 
bekers en andere verworvenhe
den - en van een aantal tentoon-
stellingscollecties Deze verza
melaar wil zich - zoals hij het 
uitdrukt - graag 'idealistisch 
manifesteren', waarover straks 
meer Waaruit bestaan die ver
zamelingen dan weP 
- Nederland en Overzee com

pleet m zegels en op poststuk
ken, 

- Collecties van vele 'goed ge
vulde' Europese landen, 

- Een groot aantal thematische 
collecties 

Wat de laatste categorie betreft 
het zijn er eigenlijk teveel om al
lemaal op te noemen, maar we 
geven toch enkele voorbeelden 

Natuurlijk: de meeste verzamelaars gunnen een collego-

filatelist zijn of hoor tentoonstellingsmedaille van harte. 

Maar er knaagt toch iets: waarom zijn het alleen 'the 

happy few' die van de prijzenregen mogen genieten? 

Eigenlijk zouden veel meer mensen een medoille moeten 

kunnen krijgen. Er is goed nieuws: dat kón nu! 

Nu nog voorbehouden aan the happy few maar binnenkort ook mogelijk voor gewone 
verzamelaars een mooie prijs of eremetaal (onder) op een internationale tentoonstelling 

Maar nu komt het iedere inwo
ner van Nederland die aange
sloten IS bij een postzegelver
eniging mag een beroep doen 
op een deel van de aangeboden 
collecties Er wordt dan een 
overeenkomst gesloten die in
houdt dat u de gekozen verza
meling gedurende twee jaar 
mag huren In die tijd kunt u in 
uw vriendenkring of op ten
toonstellingen pronken met -
om maar eens iets te noemen -
een postfrisse Nederland n, 2 
en 3 Of met dat (eveneens 
postfrisse) nummertje 80 de 
oranje zegel van 10 gulden met 
het portret van koningin Wilhel-
mina, die noodgedwongen in 
veel verzamelingen ontbreekt 
U mag de aan u verhuurde ver
zameling 'ontmantelen' en on
derdelen van de huurcollectie 
samenvoegen met uw eigen 
collectie, dat wil zeggen als u 
de gehuurde onderdelen te zij
ner ti jd, als de termijn van twee 
jaar is verstreken, maar weer 
onbeschadigd en netjes in de 
geleende verzameling terugzet 

van drie behandelde hoofdstuk
ken met twee onderverdelingen 
per onderwerp 
'Biologie' (a Aaibare en niet-
aaibare dieren, b aasgieren), 
'Architectuur' (a luchtkastelen, 
b antieke biechtstoelen) en 
'Sprookjes' (a Assepoester, b 
Sneeuwwitje) 
Zoals gezegd het is maar een 
kleine greep 

Duidelijk voordeel 
Het voordeel IS duidelijk u kunt 
eindelijk eens met een redelijk 

uitzicht op edelmetaal aan ten
toonstellingen gaan meedoen 
Als u met uw verzameling suc
ces hebt, betekent dat ongetwij
feld dat uw persoonlijk aanzien 
zal groeien, met alleen m de 
privésfeer, maar ook bij de le
den van de vereniging waarvan 
u lid bent Gelukkig is m de 
huurvoorwaarden vermeld dat 
u met verplicht bent om te ver
tellen dat bepaalde onderdelen 
m uw collectie gehuurd zijn 
Er zijn natuurlijl<wel bepaalde 
voetangels en klemmen We 
weten allemaal dat er alleen 
mag worden geëxposeerd met 
materiaal dat voor honderd pro
cent het eigendom van de in
zender IS, doet u dat met dan 
dreigt er diskwalificatie Van
zelfsprekend IS hieraan ge
dacht De jurist mr Moszco-
witz heeft een constructie be
dacht waarmee het genoemde 
euvel wordt verholpen Er wordt 
een contract opgesteld waarin 
het verlangde materiaal wordt 
verkocht voor de symbolische 
prijs van ^ euro, echter op de 
uitdrukkelijke voorwaarde dat 
het materiaal na twee jaar weer 
aan de oorspronkelijke eigenaar 
moet worden terugverkocht, 
voor dezelfde prijs 

Droom verwezenlijkt 
Dankzij de hierboven beschre
ven, vernuftige constructie is 
het dus mogelijk uw tentoon-
stellingsdroom te verwezenlij
ken Binnenkort worden de te 
verhuren onderdelen toegewe
zen aan de eerste belangstellen
den De procedure is met inge
wikkeld u beschrijft m uw aan
vraag - die u per briefkaart moet 
indienen - heel kort voor welk 
materiaal u belangstelling hebt 
Dat kunnen zoals gezegd post
zegels of poststukken zijn (van 
Nederland en van een aantal 
Europese landen), maar u kunt 
ook uw voorkeur voor bepaalde 
verzamelthema's aangeven Uw 
kaart moet uiterlijk drie dagen 
na Pasen m het bezit van de se
lectiecommissie ziin Onmid
dellijk daarna wordt bepaald 
wie voor welke collectieonder-
delen in aanmerking kunnen 
komen De commissie hanteert 
het principe 'wie het eerst komt, 
het eerst maalt', wacht met te 
lang met uw aanvraag' Stuur 
uwl<aartaan Selectiecommis
sie Huurcollecties, p/a Filatelie, 
Klipper 2,1276 BP Huizen 



KILOWAAR MET 2002/2003 UITGAVEN 
NETHERLANDSSTAMPS 

APS - NSDA - IFSDA 

NEDERLAND EN OVERZEE 
POSTSTUKKEN & POSTZEGELS 

ELK ZEGEL EN POSTSTUK STAAT AFGEBEELD 
INDELING PER VERZAMELGEBIED 

MAKKELIJK ZOEKEN MET TREFWOORDEN: 
CENSUUR, PORT, AANGETEKEND, Zeppelin, 

NVPH NRS, NEDERLANDSE PLAATSNAMEN, ENZ. 
GEBRUIK ENGELSE BENAMING VOOR U\NDEN 

A SITE' TG SEE - KOM EENS OP BEZOEK 
jannmg@netherlandsstamps.com 

GROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN IN EURO'S 
Zwitserland 
Oostenrijk 
W Europa 
Skandinavie 
Duitsland 
NoonA/egen 
Engeland 
Finland 
Wereld 

met toeslag en hogere waarden 
grote sortering 
grote sortering + hoge waarden 
grote sortering met IJsland 
met toeslag en hogere waarden 

• grote variatie + hogere waarden 
veel nieuw en met hoge waarden 
grote sortering 
vele landen (iets Europa) 

MISSIEWAAR 
Australië 
N Zeeland 
Engeland 
W.Europa 

veel nieuw en met hogere waarden 
veel grootformaat en hogere waarden 
met buitenland en hogere waarden 
onuitgezocht met grootformaat 

100 gr 
10,00 
15,00 
9,00 

11,50 
8,00 
9,60 
6,00 
9,00 

10,50 

7,50 

250 gr 
24,50 
35,00 
21,50 
27,50 
18,50 
23,00 
13,50 
21,50 
25,00 

10,00 
18,00 
7,00 
7,00 

1 kg 
84,00 

130,00 
80,00 

102,00 
70,00 
86,00 
48,00 
82,00 
90,00 

36,50 
70,00 
25 00 
26,00 

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

Levering onder rembours + € 7,50 Filatelistische frankering 
Korting voor grotere partijen op aanvraag 

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

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

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

Blokken postfris/gestempeld 
Bundesrepubllek Duitsland 

26 
27 
28 
2» 

31 
32 
33 
34 
35 

blok postfr. gest. blok postfr. gest. 

6 2,50 2,00 36 4,50 4,50 
7 4,00 4,00 37 3,50 3,50 
T 3,80 3,80 38 2,50 2,50 
J 3,20 3,20 39 3,60 3,60 

10 I 1,00 I 1,50 I 40 I 1,10 I 1,10 

2,00 
1,40 
2,80 
1 ^ 

1,80 
0,90 
3,50 
1,00 
0,90 

2,00 
1,40 
2,80 
1,40 

1,80 
0,90 
3,50 
1,00 
0,90 

56 
57 
58 
59 

61 
62 
63 
64 
65 

21/35 39,00 39,00 51/65 32,00 32,00 

3,80 
3,00 
1,00 
1,00 

3,50 
1,00 
9,00 
1,00 
2,50 

Postfr 
laar 

12 
13 
14 

L.JÄ 
1b 
17 
18 
19 
20 

6/20 

1,50 
0,80 
1,80 
0.70 
1,70 
0,60 
4,50 
3,00 
3,50 

29,00 

1,50 
0,60 
1,20 
0,60 
i,i;u 
0,60 
4,00 
2,30 
3,50 

29 00 

42 
43 
44 
45 
4b 
47 
48 
49 
50 

36/50 

1,00 
2,60 
2,60 
3,60 
J,4U 
1,00 
1,00 
3,60 
3,60 

39,00 

1,00' 
2,60^ 

d,40 
1,00 
1,00 
3,60 
3,60 

39,00 

21 15,00 15,00 51 1,00 1,00 
22 2,50 2,50 52 1,00 1,00 
"3 1,60 1,60 53 1,00 1,00 

4 2,80 2,80 54 3,20 3,20 
- I 2,00 I 2,00 I 55 I 1,00 | 1,00 

3,80 
3,00 
1,00 

3,50 
1,00 
9,00 
1,00 
2,50 

Blok 6 t /m 20 15 stuks pfr. of gest 29,00 
Blok 21 t /m 35 15 stuks pfr of gest 39,00 
Blok 36 t /m 50 15 stuks pfr of gest 39,00 
Blok 51 t /m 65 15 stuks pfr.of gest 32,00 

Blok 6 t/m 65 60 stuks! € 133,00 
Alle blokken zijn ook los verkrijgbaar. Vrijwel 
alles IS gestempeld m voorraad zo niet dan 

ontvangt u een postfris blok 

960 
961 
962 
963 
964 
965 
966 
967 
968 
969 
970 
971 
972 
973 
974 
975 
976 
977 
978 
979 
980 
981 
982 
983 
984 
985 
986 
987 
988 
989 
990 
991 
992 
993 
994 
996 
996 
997 
998 
999 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

Duitsland 
Michel 

17,00 
14,00 
6,00 
8,00 

19,00 
6,00 

30,00 
6,00 

12,00 
17,00 
25,00 
51,00 
42,00 
34,00 
30,00 
39,00 
31,00 
41,00 
44,00 
36,00 
35,00 
34,00 
72,00 
47,00 
48,00 
52,00 
54,00 
57,00 
69,00 
83,00 
77,00 

130,00 
127,00 
95,00 
89,00 
79,00 
77,00 
93,00 
80,00 
77,00 
85,00 

100,00 
92,00 
98,00 
75,00 

Berlijn 
Michel 

3,00 
10,00 
5,00 
1,00 

10,00 
8,00 

19,00 
6,00 
5,00 

13,00 
16,00 
50,00 
22,00 
18,00 
1400 
33,00 
13,00 
31,00 
31,00 
31,00 
22,00 
21,00 
52,00 
29,00 
36,00 
30,00 
33,00 
66,00 
56,00 
92,00 
48,00 

DDR 
Michel 

50,00 
59,00 
70,00 
51,00 

171,00 
46,00 
48,00 
49,00 
45,00 
41,00 
60,00 
35,00 
36,00 
37,00 
40,00 
36,00 
39,00 
46,00 
50,00 
44,00 
50,00 
52,00 
47,00 
47,00 
44,00 
37,00 
41,00 
29,00 
37,00 
36,00 
45,00 

Prijs
wijzigingen 

voorbehouden 

Porto kosten 
altijd extra 

INKOOP 
postzegels 

munten 
mancolijsten 

welkom 

NED. ANTILLEN 2004 
(nummering onder voorbehoud) 

SURINAME Rep. 2004 
1482/83 
1484 
1485 
1486 
1467/94 
1495/06 
1507/12 
1513/16 
1517/28 
1529/32 
1533 
1534/43 
1544/49 
1550/54 
1555/60 

Geboorte Amalia 
blok Geboorte Amalia 
Jaar v d aap 
blok Chin Nieuwjr 
Landhuizen 
Wilde Dieren 
Transport 6w 
Muziek 4w 
Honden 12w 
Singapore 2004 
Singapore 2004 blok 
Vissen/ eenden 10w 
Vogels 6w 
Kinderzegels 2004 
Waterschildpadden 

Souvenirvel Vogels 

Jaargang 2004 Compleet 

4,70 
4,70 
1,00 
1,30 

10,30 
12,20 

4,60 
5,40 
6,50 
4,60 
4,90 

11,20 
10,20 
6,80 

13,70 
24,50 

€ 125.00 

Brugpaarvel Amalia € 9,40 
Brugpaarvel Landhuizen € 20,60 
Brugpaarvel Wilde Dieren € 24,40 
Brugpaarvel Muziek € 10,80 
Brugpaarvel Honden € 13,00 
Brugpaarvel Singapore 2004 € 9,20 
Brugpaarvel Vissen/eenden € 22,40 
Brugparen Vogels € 24,50 
Brugpaarvel Kinderzegels € 13,60 
Brugparen Waterschildpadden € 22,40 
Souvenirvel Vogels 4 versch. € 98,00 
8 w. uit Souvenirvel (Davo) € 19,50 
Idem 20w Compleet incl extra ! € 47,50 

Postzegel en Muntenhandel 

'HOLLANDS GLORIE ' 
C a m p l a a n 8 Tei. 023 5477444 

2 1 0 3 G W Fax 023 5291605 
Heemstede Bank 68312619 
HG@StainDdealer.nl Giro 4208936 

w w w . D o s t z e a e l h a n d e l . c o m 

BEZOEK ONZE WINKEL IN HEEMSTEDE 

1227/38 
1239/50 
1251/52 
1253/64 
1265/76 
1277 
1278/78 
1280 
1281 
1282/93 
1294/95 
1296 

Vlinders 
Teddyberen 
Verkeersborden 
Brievenbussen 
Olympische spelen 
Olymp spelen blok 
UPAEP vogels 
UPAEP vogels blok 
Verkeersborden Blok 
Vogels 
Kind/kerst 2004 
Kind/kerst 2004 

16,50 
16,50 
6,20 

19,50 
21,80 

6,20 
7,90 
7,90 

13,40 
21,80 

5,70 
5,70 

Jaargang 2004 Compleet € 149.00 

Brugpaarvel Vlinders € 33,00 
Brugpaarvel Teddyberen € 33,00 
Brugpaarvel (2) Verkeer € 24,80 
Brugpaarvel Brievenbussen € 39,00 
Brugpaarvel Olymp. Spelen € 43,50 
Brugpaarvel UPAEP vogels € 15,80 
Brugpaarvel Vogels € 43,50 
Brugpaarvel Kind/Kerst € 11,40 

Vraag onze prijslijst Suriname aan ! 

Jaargangen 2004 
Alderney 
Aland 
Antillen 
Aruba 
Aruba FDC's 
Duitsland 
Luxemburg 
Nederland Davo - basis 
Nederland Velletjes 
Nederland FDC's 
Oostenrijk 
Suriname 
Vatikaan 

€ 30,00 
€ 28,00 
€ 125,00 
€ 18,00 

22,00 
75,00 
34,00 
60,00 
77,00 
69,00 
79,00 

€ 149,00 
€ 55,00 

Prijswijzigingen voorbehouden 

NU OOK OP INTERNET JGJ 
VAN DER 

KIND 
*4ni,mit> p/a Klaverweide 69 2272 VW Voorburg 

vraag lijst 1: Kllowaar/Samenstellingen 
of lijst 2: Euromunten/Proefsets 
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RESIDENTIESLOT AROLSEN, 
EEN DUITS MINI-VERSAILLES 

'Eßw stadje zo klein dat men zich er geen [voorstelling van kan maken' 

D O O R J E F F R E Y G R O E N E V E L D , P U R M E R E N D 
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De Duitse serie permanente postzegels, gewijd aan 

bezienswaardigheden wordt sinds het begin van dit jaar 

vervangen door een nieuwe serie met afbeeldingen van 

bloemen. Vorig jaar nog kwamen de laatste Duitse 

bezienswaardigheden aan bod. Een van de waarden toont 

het Residentieslot Arolsen, dat jaarlijks vele Nederlandse 

bezoekers trekt. 

door landgraaf Philip geschon
ken aan zijn peetzoon, graaf 
Philips III van Waldeck. Na eni
ge verbouwingen nam de graaf 
van Waldeck in 1529 er zijn in
trek. De familie beklom de 
maatschappelijke ladder met 
flinke stappen. In 1692 wist 
graaf Christiaan Lodewijkde 
landjes Waldecken Pyrmont te 
verenigen en zijn zoon Frederik 
verwierf in 1711 de titel van land
graaf en werd een jaar later ver
heven tot vorst. Hij besloot het 
oude kloosterslot af te breken 
en een nieuw slot te laten bou
wen dat beter bij zijn positie 
paste. Niets minder dan het Pa
leis van Versailles diende als 
voorbeeld voor het ontwerp van 
het barokke slot dat Julius Lud
wig Rothweil maakte. Hij kreeg 
de medewerking van Andrea 
Callasini voor het stucwerk en 
Carlo Lodovico Castelli voor de 
plafondschilderingen. In 1713 
werd met de bouw begonnen. 
Zeven jaar later gaf Frederik een 
groot inwijdingsfeest, hoewel 
het slot toen nog lang niet klaar 
was. Door geldgebrek zouden 
de inrichting van het gebouw en 
de aanbouw van de vleugels ja-

Dat het Residentieslot Arolsen 
bijzonder in trek is bij Neder
landse toeristen blijkt wel uit 
het feit dat er zelfs speciale 
rondleidingen in het Neder
lands worden verzorgd. Zo kun
nen de bezoekers uit ons land 
in hun eigen taal kennis maken 
met de geschiedenis van het 
slot waar koningin Emma, de 
overgrootmoeder van koningin 
Beatrix, werd geboren. 

VERSAILLES 
Het huidige barokke slot is ge
bouwd op de plek waar eens 
een klooster van de zusters 
Augustinessen stond. Tijdens 
de reformatie werd dit klooster 

A R O l ^ 

ren op zich laten wachten. Pas 
in i 8 n werd de laatste hand ge
legd aan het slot. 

CENTRUM 
Het plaatsje Arolsen en het slot 
zijn nauw met elkaar verweven. 
Oorspronkelijk was het slot als 
centrum van het stadje ge
pland. De hoofdas van het oude 
Arolsen komt uit bij het hoofd
gebouw en het lijkt alsof de zij
vleugels, die haaks staan op het 
hoofdgebouw, het stadje willen 
omarmen. Tegenwoordig be
vindt het slot zich echter aan de 
rand van het moderne Arolsen, 
dat sinds de totstandkoming 
van het slot aardig is uitgebreid. 
Op de postzegel is de hoofdin
gang van het slot afgebeeld. Op 
de topgevel is onder een vor-
stenkroon het alliantiewapen te 
zien van rijksgraaf Frederik en 
zijn gemalin paltsgravin Louise 
van Zweibrucken-Birkenfeld, ge
flankeerd door de goden Hercu
les en Pallas Athene, die kracht 
en wijsheid symboliseren. Ach
ter de vrij sobere toegang tot 

het slot bevindt zich het impo
nerende trappenhuis dat onder 
meer leidt naar de grote audiën
tiezaal. Aan het eind van de 
rechtervleugel is de kamer van 
koningin Emma, waareen por
tret te zien is van het jonge 
meisje dat met de oude koning 
Willem lil trouwde. 

KOPPELAARSTER 
In een uniek interview dat ko
ningin Emma in 1929 aan de 
Nieuwe Rotterdamsche Courant 
gaf beschreef ze het Arolsen uit 
haar jeugd als een stadje zo 
klein dat men zich er haast 
geen voorstellingvan kon ma
ken. Het had nog geen tweedui
zend inwoners maar was toch 
de residentie van de vorsten 
van Waldeck en Pyrmont. Em
ma's vader Ceorge Victor had 
zijn vader op jonge leeftijd ver
loren en was na een regent
schap van zijn moeder in 1852 
op de troon gekomen. Lang zou 
hij echter niet over zijn vorsten
dom regeren. In 1867 trad Wal
deck toe tot de Duitse bond en 

Arolsen geliefd bij toeristen vanwege de gezonde lucht, bosrijke omgeving en het barokke slot Julius Ludwig Rothweil nam het paleis wan Versailles als voorbeeld voor zijn kasteelontwerp 
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i-infcs op de kaart de entree tot het barokke slot dat m de zeventiende eeuw werd gebouwd 

kwam het, telkens voor een pe
riode van tien jaar, onder be
stuur van Pruisen te staan 
Prins George Victor was ge
huwd met prinses Helena van 
Nassau, die net als haar echtge
noot een achterkleinkind was 

van prinses Carolina van Nas
sau, de dochter van stadhouder 
Willem IV Het paar had een 
stabiel huwelijk en voedde hun 
kinderen liefderijk, maar gedis
ciplineerd op Prinses Helena 
had een zwakke gezondheid, 

2 5 Jahre 
Briefmarken - Sammler - Gemeinachaft 

A R O L S E N 

De zijvleugels van het slot strekken zich als twee armen uit naar het stadje 

bewoog zich voort m een rol
stoel, maar had wonderbaarlijke 
momenten van genezing als 
zich een huwelijkskandidaat 
aandiende voor een van haar 
dochters Als geen ander wist 
ZIJ hen aan de man te brengen 
Zotrouwden zusters van Emma 
met de kroonprins van Würt
temberg en een zoon van de 
Engelse koningin Victoria Inde 
zomer van 1878 kondigt zich 
een bezoeker aan uit Neder
land Het IS de 5o-jarige koning 
Willem III, die op zoek is naar 
een nieuwe echtgenote Prinses 
Helena leeft weer eens op en 
ontvangt de koning samen met 
haar dochters Pauline en 
Emma Aanvankelijk valt de ko
ning voor de eerste, maar die 
heeft andere plannen Volgens 
de overlevering zou Emma, na
dat ZIJ hoort dat haar zuster 
zich met wil binden aan de ko
ning, hebben geroepen 'Maar 
ik wil wel koningin van Neder
land worden ' En zo geschied
de Op 7 januari 1879 gaven 
Emma en Willem elkaar het ja
woord m de slotkapel van Arol-
sen Niet iedereen was even en

thousiast. Koningin Victoria 
schreef m haar dagboek het hu
welijk van haar collega 'walge
lijk' te vinden en haa medelij
den met dat 'arme Waldeck-
meisje' van 21 dat het leven 
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Voorgevel van het slot afgebeeld op de vorig 
jaar uitgegeven zegel van o 25 euro 

moest delen met een oude man 
van 61 En ook in Nederland 
waren de reacties gemengd, het 
kabinet hoopte dat de koning 
nu zijn amoureuze escapades 
achter zich zou laten, maar de 
zonen uit het eerste huwelijk 
van de koning bleven uit protest 
weg bij de huwelijksvoltrekking 
Toch zou het huwelijk gelukkig 
en harmonieus worden Uitein
delijk zou de komst van Emma 
zelfs de redding van het Neder
landse konmgsnuis betekenen, 
maar dat is weer een ander ver
haal 

Geraadpleegde bronnen: 
I ) Bouman, Op en om Oranje s troon, 
Zal tbommeli964 
Hans Hoogendoom en Ernest Kur-
pershoek, Huizen uan Nassau eenflids 
langs de kastelen en paleizen uan een uor-
stengeslacht, Den Haag 2002 

Vorst George en vorstin Helena de ouders van koningin Emma 
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Het verlovmgsportret von Emma en Willem III 
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NEDERLAND 

Het priorityblad van 
€0.55 
Het priorityblad dat op 3 
januari verscheen (foto 
boven), wijkt inderdaad 
af van zijn directe voor
ganger uit het najaar van 
2004. Beide bladen zijn 
gedrukt bij Enschedé in 
Haarlem. Afgezien van 
de waardeaanduiding zit 
het opvallendste verschil 
in de vorm van het ge
drukte blauwe priorityla-
bel. Dat label heeft nu 
twee schuine zijden ge
kregen en er loopt een 
witte rand omheen. De 
tekst prioritaire, die op het 
vorige label nog klein ge
drukt stond, is nu ver
dwenen. 
Aan de achterzijde van 
het nieuwe blad valt weer 
op dat de Enschedé-bla-
den anders gevouwen 
zijn dan vorige bladen: de 
witte flap is naar buiten 
gevouwen in plaats van 
naar binnen. Net als bij 
het eerste Enschedé-blad 

is die flap doorstoken op 
de vouwlijn, maar nu zijn 
alle vier de hoeken afge
rond. 
Over de verpakking valt 
op te merken dat de nieu
we buitenlandtarieven 
erop aangegeven staan: 
voor priorityzendingen 
binnen Europa is dat 
€ 0.65 voor de eerste ge
wichtklasse en € 1.30 
voor de tweede, buiten 
Europa respectievelijk 
€ 0.81 en €1.62. Bij de co-
pyrightvermelding is het 
jaartal 2003 vervangen 
door '2005' en de laatste 
cijfers van de barcode 
zijn veranderd van 
008848 in 042569. Het 
nieuwe artikelnummer is 
255501, dat was eerder 
235501. 

Verpakking briefkaarten 
vernieuwd 
De twee andere post-
waardestukken zijn per 3 
januari niet gewijzigd, 
maar het lag in de lijn der 
verwachting dat op de 
verpakkingen wel de 
nieuwe buitenlandtarie
ven vermeld zouden gaan 
worden. En jawel: in ja
nuari 2005 vond S. Koops 
al nieuwe brieflcaarten-
verpakkingen. Hetop-
hangkarton is voorzien 
van een klein rond hang
gat. De kaarten zelfver-
tonen onder ultraviolet 
licht een donkergrijze 
kleur, terwijl dat bij de 
eerdere - eveneens bij En
schedé gedrukte - kaar
ten gewoon grijs was. De 
Walsall-brieflcaarten blij
ven vrijwel wit onder ul
traviolet licht. 

'POSTWAARDESTUK' 
ABONNEEWERVING 

Het gebruiken van 'post-
waardestukken' voor re
clamedoeleinden blijkt al 
meer dan honderd jaar 
oud te zijn. Uit de verza
meling van J. Verhoeven 
komt een mooi voorbeeld 
(foto onder). In juni 1902 
gebruikte de administra

teur van De Nieuwe Courant 
de hier getoonde kaart 
om abonnees te werven 
voor zijn dagblad. Op het 
eerste gezicht lijkt het 
een gewone briefl<aart 
van I'll cent van het type-
Vürtheim, maar de zegel-
indruk, het rijkswapen en 
de stempels wijken bij 
nadere beschouwing 
nogal af van het origi
neel. In de zegelindruk 
lezen we De Nieuwe Cou
rant / 21/2 / per kujartaal, 
onder het rijkswapen 
staat 's-Gravenhage en het 
grootrondstempel met de 
naam van de krant zult u 
in de catalogus van Van 
den Hoven vergeefs zoe
ken. Zelfs het bestellers-
stempel is niet origineel; 
de kaart is hoogstwaar
schijnlijk helemaal niet 
per post bezorgd. De 
tekst Bij afiDezî heid van 
den geadresseerde niet per 
post door te zenden geeft in 
elk geval aan dat de af
zender niet de bedoeling 
had de posterijen te be
nadelen. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Australië 
De jaarlijkse uitgifte ter 
gelegenheid van het Chi
nese Nieuwjaar bestond 
uit twee voorgefrankeer
de enveloppen met de 
aanduiding 'Port betaald' 
en een brieflcaart. De en
velop voor binnenlands 
gebruik kost $ 0.60 en de 
buitenlandenvelop 
$ 2.00; de kaart kost 
$ 1.20. Het'Jaar van de 
Haan' werd net als de 
voorgaande jaren uit de 
twaalfjaars-cyclus in 
beeld gebracht door Luis 
Chiang. Uitgiftedatum 
4Januari 2005. 

Op 8 februari 2005 werd 
een serie van vijf voorge
frankeerde briefl<aarten 
uitgebracht met Australi
sche papegaaien als on
derwerp. De vijf afgebeel
de soorten zijn de Prin
cess Parrot (Polytehs 
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alexandrae), de Rainbow 
Lorikeet (Trichoglossus 
haematodus), de Green 
Rosella (Platycercus caledo-
nicus), de Red-capped 
Parrot (Purpureicephalus 
spunus) en de Purple-
crowned Lorikeet (Gios-
sopsitta porphyrochephaia). 
De set kost $8.95. 

Op I en 2 december 1905 
werd het eerste Australi
sche poststempel ge
bruikt, speciaal bedoeld 
voor filatelisten. Dat ge
beurde in een tijdelijk 
postkantoor in St James 
Hall in Sydney, waar een 
postzegeltentoonstelling 
werd gehouden. Ter her
innering aan dit gelegen-
heidsstempel werd op 22 
februari 2005 een pre-
stamped envelope (PSE) uit
gebracht [i]. Verkoop
prijs met of zonder eer-
stedagstempel $ 0.60. 

Canada 
Eind vorig jaar en begin 
dit jaar zijn in Canada vijf 
voorgefrankeerde prent-
briefl<aarten met bloem
motieven uitgebracht [2], 
waarbij het zegelbeeld en 
de foto op de beeldzijde 
ontleend zijn aan nieuwe 
frankeerzegels. Op 20 
december 2004 versche
nen kaarten met de rode 
Calla Lily, de gele Calla 
Lily en de paarse Dutch 
Ins, die verkocht worden 
voor $ 1.49 per stuk. Op 
IG maart 2005 zagen 
kaarten met White Daffo
dils en met Yeilou; Dajfodils 
het licht, met dezelfde 
verkoopprijs. 

De postzegelemissie 'Het 
Jaar van de Haan' van 7 
januari 2005 bevatte ook 
twee voorgefrankeerde 
prentbriefkaarten [3]. Op 
de ene kaart is de norma
le velzegel te zien, op de 
andere de postzegel uit 
het souvenirvelletje. Ver
koopprijs $ 1.49 per stuk. 

Een origineler thema ge
bruikte de Canadese post 
voor de set van vier brief
kaarten van 4 februari 
2005: kunstvliegen die 
door sportvissers ge
bruikt worden [4]. De ze-
gelbeelden en de kaarten 
laten vier visscènes zien, 
met de kunstvlieg telkens 
prominent in beeld. Voor 
de liefliebbers: het gaat 
omdeP.E.I. Fly, de 
Mickey Finn, de Aiemn en 

tot slot de Jock Scott. 

Duitsland 
De postzegel van 55 eu
rocent met daarop een af
beelding van de vuurto
ren Roter Sand komt ook 
voor als zegelbeeld op 
een PlusBrief. Het gaat om 
een vensterenvelop [5] in 
langwerpig formaat, met 
achter het venster een 
verklaring dat de envelop 
FSC-gecertificeerd is. Het 
FSC-logo waarborgt dat 
papier afkomstig is van 
bomen die op verant
woorde wijze gelcweekt 
zijn. 

Frankrijk 
Op 24 december 2004 
verscheen een set van vijf 
prét-a-poster-enveloppen 
met zegelbeeld 'De brug 
van Milau' zonder waar
deaanduiding. Deze brug 
over de rivier de Tarn in 
Zuid-Frankrijk is de 
hoogste brug ter wereld. 
Op de achterzijde van de 
enveloppen is de brug in 
zijn volle lengte afge
beeld; op de voorzijde 
heeft elke envelop een 
andere illustratie. Een set 
van vijf enveloppen kost 
€ 3.25 en bij afname van 
twee of neer sets zakt de 
prijs naar€ 3.02. 

Eerder in 2004 werd een 
set van vier prêt-a-poster-
enveloppen voor buiten
landse bestemmingen 
uitgebracht met zegel
beeld Colibri a téte bleue 
zonder waardeaandui
ding. Deze kolibriesoort 
komt voor op het Franse 
overzeese gebiedsdeel 
Martinique. De envelop
pen en bijbehorende cor-
respondentiekaarten dra
gen de volgende afbeel
dingen: de kolibrie, de 
Diamantrots, de bloem 
La Rose de Porcelame [6] en 
de vogel Le Sucrier Fal jaune 
[7]. De set kostte €4.57. 

Griekenland 
In Griekenland verschij
nen geregeld postwaar-
destukken, vooral voor
gefrankeerde envelop
pen. Uit de oogst van vo
rig jaar kan ik er enkele 
laten zien. Op twee enve
loppen toont het zegel
beeld de mascotte van de 
Olympische Spelen 2004 
[8, g], als waterpoloër 
(binnenland) en als vol
leybalspeler (buiten
land). Als echtheidsken-



merk is op beide envelop
pen een hologram aange
bracht. Op de achterzijde 
van de enveloppen staat 
het logo van Athens 2004 
met daarnaast het pos-
tembleem. 

Voor de beste wensen 
naar binnen- en buiten
land waren in december 
2004 verschillende sets 
enveloppen met wens
kaarten te koop. Hetze-
gelbeeld van de binnen
land-enveloppen toont 
een kerstboom [10], ter
wijl de buitenland-enve
loppen een uitzicht tonen 
dat gefotografeerd is van
af een terras op één van 
de Griekse eilanden [11]. 

Oekraïne 
De meldingen over 
Oekraïense postwaarde-
stukken komen niet altijd 
op chronologische volg
orde binnen. Daardoor 
deze keer een aantal wat 
oudere enveloppen. 

Klein formaat met zê cibceld 
'JV4onument met uredesduiuen 
in Kieu', 45 k: 
- Lelies (besteldatum 

achterzijde 29-04-
2004); 

- Textiel uit Krolewetz 
(04-06-2004, [12]); 

- Onafhankelijkheidsdag 
(04-06-2004); 

- Poort van hetPototzky-
paleis (24-06-2004); 

- Putila-Museum 

(19-07-2004). 

Idem, ̂ root Jormaat: 
- Worontzow-paleis 

(05-04-2004). 

Enueloppen met bijzonder ze-
3elbeeld45 k. 
- Dichter M. Bashan 

1904-1983 (27-08-2004, 
[13]); 

- Vijfentwintig jaar Druk
kerij 'Oekraïne' (29-og-
2004 [14]). 

Rusland 
Voor kinderen die een 
brief willen schrijven aan 
Vadertje Winter (de Rus
sische Kerstman) ver
scheen eind vorig jaar 
een voorgeadresseerde 

envelop met een invulfor-
mulier. De Kerstman 
woont klaarblijkelijk in 
de stad Welikij Ustju^ in 
hetWologda-gebied. De 
envelop heeft een zelfkle
vende sluitklep en is geïl
lustreerd met winterse ta
ferelen [15]. De waarde
aanduiding 'A' IS een 
aanduiding voor het bin
nenlandse brieftarief van 
4.70 roebel, maar de en
velop wordt verkocht 
voor 40 roebel. Corres
pondent V^ l̂adinetz 
noemt dit een staaltje to
verij door de posterijen. 

Briefkaarten met bijzonder 
zeflelbeeld3.50 r: 
- Componist D. B. Kaba-

lewsky 1904-1987; ze
gelbeeld: de componist 
als dirigent van een kin
derkoor, illustratie: 
componerend aan de 
piano (16 december 
2004, [16]); 

- iVIaarschalkN.K. 
Koschewoi 1904-1976 
(16 december 2004). 

Enuclop klein Jormaat met 
bijzonder zegelbeeld 4.70 r: 
- Honderd jarig bestaan 

van het A.W. Suworow-
Museum; zegelbeeld: 
museumgebouw, illus
tratie: buste van de 
naamgever, oud kanon, 
schilderij 'Het leger 
trekt de Alpen over' 
(12 november 2004). 
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Zur Jibhciuns ant Babnbofe! 
Buchwalds Börsen Berichte 

von Berlin 

Links ofbecldinfl 1 BcrlmNW 21 
september 1927 ZetninasbahnKofsbncf 
van Bucbwolds Börsen Berichte met 
bestemming Wiesbaden Tarief elf 
kranten van 82 gram is go2 gram (dus 
tussen5ooeni o o o ^ r a m q ^ e l j o 
pfennig) Bijzonderheden gebruik van 
een omslag met de oude benaming (tot 1 
juli 1927) Dit IS een perfect voorbeeld 
van het nauuJijezet opvolijen van de 
voorschriften dus met treinnummer 
treintraject aantal kranten en gewicht 
per kront en natuurlijk de dikke rode 
bond op de omsla;) 

Rechts ofbeeldm^ 2 München 
7januari ig28 Bahnhqfszeituna 
zending van de Münchner Neueste 

Nachnchten met bestemming Baden 
Baden Tarief acht stuks van de 

zondagsuitgave van 172 gram is 1 376 
gram Geujicht tot 2 kiio ^0 pfennig 
voldaan met defrankeermachine Geen 

vermelding van tremnummer 

Rechts ajbeeldmg^ München 4 
27januar i ig28 Bahnhofszeitung 

zending van de Munchener en 
Bayerische Zeitung met bestemming 

kVL (Hallertau) Tarief negen 
{Munchener) kranten van 92 gram 
IS 828 gram plus 124 (Bayerischer) 

kranten van 45 gram is 5 580 
gram totaal 6 408 gram Gewicht 

tot twee kilo 60 pfennig per kg 
meer ofgedeelte hiervan 20 pfennig 

Dit levert een totaal op van 
1 60 mark 

Rechts afbeelding 4 München 4 j o 
juli 1928 Bahnhofszeitung zending van 

de Munchener en Bayerische Zeitung 
met bestemming Au (Hallertau) Tar i f 
7 (Munchener) kranten van gögram is 

672 gram plus 117 (Bayerischer) 
kranten van 44 gram is 5 148 gram Dit 

maakt een totaal van 5 820 grom 
Geivicht tot 2 kilo 60 p/ennig per kilo 

meer ofgedeelte hiervan 20 pfennig 
zodat het totaal op 1 40 mark uitkomt 

Rechts afbeelding 5 Berlin NO 
maart 1930 Bahnho^zeitung zending 

van de Union von Berlin met 
bestemming Arnsdorf Tarief drie stuks 
van de zondagsuitgave van 61 gram is 

183gram GeuJichtvanioo tot 250 
gram 10 pfennig Het adresetiket is op 

een krantenband geplakt Geen 
vermelding van het tremnummer 

ftplteiliUI 

von Berlin 

Arnsdorf/S 
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DE KRANT TUSSEN DE RAILS: 
BAHNHOFSZEITUNGEN 

St/7/e getuigen van Wieuwstransport' per spoorweg 
D O O R A D A M J . V A N DER L I N D E N , H I L V A R E N B E E K 

Nieuwshonger is van alle tijden. En hoe actueler het 

nieuws, hoe meer belangstelling ervoor bestaat. Geen 

wonder dus dat voor het vervoer van kranten en 

tijdschriften het snelst beschikbare vervoermiddel werd en 

wordt gekozen  al spelen de kosten natuurlijk ook een 

belangrijke rol. In de nu volgende bijdrage belicht de 

auteur een aspect van het 'nieuwstransport per spoor'. 

Het was een fenomeen waarvan 
vooral m Duitsland op grote 
schaal gebruik werd gemaakt 
de Bahnhofizeitiingen, al waren 
er ook andere landen waar deze 
dienstverlening mogelijk was, 
zoals m Frankrijk Tsjechoslo 
wakije en Zwitserland De 
dienst was in Duitsland tot n 
april 1952 uitsluitend toegelaten 
voor het binnenland, daarna 
ook naar Zwitserland tot een 
gewicht van drie kilo 
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links afbeelding 6 Hamburg zö jun i ig jo 
Bahnho/szeitun^ zending uan het Hamburger 
Fremdenblatt met bestemming Baden Oos 
Tanef dne kranten yan 149 gram maairt 447 
gram Tussen 2 5 0 en 5 00 gram ujas het tanef 
2opJennig hetgeen ujerd uoldaan met de 

/rankeermachine Geen uermelding nan het 
treinnummer 

Rechts ajbeeldmg 7 Leipzig zioktoberigj i 
Bahnhqfszeitung zending i!an de Leipziger Neueste 

Nachrichten met bestemming Lichten/els Tarief 
tien kranten uan 60 gram (doordeu;eekse uitgaue) 

IS 600 gram Gewicht uan 500 tot i 000 gram 
50 pjennig voldaan door de jrankeermachine 

Vermelding i;antreinnummerZ848 

M2M' 

^^m 

Links aJbeeldingS Stuttgart 
i opnI ig52 Bahnhqfszeitung 
zending uan het Sportbericht 
met bestemming Engen Tarief 
tuiee kranten uan 31 gram is 62 
gram Tot 100 gram 
5 p/ennig uoldaan met een 
postzegel Geen uermelding uan 
tremnummere d 

f ï i io3i j 509S j ) ) !*o ' ; t 1 

Bahnhofszeltnnger^««"'*'* 
Lritma NeMsic N M M A M 

WocbentacsAosKabe 

Fa. W B Hepple'sche Bachkaniliirig 
P Treumer 

Liehtenfels 

■ 

gQlinbol»3citoii9en 
SBetltttflMtisaiilK 

ft« .SUebetfüdififilien ZoBwetting , tnxaa 

Wolf & Hohorst 

Hierbouen ajbeelding g Hannouer 5 juli 1953 
Bahnhojszeitung zending uan de u^erkdageditie uan de 
Niedersachsischen Tageszeitung met bestemming Bad 

Pyrmont Tarief uijf kranten uan 62 gram maakt 310 
gram Van25otot5oogram 2opfennig uoldaanmeteen 
postzegel Behoudens de uertrektijd uan de trein (11 25 uur) 
zijn er uerder geen nadere aanduidingen 

Links ajbeelding 10 Mainz 5 april 1934 
Bahnhojsbrie/uan Deutsche Bank und Disconto 
Gesellschajt met bestemming Berlin W 8 
Vanabel tarief bnefmet een gewicht tussen 250 
en 500 gram 40 pfennig Bijzonderheden 
Firmaperforatie DB (Deutsche Bank) De bnef 
werd ueruoerd mettrein D117/17 nchting 
Frankfürt am Mam en aldaar ouergebracht naar 
trein Di nchting Berlijn (ajleuerstation) De 
plaats woar de bnef moest worden a^^ehaald is 
postkantoor Berlin SW11 Dit is een perfect 
uoorbeeld hoe men op correcte wijze aan de 
uoorwaarden uoor een Bahnho^bnef moest 
uoldoen 

'AjÈéél 

Om van deze postale dienst ge
bruik te kunnen maken, moest 
vooraf aan een aantal duidelijk 
omschreven voorwaarden wor
den voldaan Deze voorwaar
den hielden onder andere het 
volgende m. 
 er moest gebruik worden ge

maakt van een unieke, herken
bare adresdrager of omslag 
met daarop het treinnummer, 
een adres en de tekst Bahn
hofizeitung, 
de adresdrager of adresband 
moest voorzien zijn van een 
grote rode rechthoek, 
de naam van de afzender/uit
gever moest op de adresdra
ger zijn vermeld, 
de frankering moest vooraf 
zijn voldaan met behulp van 
postzegels of een frankeerau
tomaat, 
de ontvanger moest vooraf 
een vast maandelijks bedrag 
betalen voor een identiteits
pas die het hem mogelijk 
maakte Bahnhofszeitungen in 
ontvangst te nemen op het 
station van aankomst (vanaf i 
ju ln924), 

 de uitgever moest vooraf een 
vast bedrag per maand beta
len, gebaseerd op het aantal te 
verzenden kranten en het aan
tal krantentitels 

EEN STUKJE GESCHIEDENIS 
Bahnhoßzeitungen werden van 
2 oktober!907tot 1 juli 1927 
Zeitungsbahnhofsbriefe ge
noemd De dienst ßoh/if7q^ze/
tungen werd per 1 maart 1963 
opgeheven 
Behalve de genoemde Bahn

hofszeitungen bestonden ook 
Bahnhofsbnefe (ook wel Bahn
hofssendungen genoemd) Later 
werden deze Kursbnefe ge
noemd en vanaf T september 
1989 heetten ze Datapostsen
dungen 
Voor de hier genoemde dien
sten golden vergelijkbare voor
waarden en de adresdragers la
ten ook een layout zien die te 
vergelijken valt met die van de 
Bahnhofszeitungen Voor Bahn

hofobnefe werden behalve het 
normale briefport ook vaste 
(maandelijkse^ bedragen m re
kening gebracnt Voor Bahn

hofszeitungen gold een geredu
ceerd, variabel tarief in combi
natie met vaste bedragen Op 1 
juli 1927 werd de 'vaste compo
nent' m het tarief voor Bahn
hofszeitungen afgeschaft 

VOORSCHRIFTEN 
De uitgevers moesten met sta
tionsboekhandelaren, kranten
kiosken en  vanaf 14 december 
1943  met kleine krantenverko
pers afspraken maken om de 
kranten altijd met dezelfde trein 
te verzenden De kranten wer
den na aankomst van de trein 
op het station pas na het tonen 
van een speciale identiteitspas 
overhandigd 
Tot de dienst Bahnhofizeitung 
werden uitsluitend adresdra
gers of omslagen toegelaten, 
zonder bijkomende diensten 
zoals aantekenen, verzending 
met aangegeven waarde of rem
bours (Nachnahme) Verder 
moest aan de hierna genoemde 
voorwaarden worden voldaan 
De zending moest zijn verpakt 
in een omslag met een adres
drager die een duidelijk herken

bare, brede rode rand toonde 
met de tekst Bahnhofszeitung 
Deze adresdrager mocht ook 
rechtstreeks op de (stapel) 
kranten worden geplakt Behal
ve de naam van de 
afzender/uitgever moest op de 
adresdrager ook het aantal 
kranten worden vermeld, met 
het gemiddelde gewicht per 
krant (doordeweekse of zon
dagseditie) De afzender moest 
met de geadresseerde afspre
ken dat een zending altijd met 
dezelfde trein zou worden ver
stuurd, met alleen qua tijd, 
maar ook qua vertrek en aan
komstplaats De frankering 
moest vooraf zijn voldaan door 
het plakken van postzegels of 
afdrukken van een frankeerau
tomaat De ontvanger moest 
een vast maandelijks bedrag be
talen vooreen identiteitspas, 
met deze pas mocht hij de 
Bahnhofszeitungen op het sta
tion van aankomst m ontvangst 
nemen (deze regeling gold van
af 1 juli 1924) De uitgever 
moest een vast bedrag per 
maand betalen, gebaseerd op 
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.Af- OEYNHAUSEN 

Links ofbeeldinä 11Amsterdam, 25 
noucmbcr 1940 Bahnhqfszeitunazending 
uan de 'Deutschen Zeitung in den 
Niederlanden' met bestemming Bad

Oeynhausen, Tarief tussen 100 en 2505ram 
10 pjenni^ uoor de verzending van drie 
kranten uan 60 ̂ rarn Opvallend detail^een 
brede rode rechthoek op het adresetiket. 

Rechts ajbeeldma 12  Parijs, Feldpost, 9 juli 
1942 'Bahnhojszeitung'zcndm^ Mn de zon

dagseditie van de 'Pariser Zeitung', bestem

ming Duisburg Tariejuan 500grami kilo 
50 pfennig Hetgemiddeidgemichtper krant 
komt op maximaal öfigram bij 15 kranten 

Verpoerd met de Feldpost naar Duisburg (geen 
vermelding van een treinstation) 

Rechts ajbeeldmg 13 Amsterdam, 29 
juli 1942 Bahnhqfszeitungzending van 

de u^erkdageditie van de 'Deutsche 
Zeitung in den Niederlanden' met 

bestemming Duisburg Tarief uan 1 tot 
1.5 kilo 45 p/ennig Het aantal kranten 

bedroeg 25 stuks, het doorsneegeuJicht 
60 gram Vervoer met de lijn 

AmsterdamBentheim 

Onder ajbeelding 14  LUZK, Deutsche Dienst

post Ukraine, 20 augustus 1942 Bahnho/s

zeitungzending van de 'Deutsche Ukraine 
Zeitung'met bestemming Duisburg Tarief 25 
kranten zonder aangegeven geuJicht Hetge

plakte tarief van ^opjennig komt overeen met 
een zending met een geuncht van tussen de 
1 000 en 1 500 gram, de kranten hebben dus 
maximaal %o gram per stuk QZWO^Z^K 

Bahnhofszeil 
D E U T S C H E ZEITONC 

uiJmAialtr&ituftit 

A m s t e r d a m 

von Amsterdam nach 

Rechts oibceldmfli5LUZK, 
Deutsche Dienstpost Ukraine, 50 

maart 1945 Bahnhojszeitun^

zendm^ uan de 'Deutsche Ukraine 
Zeitung' met bestemming 

Lmdau/Bodensce Tarief tuiee 
kranten zonder aan^e^euen 

(jeuncht Het^eplalcte tarief uan 
10 pjenni^g staat uoor een ^eujicht 

tussen loodram en 2505ram, 
zodat de kranten maximaal 75 

^ram per stuk moeten hebben 
^eujotjen 

het aantal te verzenden kranten 
en het aantal krantentitels. 

ENKELE OPMERKINGEN 
Van de dienst Bahnhofszeitun

gen kon gebruik worden ge

maakt voor de verzending van 
dagelijks te verschijnen kranten 
en weekbladen, als het vervoer 
maar met dezelfde trein en op 
dezelfde tijd plaatsvond. Niet

afgehaalde zendingen konden 
als de geadresseerde dat wilde 
per expresse worden bezorgd 
tegen de op dat moment gel

dende, normale expreskosten. 
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De zakken en verpakkingsdoe

ken die de uitgever ter beschik

king stelde konden kosteloos 
door de ontvanger worden te

ruggestuurd aan het postkan

toor van verzending, zodat dit 
materiaal opnieuw Kon worden 
gebruikt. 
Een overschrijding tot tien pro

cent van het hoogst opgegeven 
gewicht van een losse krant was 
toegestaan zonder dat dit kos

ten opleverde. Wel werd als het 
om overschrijdingen ging een 
maximum van honderd gram 
per geval aangehouden. 

>■• «n /«owigttahntaf anoaMTvit und öan Smottno»m natfi «nkurft dar Züga »nglwch an Bahnhof Q«Mn Auiwa)« 
X Om ftUxiaifatm dar TMbM^tstnóunotn vm^tn bw HhoholwmnB*» tf* 8iaKt¥iung B<hntwä»fa^<o»n und mna rote 
bw PottnitungsoUtom dit toMithnvie "PMtMftungtgutT und «nan br«Krand>g«n ntmn Krait 

U) Htm ZtdHsung und D^Ontamnq nOOuK tich naOi öan an 5 10 lur Bnelbeut«) girgMmnan fbOrOnmn M»wa(t>«nd dMon SüM dM 
HDCtuZosiind* «nar trattnatK S«n<luno 20 kg me« iHttnOvatCun Mohrera ft* «nan Emptanger Msbnin*« SwidUngvi tiOnn«! |*dOdi biS »m 
Gvïamtoawicm iron 40 lig zu «nar SvnÄng veramMit w«fiden 

(3)Bjta4K]fu«ll>jr<gan»aiw«<i«itd*nSatCaHi^un9iblihnhof«ri<HTiG«OKkw urardan, l>osU««ungiOUWr 
dagegsnrur >utklanBianBahnhe*«nintarfactiaift«tr«bs<r«iti^tii>iten aJdenan auBar Postzwtungsgut ke<n* torrttioenPostsandungen 
abgageban werden Ob und aU waltfian Balintxifsn ckeses Veftltwan tur Posuacungsgutsr dwiMutvbar ist, hangt van dan batnabtKttan 
»artetwiichen und oartonallwn u«rhMnasen ab und liagt ■» EHIWÏMO d( ^ ^ ^ . 

a antsMhanda Stfiadan o« ■j AufhloAguog tfar Pottcaitmgigucar al 

Wie van de gunstige vooru;aarden voor de verzending van Bahnho/szeitungen gebruik u;ilde maken, 
moest zich ujel aan een aantal spelregels houden Een uittreksel uit de 'Richtlinien^ïir die betriebliche 
Durchjuhrung der Beförderungsleistungen der Deutschen Reichsbahnjur die Deutsche Reichspost' van 
1 oktober 195S A^ebeeld is paragraqfii, 'Beförderung von Bahnho/szeitungen und Postzeitungsgut' 

VERPAKKING 
Een of twee losse kranten 
moesten in een omslag of band 
worden gestoken. Deze omslag 
moest voldoen aan de hierbo

ven al genoemde voorschriften: 
voorzien van een brede rode 
band, vermelding van trein

nummer, het aantal kranten en 
het enkelvoudige gewicht van 
een krant. 
Grotere pakken kranten werden 
in pakpapier gerold en daarna 
voorzien van een plaketiket, dat 
dan meteen diende als adres

drager. 
Bij kleinere pakken kranten 
werd het adresetiket vaak direct 
op de bovenste krant geplakt. 
Vanzelfsprekend moesten hier

op dezelfde kentekenen worden 
aangebracht als op de eerder 
genoemde omslagen of ban

den. Als u de afbeeldingen die 
bij dit artikel zijn afgedrukt be

kijkt, zult u zien dat in een flink 
aantal gevallen niet aan al die 
voorwaarden werd voldaan. 
Verder zal het duidelijk zijn dat 
de adresetiketten door de hier 
beschreven werkwijze  als ze al 

bewaard werden  vaak in een 
niet zo goede staat verkeren. 

TWEEDE WERELDOORLOG 
Een opvallend verschijnsel is 
dat er uit de periode ten tijde 
van de Tweede Wereldoorlog 
nauwelijks Bahnhofszeitungen 
van 'reguliere' kranten zijn ge

vonden. De exemplaren die we 
in deze periode aantreffen heb

ben meestal betrekking op Duit

se edities die vanuit door Duits

land bezette gebieden naar de 
Heimat werden gestuurd. 
In verband met de te overbrug

gen afstand vanuit de bezette 
gebieden naar Duitsland was 
verzending per trein als Bahn

hofizeitung de enige manier om 
kranten vanuit het 'buitenland' 
naar het vaderland te sturen en 
zodoende geen 'oud nieuws' te 
brengen. Ze konden immers 
nog dezelfde dag worden ver

kocht. De meeste andere kran

ten binnen Duitsland gingen in 
deze periode als Drucksache, 
Zeitungsdrucksache of Eilige zei

tungsdrucksache met de norma

le post. Bij regionaal nieuws 



Links afbeelding 16 Amsterdam, 20 april 
1945 Bafinhqfszeitun ̂zendm^ van de 
lüeekeditie uan Europakabel' met bestemming 
Strossbur̂  in de E[zas fde Franse Elzas uias m de 
Tiueede Wereldoorlog uoordezoueeistemaai m 
de geschiedenis door Duitsland bezet) 'Europa 
Kabel' ujas een ujekelijks uerschijnend, Europees 
economisch magazine Het luerd uit̂ ê euen 
vanaf 6 pm 1941 tot 8 september 1944, 
flünuankelijk m het Duits en Nederlands, later 
alleen m het Duits Tarief tot 2 kilo 60 pfennig, 
daarbouen 10 p/ennî  per 500 ̂ ram of gedeelte 
daarvan Dejrankerin^ uan 1 40 mark houdt m 
dül het pak kranten tussen 5 5 en 6 kilo mort 
hebben ̂ eiüo ên (hrt extra bedrag van 80 
pfennig bouen de eerste schijf yan 60 pjenny 
staat uoor een ^euncht uan achtmaal 500 ^ram, 
dus 4 kilo) Op het adresetikrt is hrt nummer en 
de vertrektijd van de trein uermeld, hrt aantal 
kranten en hrtfleu;icht per krant is nirt uermeld 
Beide zegels hebben een datumstempel van 2 o 
april 1945, dezê el van 40 pjennî  is 
hoo ŝtujaarschijnhjk in hrt vel a^estempeld 
(uoora/stempelmä) Dezê el uan 1 mark uierd 
voor deze toepassing ujeinî  gebruikt 

r inks ajbeeldm^ 18  Brussel, Feldpost 
december 1945 Bahnho^^zeitun ̂zendin^ uan 

dt Brüsseler Zeitung' mrt bestemming Duisburg 
iünejtot 2 kilo 6opJenni5,per soo^ram meer 
Lif een ĉdeelte hieruan 10 pjcnnî  De ̂ankerin^ 
uin 1 lomark^eeftaandathrt^euJichtuan hrt 
pak kranten tussen 4 5 en 5 kilo mort hebben 
êlê en Hrt^eu'icht uan een krant komt 

daarmee op tussen de 45 en 50 3ram ferujordt 
een aantal uan honderd stuks vermeld) De 
kranten u;erden mrt de Feldpost naar station 
koin I gebracht en gingen vanajdit punt verder 
niet de trem naar Duisburg 

Hierboven ajbeelding 17Essen,met 1943 Bohnhqfs
zeitungzending van de'RheinischWestfälische Zeitung'mrt 

bestemming Leipzig Hauptbahnho/ Tarief tussen 100 en 
25ogram lopfennig Hrt betreft de verzending van drie 

stuks van de zondagseditie van de genoemde krant. 
A t̂empelmg door hrt ovale tremstempel LeipzigHannover 

Onder ajbeelding 20  Kempten, 3 september 1976 
'Kursbnef van hrt u ârenhuis Quelle mrt bestemming 
Neurenberg De naam 'Kursbnef kujam in de plaats 

van'BahnhoJsbrief Variabel tarief briejmrteen 
geuJichttussen 500 en 1 ooogram, 2 40 mark Het 

tarief IS voldaan door middel van een Jrankeer
machinestempel van 2 mark plus 40 pjennig die mrt 

behulp van postzegels u;erden voldaon De 
tremnummers zijn zouiel voor doordeu;eeks als 

zaterdags vermeld 

Links ajbeelding 19  München, 
26januan 1944 Bahnhojs
zeitungzendmg vande Deutschen 
Zeitung m Kroatien' met bestem
ming Neurenberg Tane/tussen 
50ogramenilalo 30 pjennig 
Vervoerd mrt de lijn München
Saolfeid Geen vermelding u^aaruit 
blijict hoe de krant van Zagreb 
naör München is vervoerd 
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^̂ îü ^p* 

■ ^ ^ ^ ■ ^ ^ ^ ^ ■ ■ ^ ^ 

Abt KoLE. Bou V 4. Siodt 

Fanner StraB» 308 
8500 NORNBEBG 

8500 NÜRNBERG 2 

was het niet zo'n bezwaar om 
enigszins gedateerde berichten 
te brengen. 

TARIEVENOVERZICHT 
Zoals we al schreven heeft het 
tarief uit vaste en variabele 
componenten bestaan. Vanaf i 
juli 1927 bestond het tarief al

leen nog uit de vervoerskosten. 
De vaste kosten werden apart 
geheven; ze werden dus niet 
verrekend doormiddel van het 
plakken van postzegels. 
De variabele kosten werden vol

daan op de adresdrager of kran

tenband, door het plakken van 
postzegels of door het aanbren

gen van afdrukken van een fran

keermachine. Een overzicht van 
de tarieven vindt u in de hier

naast afgedrukte tabel. 

Het tarief werd berekend op ba

sis van het vooraf op te geven 
gemiddelde gewicht van een te 
verschijnen krant, vermenigvul

digd met het aantal te verzen

den kranten. Veel kranten had

den een doordeweekse en een 
zondagseditie, elk met hun ei

gen gewicht. 
Zoals gezegd waren voor Bahn

hofszeitungen waren vanaf 1 juli 
1927 geen vaste kosten meer 

verschuldigd, maar voor Bahn

hofsbriefe bleef een vast bedrag 
perweekof per maand (naar 
keuze) verschuldigd. 

Tarievenoverzicht Bahnhofzeitungen 

Vaste component in de tarieven 

Van 1 december 1923 tot ^ojuni 1924; 
5 pfennig per maand per krantenexemplaar 

Van 1 juli 1924 tot 30juni 1927: 
50 pfennig per maand voor kosten identiteitspas per krantentitel* 
10 pfennig per maand per krantenexemplaar 
*. een uitgever kon meerdere edities drukken, vandaar het aparte tarief per krantentitel 

Variabele component in de tarieven 

Gewicht 

tot 100 gram 
100 tot 250 gram 
250 tot 500 gram 
500 gram tot I kilo. 
I kilo tot 1.5 kilo 
I kilo tot 2 kilo 
1.5 kilo tot 2 kilo 
elice kilo meer tot 20 kilo 
elke 500 gram meer tot 20 
*: maximaal 20 kilo 

Van 1 juli 1927 
tot 28Jebruari 1935: 

5 pfennig 
10 pfennig 
20 pfennig 
30 pfennig 

60 pfennig 

20 pfennig 
kilo* 

Van 1 maart 1935 
tot 8 met 1945•̂ ■ :̂ 

5 pfennig 
10 pfennig 
20 pfennig 
30 pfennig 
45 pfennig 

60 pfennig 

10 pfennig 
: op I maart 1946 werd de dienst weer hervat 

TOT SLOT 
Bij het samenstellen van dit ar

tikel kwamen enkele problemen 
om de hoek kijken. In de eerste 
plaats is daar het gegeven dat 
er maar weinig ofriciéle infor

matie over de dienst Bahnhofi

zeitungen beschikbaar is. Verder 
is het een handicap dat er geen 
of nauwelijks stukken beschik

baar zijn uit sommige vrij lange 
periodes tijdens het bestaan 
van de dienst (vóór 1927 en na 
1945). Ik hoop dat het artikel 
desondanks voldoende infor

matie bevat. Voor op en aan

merkingen  en nieuwe meldin

gen van voorbeelden van Bahn

hofszeitungen  houd ik me van 
harte aanbevolen. 

Geraadpleegde literatuur: 
Handwörterbuch des Postuicsens, 1953, di
verse auteurs. 
Die Gebühren im Deutschen Reich 1923
1953, PaulJurgen Hueske. 
Die Gebuhren im Deutschen Reich 1933
1945, PaulJurgen Hueske. 
Deutsches Reich, Post^ebuhrenkatalog 
1925 bis 1945, Rainer E. Lutgens. 
Postbuch 19451992, nach amtlichen 
Quellen bearbeitet, W^erner Stevens. 
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nuirausiiscHE 
^ ^ ^ ^ Opgaven voor de Opgaven voor deze rubriek 

in het meinummer 2005 (ver
schijnt begin mei 2005) moe
ten uiterlijk op i april 2005 in 
het bezit zijn van de redactie 
van 'Filatelie', Klipper 2, 
1276 BP Huizen. Voor opna
men onder het kopje 'Ruilda
gen' moet u de volgende ge
gevens vermelden: datum, 
plaats, locatie, adres locatie, 
openingstijden en een tele
foonnummer voor nadere in
formatie. Er wordt slechts 
één telefoonnummer ver
meld. Emailadressen of 
adressen van websites wor
den niet opgenomen. Onvol
ledige opgaven van evene
menten kunnen helaas niet 
verwerkt worden. 

Hoewel deze agenda met veel 
zorg wordt samengesteld, 
kan de redactie niet garande
ren dat de genoemde evene
menten ook op de aan haar 
opgegeven data en tijdstip
pen doorgang vinden. De re
dactie aanvaardt geen aan
sprakelijkheid voor eventu
ele fouten in de evenements
gegevens. 

Niet alle evenementen zijn 
gratis toegankelijk. Verder is 
het mogelijk dat postzegels 
slechts een onderdeel vor
men van het materiaal dat op 
de hieronder vermelde beur
zen wordt aangeboden. Wij 
adviseren u daarom met 
klem om  en dat geldt dan 
vooral bij het bezoeken van 
ver van uw woonplaats ver
wijderde evenementen  eerst 
even met de organisatoren te 
bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

■ 12 en 13 maart: 
Schagen. MagnusJeugdpost, 
propagandatentoonstelling 
op het thema 'Ridders en 
kastelen' ter gelegenheid van 
het 25jarig bestaan van de 
jeugdafdeling van de filatelis
tenvereniging WestFries
land, tevens ter gelegenheid 
van de Dag van de Jeugdjüatehc. 
Scholengemeenschap Scha
gen, Wilhelminalaan 4. Ca. 
150 jeugdkaders en 100 ka
ders voor volwassenen. Spe
ciale envelop met stempel 
(inlichtingen: 0224571422). 
Openingstijden: op zaterdag 
12/3 van 10 tot 17 uur en op 
zondag 13/3 van 10 tot 16 uur. 
Inlichtmgen: H. Bekker, Mid
denweg 7,1761 LC Anna Pau
lowna, telefoon 0223521763 
of fax 0223522218. 
• 12 en 13 maart: 
Vlissingen. Regionale post
zegeltentoonstelling m cate
gorie 3 ter gelegenheid van 
het zestigjarig bestaan van de 

i Vlissingse Filatelisten Vereni
ging. Aula scholengemeen
schap CSW, Adriaan Coorte
laan 5. Ca. 100 kaders, handel 
aanwezig, toegang gratis, ca
talogus €1.. Openingstijden: 
op zaterdag 12/3 van 12 tot 18 

uur en op zondag 13/3 van 10 
tot 16 uur. Informatie: W.F. 
Broeke, Kappeijnevan de 
Coppellostraat 15,4384 BT 
Vlissingen. 
• ig en 20 maart: 
Wetteren (België). Themaphila 
40, negentiende weekeinde 
van de filatelie. Scheppers
instituut, Cooppallaan 128. 
Openingstijden: op beide da
gen van 10 tot 17 uur. Voor
verkoop en afstempeling 
emissie 'Belgica 2006' (19 
maart). Competitieve provin
ciale tentoonstelling Oost
Vlaanderen (alle klassen, 
incl. Open Klassen en eenka
derinzendingen). Handel 
aanwezig. Inlichtingen: 
Koenraad Bracke, Baer
donckstraat83, B9230 Wet
teren (België) of per email: 
kobra22(g)pandora.b£ 

BRIEVENBEURS 

GOUDA 

SPORTHAL 
DE ZEBRA 
VRIJDAG 253 EN 
ZATERDAG 263 

• 25 en 26 maart: 
Gouda. De Briei;enbeurs, inter
nationale beurs voor postge
schiedenis, poststukken, 
postwaardestukken en litera
tuur. Thema: Duitsland. 
Sporthal De Zebra, Goverwel
lesingel lo. Openingstijden: 
op vrijdag 25/3 van 11 tot 17 
uur en op zaterdag 26/3 van 
10 tot 17 uur. Inlichtingen: 
Bietenakker 33, 2723 XD 
Zoetermeer, faxi3i(o)7g
3311218 ofvia de website 
ujuiu).bncucnbeurs.com. 
• 8 en 9 april: 
Woudenberg. Wouphilex 
2005, propagandatentoon
stelling ter gelegenheid van 
het 25jarig bestaan van de 
Woudenbergse Postzegel en 
Muntenvereniging 'Onder de 
loep'. CC De Kamp, Bosrand 
15. Ca. 150 kaders. Informa
tie: D.H. Visser, Rembrandt
laan 33, 3931 TH Wouden
berg, telefoon 0332863510. 
• 15,16 en 17 april: 
Wageningen. Wagenpost 
2005, tentoonstelling met 
deelname in de categorieën 2 
en 3, eenkader en jeugdklas
se, georganiseerd door filate
listenvereniging 'De Globe' 
afdeling Wageningen. Motto: 
Oorlog en Vrede. Aanleiding: 
het 40jarig bestaan van de 
afdeling en 60 jaar Bevrij
ding. Sporthal De Bongerd, 
Wageningen. Ca. 270 kaders; 
handelaren en jeugdactivitei
ten. Informatie: P.Reijbroek, 
Dolderstraat 29, 6706 JD Wa

geningen, telefoon 0317
42ii07ofperemail: 
pieterr@xs4all,nl. 
• 10 tot en met 15 mei: 
Brno (Tsjechië). Brno 2005, 
internationale FEPAtentoon
stelling onder erkenning van 
de FIP. Ook Eenkadercollec
ties en Open Klasse. Brno 
Messegelände. Inlichtingen: 
H. Buitenkamp, Van Bereste
ijnstraat 26a, 9641 AB Veen
dam, telefoon 0598636165. 
• 20, 21 en 22 mei: 
Kerkrade. ParkstadFila 2005, 
multilaterale tentoonstelling 
(categorie i, eenkader, jeugd 
en literatuur) m GSEver
band, georganiseerd door de 
Eerste Kerkraadse Philatelis
ten Vereeniging ter gelegen
heid van het 50jarig bestaan 
van de vereniging. Rodahal. 
Ca. i.ooo kaders. Handela
renstands, postadministra
ties, tentoonstellingsenvelop 
met speciaal stempel. Ope
ningstijden: op 20/5 en 215 
van 10 tot 18 uur en op 22/5 
van 10 tot 17 uur. Inlichtin
gen: H. Brouns, Karolingen
straat 9, 6369 BV Simpelveld, 
telefoon 0455441891. 
• 20, 21 en 22 mei: 
Kerkrade. Fila Rolduc, ten
toonstelling (categorie 3), 
verzorgd door verenigingen 
die aangesloten zijn bij Eu
rophila. Ca. 200 kaders. Vie
ring Limburgse Filatelisten
dagen. Tentoonstelling loopt 
parallel aan ParkstadFila (zie 
hierboven). Inlichtingen: H. 
Brouns, Karolingenstraat 9, 
6369 BV Simpelveld, telefoon 
0455441891. 
• 20,21 en 22 mei: 
Kerkrade. Derde Licchtenstein
salon, georganiseerd door de 
Nederlandse Vereniging van 
Postzegelverzamelaars van 
het Vorstendom Liechten
stein (NVPVL) tijdens Park
stadFila 2005. Multizaal, Ro
dahal. Overzicht van de 
Liechtensteinfilatelie in ca. 
160 kaders (incl. internatio
nale inzendingen). Bijzonde
re inzending van Postmuse
um Vaduz (Liechtenstein) op 
het thema 'Zestig jaar Liech
tensteinse Rode Kruis'. Ope
ningstijden: zie Parkstad
Fila 2005. Inlichtingen: P.Th. 
van Dijk, Boterdiep 7, 2904 
ED Capelle a/d Ilsse, telefoon 
0104512925. 
• 27,28 en 29 mei: 
Verona (Italië). Veronajil, fila
telisdsche voorj aars manifes
tatie, laarbeurs Verona, Pa
diglione No. 8 (afslag Vero
naZuid, A4a). 15.000 m' 
vloeroppervlak, 250 filatelis
tische stands. Openingstij
den; 27/5 van 10 tot 18 uur, 
28/5 van 9 tot 18 uur en 29/5 
van 9 tot 14 uur. Inlichtingen: 
AFNS, Casella Postale 307, 
37100 Verona (Italië). 
• 22 en 23 oktober: 
Weert. Rojo 2005  Limphilex 
XXXVI, lustrumtentoonstel
ling (55jarig bestaan) met 
deelname in de klassen 2 en 3 
plus eenkaderklasse, open 
klasse en jeugdklasse. Motto: 
Uit de oude schoenendoos. SG 

Philips van Horne, Wertha
straat i. Ca. 300 kaders, han
delaren en jeugdactiviteiten. 
Inlichtingen: G. Hendrikx, 
Irenelaan 27, 6006 HB Weert, 
telefoon 0495533862, 
emailg p,hendnl<x(a)zonnet,nl 
• 28, 29 en 30 oktober: 
Rotterdam. Dag van de Postze
gel Rotterdam 2005, postzegel
tentoonstelling ter gelegen
heid van het loojarig bestaan 
van de Philatelistenclub Rot
terdam. Congrescentrum 
Ahoy', RotterdamZuid. Pro
gramma en openingstijden 
nog onbekend. Deelnamefor
mulieren: A. Ritmeester, Ter
natestraat20, 2612 BD Delft, 
telefoon 0152141701, email 
a.ritmcester(3)planet.nl. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 12 maart: 
Drachten. Brede School De 
Drait, Flevo 186,1016. Tele
foon 0513688296. 
Gouda. Het Anker, Emma
straat4g, 1016. Telefoon 06
53587131. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
Hoofddorp. De leugd van Gi
steren, Beemsterstraat 4,10
16. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Maassluis. De Flat, Burge
meester Schwartzlaan 2C, 12
16. Telefoon 0615224937. 
Mijdrecht. Dr. J. van der 
Haarlaan 6,1014. Telefoon 
0297289322. 
Zeist. Kerckebosch, Graaf 
Adolflaan, ioi6. Telefoon 
0306916858. 
• 13 maart: 
Boxmeer. Van Diepen, 
Spoorstraat 74,1016. Tele
foon 0485571842. 
Boxtel. Vmbocollege, Baan
derherenweg 2,1013. Tele
foon 0411673775. 
Hilversum. Hotel Lapers
hoek. Utrechtseweg 16,10

i 16. Telefoon 0306063944. 
Venlo. De Koel, Kaldenker

' kerweg 182b, 1013. Telefoon 
' 07735I77OO

Wijchen. Sterrebos, Kasteel
j laan 4,1013. Telefoon 024
, 6413608. 
j • 17 maart: 

Steenbergen (Welberg). De 
I Vaert, Kap. Kockstraat 54, ig

22. Telefoon 0167563887. 
, • 18 maart: 

Oegstgeest. Gem. Centrum, 
Lijtweg 9,1416. Telefoon 
0715156534. 
• 19 maart: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla
menstraat 70,1016. Tele
foon 02g7343885. 
Appingedam. Aswa, Burge
meester Klauckelaan 16,10
16. Telefoon 0596611454. 
Dieren. Ontmoetingskerk, 
Admiraal Helfrichlaan 54,10
15. Telefoon 0313421220. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
Utrecht. Internationale Verza
melmarkt. Grote Veemarkthal, 

Sartreweg, g.3017. Telefoon 
0317614760. 
Wierden. Het Anker, Wilhel
minastraat 28, 1016. Tele
foon 0546571164. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1316.30. Tele
foon 0332863510. 
• 20 maart: 
Alkmaar. Aula Clusiuscolle
ge, Drechterwaard 10,1017. 
Telefoon 0725124435. 
Heemstede. Casca de Luifel, 
Herenweg 96,1115.30. Tele
foon 0235334252. 
Huissen. De Brink, Brink 8, 
1015. Telefoon 026
3255017. 
KerkradeHolz. De Holz, 
Lambertistraat 12,1018. 
Utrecht. Internationale Vena
melmarkt. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, g.3017. Telefoon 
0317614760. 
Winschoten. De Klinker, Mr. 
D.U. Stikkerlaan 41,1016. 
Telefoon 05g75g2676. 
• 21 maart: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Slotemaker de Bruïneweg 
272, ig.3022. Telefoon 024

3974654
• 26 maart: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 3,1016. Tele
foon 0235617279. 
Brielle. Zalencentrum, Lan
gestraat76,13.3016.30. Te
lefoon 0181415640. 
Ede. De Kei, Peppelensteeg 
12,1017. Telefoono3i8
638634. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 3gga, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
NoordwijkBinnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat 5,10
16. Telefoon 07i36i4ig8. 
Roermond. Wijkgebouw, 
Schepen van Hertefeltstraat 
26a, 1316. Telefoon 0475
4958gg. 
Steenbergen (Welberg). De 
Vaert, Kap. Kockstraat 54,10
16. Telefoon 0167563887. 
Veenendaal. CSG, Industriel
aan 16,1016. Telefoon 0318

520949
Zwolle. Jubal, Geert Groote
straat 1,1016. Telefoon 038
42i64g3. 
• 28 maart: 
Rotterdam. Golden Tulip 
Airport Hotel, Vliegveldweg 
5g, 1016. Telefoon 030
6063944. 
• 2 april: 
Deventer. Zalencentrum, J. 
van Vlotenlaan 85,1016. Te
lefoon 0570652596. 
Haaksbergen. De Bouw
meester, Bouwmeester loa, 
1016. Telefoon 0547
363000. 
Hendrik Ido Ambacht. Sand
ido. Reeweg 79,1317. Tele
foon 0786814441. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
Hoogvliet. De Zalmstek, 
Kruisnetlaan 190,1016. Tele
foon 0181643045 (na 18 
uur). 
Leeuwarden. De Schakel, Ha
vingastate 7,1016. Telefoon 
0582662932. 
Lisse. 't Poelhuys, Vivaldi
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straat 4, ioi6. Telefoon 
0252411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat43,1015. Telefoon 
0528275629 (na 20 uur). 
Nunspeet. De Wheme, Ds. de 
Bouterlaan 5,13.1516. Tele
foon 0341256163. 
OosterhoutZuid. De Bunt
hoef, Bloemenhof 2,1316. 
Telefoon 0162429154. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,1015. Tele
foon 0297525556. 
Utrecht. Wijkgebouw, Balij
elaan 2a (ingang Croes
estraat), 1015. Telefoon 030

Wapenveld. De Nachtegaal, 
Nachtegaalweg48,1317. Te
lefoon 0384479883. 
• 3 april: 
Eindhoven. De Tongelreep, 
A. Coolenlaan 5,1016. Tele
foon 0306063944. 
WeertGroenewoud. SG Phi
lips van Horne, Werthastraat 
1,9.3015.30. Telefoon 0495
533862. 
• 6 april: 
NoordwijkBinnen. Ouderen
ruüdag. De Wieken, Wasse
naarsestraat 5,13.3017. Te
lefoon 0713614198. 
• 9 april: 
AlmereHaven. SG De Meer
gronden, Marktgracht 65,10
16. Telefoon 0365341427. 
Amersfoort. NPVSkandinavic. 
Sociëteit Amicitia, Prins 
Hendriklaan 15,1016. Tele
foon 0206329018. 
ArnhemZuid. Salvatorkerk, 
Salvatorplein, 1016. Tele

foon 0263230947. 
Dronten. Open Hof Coper
nicuslaan, 13.3016.30. Tele
foon 0321314305. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354, 
Hoofddorp. De jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat4,10
16. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Maassluis. De Flat, Burge
meester Schwartzlaan 2c, 12
16. Telefoon 0615224937. 
Ommen. Hervormd Cen
trum, Prinses Julianastraat 8, 
1016. Telefoon 0547
363000. 
Voorschoten. Cultureel Cen
trum, Prinses Marijkelaan 4, 
1016. Telefoon 0715611719. 
Zeist. Kerckebosch, Graaf 
Adolflaan, 1016. Telefoon 
0306916858. 
• 10 april: 
Alkmaar. De Rekere, Muider
waard 396,1016. Telefoon 
0306063944. 
Boxtel. Vmbocollege, Baan
derherenweg2,1013. Tele
foon 0411673775. 
Venlo. De Koel, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
0773517700
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,1013. Telefoon 024
6413608. 

NIEUWE EMISSIES 
NEDERLAND 

22 maart: 
100 Jaar Natuurmonumenten; 

velletje met vier verschillende 
postzegels van €0.39 (ge
gomd). Zie 'Nieuw op het 
postkantoor' . 
100 Jaor Natuurmonumenten; 
velletje met vier verschillende 
postzegels van €0.65 (ge
gomd). Zie 'Nieuw op het 
postkantoor' . 
22 maart: 
Ondernemerzcäcls 2005; mailer 
met vijftig postzegels van 
€0.39 (zelfklevend). Zie 
'Nieuw op het postkantoor'. 
5 april: 
Zomcrzeacls 2005 ( 'Oten 
Sien'); twee postzegelvelle
tjes met drie verschillende 
postzegels van co.39ho.19 
(gegomd). Zie 'Nieuw op het 
postkantoor' . 
12 april: 
MOOI Ncderlond (afleveringen 
3 en 4); twee velletjes met vijf 
postzegels van €0.39 (ge
gomd). 
30 april: 
25jaarKoningin Beatrix; velle
tje met vijf verschillende 
postzegels met frankeerwaar
den van €0.39, 0.78,1.17, 
1.56 en 2.25 (gegomd). 
24 mei: 
Zakelijke postzegels 2005; rol 
met honderd postzegels van 
€0.39 (zelfklevend). 
Zakehjke postzegels 2005; rol 
met honderd postzegels van 
€0.78 (zelfldevend). 
14 juni: 
MOOI Nederland (afleveringen 
5 en 6); twee velletjes met vijf 
postzegels van €0.39 (ge
gomd). 

6 september: 
Tuieehngemissie met de Volks
republiek China; thema 
'wind en watermolens' . In
formatie ontbreekt nog. 

Eventuele uiijzigingen in hrt 
programma uoorbehouden 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 
Zeestraat 8082 
2518 AD 's Gravenhage 
Telefoon: 0703307500 
Infolijn: 0703307575 
Fax: 0703608926 
Internet: www.muscom.nl 
Openingstijden: maandag 
t/m vrijdag van 1017 ""■'> ^^' 
terdag, zondag en feestdagen 
1217 uur; op 25 december en 
I januari gesloten. 
Toegangsprijzen: 
volwassenen €6.

65plussers €4.50 
4 t/m 12 jarigen €3.

Rabo/NS kaarthouders 50% 
korting 
Kinderen t/m 3 jaar, Muse

umjaarkaart of Cultureel 
Jongerenpaspoort gratis 
Groepen groter dan 10 perso

nen €5.p.p. 

Studiezalen 
Het is momenteel niet moge
lijk om gebruik te maken van 
de studiezaal post en post
waarden. Zodra hier verande
ring in komt zullen wij dit 
meedelen. Wel kunt u nog 
gebruik maken van de biblio

theek, op afspraak met me

vrouw Spiekman: 070

3307500. 

BONDSBIBLiOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar! Voor 
internetgebruikers is de 
Bondsbibliotheek in Baarn 
niet meer gebonden aan de 
openingstijden (elke woens
dag van 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur). Via de site 
van de NBFV (uJUJUJ.nbjv.nl) en 
het aanklikken van de Biblio
theekzegel bereikt u de in
formatie die betrekking heeft 
op de prachtige collectie die 
in Baarn bewaard en ontslo
ten wordt. U vindt er een 
overzicht van de lopende tijd
schriftenabonnementen, ziet 
welke boeken er nieuw aan
geschaft zijn en kunt er na
gaan op welke wijze deze 
boeken te leen zijn. Aan een 
overzicht van de (oudere) 
tijdschriften wordt hard ge
werkt. 
Als u wilt weten of een be
paald boek of tijdschrift aan
wezig is, dan kunt u dit met 
behulp van een elektronisch 
informatieaanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per email. Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze emailen 
(bibliotheek@nbiü.or3). 
De Bondsbibliotheek... een 
surfbezoekje waard! 

SAMENSTELLING: KEES VERHULST 
POSTBUS 24013, 2490 AA DEN HAAG 

EMAIL: KEES.VEIUIULST(3)WANAD00.NL 

NEDERLANDDUITSLAND 
Voor u ligt het themanum
mer Duitsland van het 
maandblad 'Filatehe'. Ook in 
mijn rubriek wil ik kort aan
dacht besteden aan ons buur
land Duitsland. Maar eerst 
iets over (mooi) Nederland. 

MOOI NEDERLAND 
Voor de uitgifte van de post
zegels 'Mooi Nederland' 
heeft TPGPost tien eerstedag
stempels gemaakt met de af
beelding van Nederland en de 
tekst 'Mooi Nederland' zoals 
die in geperforeerde vorm te
rugkomt m de velletjes. De 
stempels zijn nagenoeg iden
tiek, met uitzondering van de 
uitgiftedatum en de plaats
naam. Ik toon u het eerste 
stempel, uitgegeven op 8 fe
bruari 2005 met de plaats
naam Nijmegen. 

\/X'l'lO...'~ 
Nijmegen 

TPGPost gaf ook een cadeau
set uit, die te verkrijgen is bij 
de CoUectClub in Groningen. 
De set bevat een penning en 
een gestempeld postzegelvel

iMl'i'.^^^f^^'^^^A;:^^ 

letje 'Mooi Nederland' van 
Nijmegen. Dit velletje is ge
stempeld met een voor deze 
gelegenheid vervaardigd dag
tekeningstempel Nijmegen
Zujanenueld 8.11.059. Het 
stempel lijkt op een echt dag
tekeningstempel, maar wijkt 
op details af Let u maar eens 
op het cijfertype van de da
tum. Ziet u de verschillen? 
Ter vergelijking laat ik een af
druk van een 'echt' dagteke
ningsempel Nijmegen zien. 

Tuk genomen? 
Het laatste woord zal nog wel 
niet geschreven zijn over de 
postzegels 'Mooi Nederland'. 
Ik vraag me af of we als verza
melaars niet zijn tuk geno
men met deze serie zegels 
vanwege de bijzonder moei
lijke verkrijgbaarheid... 

DUITSE SONDER
STEMPELSTELLEN 
In Duitsland worden de post
stukken die ter stempeling 
worden aangeboden gestem
peld in de drie Sonderstempel
stellen, die respectievelijk ge
vestigd zijn te Weiden, Bonn 
en Berlijn. 
Vanaf I januari 2005 zijn in 
deze drie vestigingen drie 
fraaie bijzondere dagteke

ningstempels in gebruik ge
nomen. 
Op verzoek kunt u een afdruk 
verkrijgen bij de desbe
treffende Sonderstempelstelle, 
De datum waarmee wordt ge
stempeld, komt overeen met 
de datum van binnenkomst 
van de poststukken. Op ver
zoek kan trouwens ook nog 
een datum worden verkregen 
tot maximaal 28 dagen terug. 

. ,^£^0^'^ ' "̂  OPp 

Sonderstempelsteile Weiden 

, B O N N : 

Sonderstempelstelle Bonn 

;BERL(A/

Sonderstempelsteilc Berlijn 

http://co.39-ho.19
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DE TANDJES VAN DE MACHT 
BUTEN OOK IN DUITSLAND 

Onenigheid en verwarring over begrippen Vmnenland^ en ^buitenland* 
DOOR JAN H E U S , A M S T E R D A M 

Er was ooit een periode waarin brieven uit Saorland die 

naar WestDuitsland werden verzonden van een 

frankering in het buitenlands tarief moesten worden 

voorzien. Voor brieven in omgekeerde richting was echter 

het binnenlands tarief nodig: politiek! Jan Heijs neemt 

een aantal gevallen onder de loep waarin de 'tandjes van 

de macht' irritant hard bleken te kunnen bijten. 

OLDENBFRft S. r ü ^"^li^ G. GOLDENBERG 8:0 
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Aßjeeldmg i  Brief uit 7S72 \/an Zabern im Elsass naar Nancy in Frankrijk 

MAtSON DE PARFUMCRtC 

ó. K'ortenracn/ 

9^7'v/ 

//.' V ,<> / 

Afbeelding 2 BasseYutz werd 'NiederJeutz' en de Rue Nationale 'Adolf Hitler^trasse' 

Een brief met een geadresseer
de in het ene deel van de straat 
is binnenland, een adres iets 
verderop in de straat is 'buiten
land'. Een brief vanuit een stad
ie in Duitsland naar Frankrijk is 
buitenland, vanuit Frankrijk 
naar datzelfde stadje is binnen
land. 
Duitsland is geregeld verkleind, 
vergroot en gedeeld. Kortom, 
de grenzen verschoven nogal 
eens. Politiek gewenste grenzen 
werden met altijd postaal er
kend. Postale grenzen werden 
niet altijd politiek erkend. Dit 
leidde tot verschillende lastige 
gevolgen voor de verzending 
van post. Zonder uitputtend te 
zijn komen hieronder voorbeel
den van curieuze situaties en de 
daaruit voortvloeiende postale 
gevolgen voor het voetlicht. 

ELZASSLOTHARINGEN 
18711872 EN 1940 
Duitsland probeerde in 1870 
een groot deel van het Noord
Franse ElzassLotharingen te 
veroveren. Noordoostelijk 
Frankrijk werd vrijwel geheel be
zet. Met het vredesverdrag van 

10 mei 1871 werd het grootste 
deel van het veroverde gebied 
weer teruggeven, met uitzonde
ring van enkele 'oude rijksde
len' die bij Duitsland bleven. Na 
het vredesverdrag werd vanuit 
deze delen van het land de oor
log per post gewoon voortge
zet. Postaal werd er pas over
eenstemming bereikt op 12 fe
bruari 1872 en dat verdrag trad 
pas op 15 mei 1872 voor Duits
land in werking; in Frankrijk 
gold het pas vanaf 24 mei van 
datzelfde jaar. 
Over deze periode zijn volop 
dikke filatelistische boeken ge
schreven. Het IS zowel in Duits
land als Frankrijk dan ook een 
bijzonder gewild verzamelge
bied. Om dit kort te illustreren 
bijgaand briefdie met een zegel 
van 2 groschen van het Deut
sches Reich correct is gefran
keerd (afljeelding 7). De brief 
werd op 5 januari 1872 van Za
bern im Elsass verzonden naar 
Nancy in Frankrijk. Het aan
komststempel. Nancy y.T.i8j2, 
staat op de achterzijde van deze 
helaas verkorte, maar evengoed 
zeldzame brief De brief werd 

ook van een Franse postzegel 
voorzien, die in Frankrijk werd 
afgestempeld Frankrijk be
schouwde Saverne (in het Duits 
Zabern im Elsass) namelijk als 
Frans binnenland. Duitsland 
vond het echter Duits binnen
land en brieven naar Frankrijk 
moesten dus van een franke
ring in het buitenlands tarief 

voorzien zijn. Frankrijk erkende 
de Duitse zegel niet en de enige 
manierom zo'n brief zonder 
vertraging of Strafport te ver
zenden was het poststuk dub
bel te frankeren: met een Frans 
en een Duits zegel. 
Twee oorlogen later, vanaf juni 
1940, werd Tiet Franse Basse
Yutz in Lotharingen Niederjeutz 
en heet de Rue Nationale ineens 
Adolf Hitlerstrasse. Een en ander 
blijkt uit de afgebeelde brief (af

beelding!) met de Duitse zegel 
en het noodstempel Nieder
Jeutz van 2^ september!940. 
De Franse zegels waren in dit 
gebied overigens nog tot 25 au
gustus 1940 geldig. Er bestond 
in ieder geval geen misverstand 
meer over wat binnenland of 
buitenland was; Hitler en zijn 
vazal Pétain waren het daarover Frans binnenland of met Saverne (in het Duits Zabern im Elsass) ? 



wel eens. Maar de situatie was 
kennelijk wel zo snel gewijzigd 
dat er noodmaatregelen nodig 
waren. 

BERLIJN 1948 
Berlijn werd na de Tweede We
reldoorlog, op 24 juni 1948, 
door de geldhervormingen eco
nomisch gezien verdeeld in een 
Oostzone en een westzone die 
er verschillende munteenheden 
op nahielden. Politiek gezien 
waren de westelijke geallieer
den (Frankrijk, CrootBrittannië 
en de Verenigde Staten) en de 
Sovjetunie het niet eens over 
deze opdeling van Berlijn. Om 
een langen ingewikkela verhaal 
kort te maken: door de geldher
vormingen was het noodzake
lijk dat de algemene uitgiften 
van postzegels voor geheel be
zet Duitsland werden gesplitst 
in zegels voor de westelijke zo
nes en die voor de Sovjetzone. 
Beiden werden in pfennige en 
marken uitgegeven, maar met 
een verschillende waarde. De 
Sovjetzone erkende de Berlijnse 
zegels van de westelijke zones 
niet voor post naar de Sovjetzo
ne van Berlijn. Later erkenden 
in Berlijn ook de westelijke zo
nes gedurende enkele maanden 
de zegels van de Sovjetzone 
niet op post naar de westelijke 
zones in Berlijn; de periode liep 
van 14juni toten met 15 sep
tember! 949. Het maakte alle
maal deel uit van de zogenoem
de Berlijnse postoorlog. 
Afgebeeld is een briefkaart {af
beelding 3) die alle scherpe 
grenzen van dit verhaal in zich 
heeft. De briefkaart is op 13 juni 
1949 dooreen WestBerlijnse 
afzender (in de Amerikaanse 
sector Neukölln) op de post ge
daan bij een postkantoor in de 
Sovjetzone (stempel Berlin 
C 63). De kaart is verzonden 
naar een adres in de westelijke 
sector van Berlijn (N31, Berg
strasse 31, Franse sector). De 
briefkaart is door de posterijen 
in het westen van strafport 
voorzien (8 westpfennig) om
dat de zegel per 14 juni 1949 
niet meer erkend werd en het 
stuk kennelijk op de veertiende 
in de westsector aankwam (een 
zuivere eerstdagenvelop dus!). 
Was de briefkaart een dag eer
der of in een postkantoor in de 
westelijke sector gepost, dan 
was er geen strafport geheven. 
Was de brief naar de Bergstras
se 129 of Bergstrasse 4681 ge
zonden, dan was er ook geen 
probleem geweest, want die 
huisnummers behoorden tot de 
Sovjetsector. Maar de num
mers 30 tot en met 45 in diezelf
de Bergstrasse behoorden tot 
de westelijke (Franse) zone. De 
afzender wist ook niet meer wat 
'binnenland' of'buitenland' 
was. 

SAARLAND 19481955 
Politiek en postaal gezien lie
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Afbeelding 3  De afzender van deze iiaart wist met meer wat binnen en wat buitenland was. 

rief. Tot zover de zaak gezien 
vanuit de positie van Saarland. 
Maar was 'overig Duitsland' het 
hier wel mee eens? Dat 'overige 
Duitsland' bestond op i mei 
1948 uit drie delen: de Geal
lieerde zone (later WestDuits
land), de Sovjetzone (later de 
DDR) en de Frans/ Engels/ 
Amerikaanse zone in Berlijn (la
ter WestBerlijn) samen met de 
Sovjetzone van Berlijn (later on
derdeel van de DDR). 
De Sovjetzone/DDR verklaarde 
een en andermaal, politiek en 
postaal, dat Saarland 'binnen
land' was, is en zou blijven. 
Brieven naar Saarland werden 
dus tegen binnenlands tarief 
gefrankeerd. Brieven van Saar
land naar de Sovjetzone/DDR 
werden met het buitenlandse 
tarief gefrankeerd. 
In de Geallieerde zone/West
Duitsland was de bevolking het 
hier politiek gezien helemaal 
niet mee eens. Verklaarde Saar
land 'overig Duitsland' postaal 
pen mei 1948 tot buitenland, 
de Geallieerde Zone/West
Duitsland volgde postaal pas 
per 1 oktober 1948; pas toen 
werd Saarland voor hen buiten
land. Dus moesten brieven uit 
Saarland in een korte periode 
(vijf maanden) worden voor
zien van het buitenlandse tarief, 
terwijl voor brieven in omge

pen de periodes dat Saarland 
voor Duitsland buitenland was 
en voor Frankrijk binnenland 
niet parallel. Zo is er een perio
de waarin brieven uit Saarland 
naar WestDuitsland van het 
buitenlandtarief voorzien moes
ten zijn, terwijl op brieven in 
omgekeerde richting het bin
nenlandse tarief nodig was. 
Allereerst de politieke ontwikke
lingen. Na de verovering door 
de geallieerden van Saarland, in 
de periode tot 21 maart 1945, 
losten de Franse troepen op 20 
juli 1945 de Amerikaanse troe
pen af. Met ingang van 26 juli 
1945 behoorde Saarland tot de 
Franse zone. Al in 1946 werd 
Saarland economisch gezien 
stap voor stap gescheiden van 
Duitsland, dus ver voor de de
ling met de Sovjetzone. Op 20 
november 1947 werd de franc 
de munteenheid in Saarland, in 
plaats van de mark. Op 23 okto
ber 1955 werd er een referen
dum gehouden, met als resul
taat dat Saarland met ingang 
van 1 januari 1957 politieK ge
zien weer deel uitmaakte van 
Duitsland en per 6 juli 1959 ook 
economisch. Tot zover in het 
kort de politieke ontwikkelingen. 
Postaal zien we geheel andere 
data. Op 1 mei 1948 besloot de 
Saarlandse regering het 'overi
ge Duitsland' als buitenland te 
beschouwen. Politiek gezien 
was het dat al maandenlang. 
Ditduurdetot 15 juli 1955, toen 
Saarland postaal weer binnen
lands gebied werd, maar poli
tiek gebeurde dat pas anderhalf 
jaar later. 

De term 'overig Duitsland' 
klonk nu niet bepaald overtui
gend als 'buitenland'. 'Overig 
Duitsland' uit de mond van de 
posterijen in Saarland klinkt 
toch eerder als 'binnenland'. 
Maar nee, het 'binnenland' was 
Frankrijk. 
Het gevolg was dat brieven uit 
Saarland naar Duitsland met 
het buitenlandtarief gefran
keerd moesten worden en wel 
van 1 mei 1948toten met i5 iu l i '^SPHMIIIVIHHBHiiMilHIHIil^MHIIMHMiPM 
1955. Voor brieven naar Franfc

rijk go ld het b i n n e n l a n d s e ta Afbeelding 4Ceen buitenlands tanefgeplakt, polmelie daad of gewoon onwetendheid"^ 

keerde richting het binnenlands 
tarief gold. In de periode van 1 
oktober 1948 tot 15 juli 1955 be
schouwden beiden, postaal al
thans, elkaar als buitenland. 
Het was voor de afzenders in de 
drie delen van 'overig Duits
land' wel erg verwarrend. Zeker 
toen de WestDuitse posterijen 
brieven die tegen het binnen
landse tarief waren gefrankeerd 
en van de DDR via WestDuits
land naar Saarland gingen, met 
strafport belastte omdat West
Duitsland het buitenlandse ta
rief hanteerde. Waarop de DDR 
weer boos werd, want volgens 
hen was Saarland 'binnenland' 
en had WestDuitsland niets te 
vertellen over de door hen vast
gestelde posttarieven, in dit ge
val binnenlands tarief. Voor de 
gemiddelde afzender was het 
allemaal niet meer te volgen. 
Afbeelding 4 Xooni een brief die 
op 12 januari 1949 van Bremen 
naar Saarbrücken werd verzon
den. Deze brief had dus tegen 
het buitenlandse tarief moeten 
worden gefrankeerd. Dat was 
om politieke redenen of uit on
wetendheid  niet het geval, 
maar dat doet niet terzake. Nor
maal is dat zo'n briefin dat ge
val van de 'T' van Taxe (porto) 
wordt voorzien, dat de post in 
Saarland het tekort int en dat af
draagt aan WestDuitsland. 
Maar dat gebeurde niet! De 
Duitse post plakte zelf port bij, 
stuurde de post door en inde 
het bijgeplakte port met behulp 
van een 'naheffingskaart' bij de 
afzender. Getuigen van het pos
taal bijfrankeren zijn de beide 
poststempels van hetzelfde 
kantoor en dezelfde datum, 
maar met een verschillende 
tijdsaanduiding. Of dit om poli
tieke redenen gebeurde (men 
wilde Saarland kennelijk niet 
nog verder dan nodig was er
kennen) of omdat men geen 
problemen wilde met deviezen 
is niet duidelijk. De discussie 
daarover is nog niet afgerond, 
maar brieven zoals deze zijn 
zeldzaam en getuigen wederom 
van 'tandjes die gevoelig in de 
macht bijten'. Ook hierTopen 
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binnenland en buitenland pos
taal en politiek door elkaar, nog 
meer dan in de eerdere voor
beelden. 

DDR 1945-1971 
De Sovjetzone/DDR beschouw
de de Geallieerde westelijke zo
nes/West-Duitsland en West-
Berlijn postaal gezien als 'bin
nenland', omdat men het poli
tiek gezien niet eens was met 
de deling van Duitsland. Tot 
1971 moest dan ook het binnen
landse tarief geplakt worden op 
brieven naar deze delen van 
Duitsland. Pas op ^ juli 1971 ac
cepteerde men postaal gezien 
de politieke deling en moest er 
buitenlands tarief geplakt wor
den. Politiek was de deling ech
ter nog steeds niet geaccep
teerd. 
/A/beetó/>ig5toonteen brief die 
op 2 augustus 1979 werd ver
zonden van Stralsund (DDR) 
naar Kiel (West-Duitsland). De 
posterijen van de DDR voorza
gen het stuk van een sticker 
met de tekst Zurück! Unzurei
chende Freimachung ('Retour, 
ontoereikend porto'). De afzen
der plakte 15 pfennig bij, waar
op de brief weer werd verzon
den. Dat het stuk retour afzen

der werd gezonden gebeurde 
omdat de West-Duitse post 
weigerde om het Strafport van 
een van een 'T' voorziene brief 
te innen en vervolgens aan de 
DDR af te dragen. Een brief
kaart van Rudolfstadt (DDR), 
die op 28 mei 1972 naarWest-
Berlijn-27 werd verzonden {af
beelding 6) en die voorzien is 
van een 'T' werd gewoon be
zorgd. Wederom lopen buiten
landen binnenland postaal en 
politiek gezien door elkaar. 

WEST-DUITSLAND 1985 
In West-Duitsland kwam in 
1985 een postzegel uit met het 
thema 'Veertig jaar inburgering 
van de uit hun land verdreven
en'. Daarmee werden de Duit
sers bedoeld die uit die vroege
re Duitse gebieden waren ver
dreven die na de Tweede We
reldoorlog deel uitmaakten van 
Polen, de DDR en Tsjecho-
slowakije. De genoemde landen 
waren tegen de term 'verdre
venen', want in hun ogen waren 
deze mensen vrijwillig vertrok
ken. De postzegels werden 
daarom in deze landen niet ge
accepteerd en brieven die er 
correct mee gefrankeerd waren 
werden weer teruggezonden. 
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Aßeeldmg 5 - Deze brief van Stralsund (DDR) naar Kiel (West-Duitsland) werd door de PTT 
van de DDR voorzien van een sticker met de tekst 'Zurück' Unzureichenae Freimachung'. 
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He( fs een kwestie van politieke optiek zijn de zogenoemde 'Heimatvertnebenen' op eigen 
initiatief vertrokken of moeten ze ah politieke vluchtelingen worden beschouwd"^ 

De West-Duitse post voorzag 
ze van een sticker waarop de re
den van terugzending genoemd 
werd. De tekst op een van deze 
stickers {zteapeeidingj) leidde 
tot hevige protesten. Het voor
beeld betreft een brief die op 12 
november 1985 (de eerste dag 
van uitgifte) van Kassei naar 
BiJsch in de DDR werd gezon
den. Vanwege de geplakte zegel 
kwam de brief retour en de 
West-Duitse post plakte er een 
verklarende sticker op. De sti
cker kwam echter, zoals duide
lijk te zien is, van Postamt Han
nover j, Ausiandstelle. En bij de 
term Ausland lag het probleem! 
Want hoe kon een brief uit de 
DDR - politiek gezien 'binnen
land' voor veel Duitsers, maar 
postaal gezien 'buitenland' - te
rugkomen komen met een sti
cker van de afdeling 'buiten
land'.^! Na protesten van bur
gers uit de Bondsrepubliek dat 
de DDR toch zeker geen buiten
land, maar binnenland was, 
werd de gewraakte retoursticker 
niet meer voor brieven die uit 
de DDR retour kwamen ge
bruikt. Postaal gezien was dat 
zeker n\et pïinktlich, maar poli
tiek gezien was het nu eenmaal 
gewenst. Alweer verwarring 

dus over 'binnenland' en 'bui
tenland'. 

En zo zien we dat de begrippen 
'binnenland' en 'buitenland' -
zeker als Duitsland er bij be
trokken is - erg verwarrend zijn 
en dat de kwestie gevoelig ligt. 
De tandjes van de macht bijten 
soms pijnlijk hard... ook in 
Duitsland. 
De Duitslandfilatelie biedt de 
verzamelaar vele mogelijkhe
den, want gelukkig is nog lang 
niet alles flTatelistisch tot op de 
bodem uitgezocht. De in deze 
bijdrage voor het voetlicht ge
haalde voorbeelden zijn ool< 
bruikbaar in een verzameling 
over posttarieven, kunnen wor
den opgenomen in een collectie 
die de regels van de Wereldpost
unie behandelt of zijn te gebrui
ken om - het is maar een greep -
verzamelingen op te zetten die 
de thema's 'bijzondere postrou-
tes', 'munteenheden', 'de de
ling van Duitsland', 'naweeën 
van de Tweede Wereldoorlog', 
'Strafport' of (zoals in mijn ge
val) 'politieke ontwikkelingen 
en propaganda' bestrijken. Ik 
wens u daarmee evenveel ver-
zamelplezier als ik zelf met dit 
onderwerp heb! 

D'-iSTX) Kassei 
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Postwertzeichens der Deutschen 
Bundespost." 
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Afbeelding 6 - Deze briefkaart van Rudolfttadt (DDR) naar West-Berltjn 27, die op 28 mei 
7972 naar West-Berlijn-2j werd verzonden - voorzien is van een 'T' - werd gewoon bezorgd. 

Afbeelding 7 - Dat de tekst op de sticker op deze bnefnaar de 'Auslandsstelle' van de Duitse 
PTT verwijst, schoot sommigen in het verkeerde keelgat, heftige protesten waren het gevolg 
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Oók specialist in motieven! 
Keuze uit meerdere boeken per 
hieronder genoemd motief. 

Architectuur en gebouwen 
Auto's, voertuigen 
Beelden, keramiel< en kunst 
Beroemde personen 
Dag van de postzegel 
Fauna: 

algemeen 
honden 
katten 
paarden 
vissen 
vlinders 
vogels 
WWF 
zeedieren 

Fietsen 
Flora: 

algemeen 
paddestoelen 

Jaar v.h. kind 
Kerstzegels 

Christelijk 
Klederdrachten 
Kon. Elisabeth 
Lady Di 
Militair en uniformen 
Mineralen 
Muziek 
Nobelprijswinnaars 
Olympische spelen: 

algemeen 
1956 en vroeger 
19601998 per olymp. spelen 

Padvinderij 
Ruimtevaart 
Rode Kruis 
Schaken 
Schepen 
Schilderijen 
Sport Algemeen 
Telecommunicatie' 
Topografie 

landschap 
Treinen 
UPU 
Vlaggen 

heraldiek 
Vliegtuigen 
Voetbal: 

algemeen 
per WK 
andere kampioenschappen 

in tijdvakken 
Walt Disney 
Zegel op zegel 
Zeppelins 

Vraag om onze nieuwsbrief. 
U ontvangt dan een lijst met 
uw verzamelgebied, zodat u 
manco's thuis in alle rust kunt 
uitzoeken. Wij leveren op het 
uiterst gunstige tarief van: 

45%50% Michel. 
G3G3Ca3GSG3G3G3Ga 
Dit geldt óók voor ons grote 
aanbod van xx zegels van 
overzee die meestal stukken 
duurder zijn. 
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Unsere 
Bürozeiten: 
Mo.Fr. 
7.0022.00 
Sa.+So. 
9.0021.00 Uhr 

Unser Angebot 
für alle Brief

markenSammler, 
vom Anfänger 
bis zum Profi 

Riesenauswahl in bekannt guter 
Qualität zu günstigen Sammlerpreisen 
nach Ihren Fehllisten 
• Deutschland mit allen Gebieten 
• Westeuropa, Osteuropa, alle Länder 

(keine Neuheiten) 
• Einzelmarken aus Sätzen aller gängigen 

Gebiete ohne Aufpreis 
• Riesenangebot gebrauchte und II. Wahl

Alben und Zubehör 
• RestpostenKataloge in enormer Auswahl 

(siehe Anzeige auf Seite 23) 
• Motivauswahlen: Kostenlose Fotokopieauswahlen 

Ihres Motivgebietes bitte anfordern!) 
(siehe Anzeige auf Seite A9) 

• ständiger Barankauf von Sammlungen (auch 
Motivsammlungen!) und Nachlässen / bessere 
Einzelstücke und Fotoattestware 

• Inzahlungnahme Frankaturware (BRD / 
Schweiz / Österreich / Liechtenstein / 
Frankreich /Telefonkarten) zu TopPreisen! 

• Preiswertes Münzangebot ab 1949, Schwer
punkt auf den heutigen EuroAusgaben 

Man kennt uns seit fast 25 Jahren auf jährlich über 
50 Veranstaltungen! Ausführliche InfoUnterlagen 
und Terminpläne bitte kostenlos anfordern! 

Anicauf EuropaCept 
Wir zahlen fü r k o m p l e t t e S a m m l u n g e n und Jahrgänge 
** wei te rh in bessere TopPreise w i e für jedes andere 
Sammelgebie t . Für 19561992 ■** in guter Qual i tä t zah

len wir noch i m m e r Spitzenpreise (übl iche Z u s a m m e n 

stel lung). Übriges Cept b i t te anb i e ten . G e w o h n t zuver

lässige und kor rek te A b w i c k l u n g selbstverständl ich. 

Aktuelle Hinweise 
I Von Mi t te Februar 2005 bis Ende Apri l 2005 f inden 
I Sie unsere großen Verkaufsstände auf fo lgenden 
j Veranstal tungen. Wir f reuen uns auf Ihren Besuch! 

13.02,2005 Reutlingen, FriedrichüstHalle 
20.02.2005 NTNeckarhausen, Beutwanghalte 
25.27.02,05 Ludwigshafen, „Südwest 2005", Pfalzbau 
03.05.03.05 München, Intern. Briefmarkenbörse 

MOCCentrum, Stand Nr. 52 
06.03.2005 KarlsruheDaxlanden, Rheinstrandhalte 
13.03.2005 HeÜbronn, Harmonie 
19.03.2005 Göppingen, Stadthalle 
20.03.2005 MannheimNeckarau, Rheingoldhalle 
26.27.03.05 Trochtelfingen, „TROGAPHIL" 
(Ostern) Werdenberghalle 
02.04.2005 Stuttgart Killesberg, int. Sanimlermesse 
03.04.2005 Freiburg, Neue Messe, Halte 1 
10.04.2005 Eningen, HapGrieshaberHalle 

Wir freuen uns auf ihren Besuch! Ort, Uhrzeiti 
liehe Durchführung bitte vorher abfragen! 

Ständiger Ankauf 
zu marktgerechten Preisen bei absolut korrekter 
Abwicklung! Wir kaufen ständig ganze Samm
lungen/Nachlässe und bessere Einzelstucke! Wir nen
nen Ihnen gerne Referenzen Fur Fotoattestware zah
len wir Spitzenpreise. Wir kaufen auch Motivsamm
lungen. Derzeit kaufen wir besonders gerne Schweiz, 
Österreich, Liechtenstein, Niederlande, Portugal, 
Monaco «* Sammlungen, Posten und Lagerbestande 

Unser K e n n e n l e r n  A n g e b o t 
i m Versand g ü l t i g bis 3 0 . Juni 2 0 0 5 

Bei Bestellungen bis 30. Juni 2005 bieten wir 
folgende Sonderversandpreise bei Lieferung 
nach Ihren Fehllisten: 
Deutschland und Westeuropa: 
Sätze und Marken aus Sätzen 
bis 250, MEUR 
geprüfte Sätze/Marken aus Sätzen 
über 250, MEUR bis 500, MEUR 
Sätze/Marken über 
500, MEUR mit Fotoattest 
Osteuropa alle lander: 
Motivauswahlen, alle Welt meist " 
Fotokopieauswahlen aus ca 50 Motiv
gruppen und über 400 Leitzordnern CrtO/ 
je nach Entnahme nur 4 5  5 0 /o Michel 

nur 4 5 % Michel 

nur 4 8 % Michel 

auf Anfrage 
nur 4 2 % Michel 

I n z a h l u n g n a h m e 
Frankaturware + Goldmünzen + Telefonkarten 
Wir nehmen derzeit f rankaturgült ige Marken Ihrer 
Wahl in jeder Größenordnung bei Kauf von Brief
marken oder Zubehör wie fo lgt in Zahlung: 
BRD g u l t € Werte Sondermarkenl, € (F.o Z.) fur 0,95 € 
BRD gult. € Werte Dauerserien 1, € (F o Z } fur 0,90 € 
Österreich (€ Werte) 1, € (F o.Z.) fur 0.80 € 
Schweiz 1, SFR (F.o.Z ) fur 0,50 € 
Liechtenstein (nur ab 1996) 1, SFR (F o Z) fur 0.50 € 
Frankreich (alle gültigen) 1, FF (F o Z ) fur 0,09 € 
Goldmünzen je Gramm, Feingoldgehalt T.P. derzeit 10, € 
Telefonkarten BRD 
(nur 5, € + 10, €Karten) 1, € (o.Z.) fur 0,?5 € 
Plündern Sie Ihre Umtausch bestände und/oder die 
Überbestände in Ihrer Portokasse zur sinnvollen 
Vervoiistandigung Ihrer Sammlung! 

KennenlernGutschein 
Bei Vorlage dieses Gutscheins erhalten Neukunden im 
Versand bis 30. Juni 2005 sowie an unseren Verkaufs

ständen auf den Veranstaltungen, die wir besuchen, 
beim Kauf von Briefmarken bis 20, M M / 1 0 ,  MEUR 
gutgeschrieben! ( U pro Person), Mindestbestellwert 
bei Briefmarken im Versand 50, Euro bzw. 110, MEUR. 

NEU: Besuchen Sie uns im Internet. Unter folgender Adresse 
finden Sie alle Informationen und unsere neuesten Angebote, 
sowie unsere aktuellen Katalog und Zubehörangebote: 

www.br ie fmarkenb iener .de 
Wir freuen uns auf die großen MessenA/eranstaltungen des 1. Halbjahrs 2005 Ende Februar In Ludwigshafen (SÜDWEST), 
Anfang März in MÜNCHEN, Ende Mai (MOTIVA) in Ludwigshafen und Anfang Juni auf der NAPOSTA in Hannover, 
sowie auf die vieten kleineren Veranstaltungen, auf denen wir mit unseren großen Ständen vertreten sein werden. 
Wie auf diesem Foto in Sindelfingen werden wir allen Besuchern der Intem. Briafmarkentage in München vom 03,03.200505.03.2005 an 
unserem nochmals vergrößerten Stand Nr. 52 ein Angebot bieten, das auch in München einmalig sein wirdl Wir freuen uns auf Ihre 
Bestellung im Versand und/oder auf ihren Besuch auf einer der anderen Veranstaltungen in den kommenden Monaten! 

Ihr Udo Biener mit Versandmitarbeltem und Mess^eam! 

DER SOLIDE PARTNER FUR IHR 

http://www.briefmarken
http://biener.de
http://www.briefmarken-biener.de


NEDERLANDSTALIGE TIJDSCHRIFTEN: DAAN KOELEWIJN 
BUITENLANDSE BLADEN: REDACTIE FILATELIE (A.I.) 

NEDERLANDSTALIGE 
TIJDSCHRIFTEN 

Leve de secretaris! 
In PVH, het verenigings
blad van de postzegel-
club in Huizen, lazen we 
dat de secretaris afscheid 
nam. Moet dit nu worden 
vermeld in deze rubriek? 
Ja, ik vind van wel - want 
we kunnen alleen maar 
'voor u lezen' als de vele 
tientallen verenigingsse
cretarissen in den lande 
ons hun bladen blijven 
toezenden. 

Je kunt ook lid worden 
De vereniging van gespe
cialiseerde verzamelaars 
van de postzegels van Ne-
derlands-Indié onder Ja
panse bezetting en onder 
het bewind van de repu
bliek Indonesië vóór de 
soevereiniteitsoverdracht 
heet Dai Nippon. De stu
diegroep werd opgericht 
in 1967. In het gelijkna
mige blad is een bespre
king te vinden van een 
van de vele publicaties 
die de vereniging uit
geeft, over de zogenoem
de Medan-porten. Verder 
treffen we een diepgra
vend artikel aan over het 
telegrafisch postwissel-
verkeer in Borneo en de 
Grote Oost. De vereni
ging heeft ook een aantal 
buitenlandse leden. 
Nieuwe leden zijn trou
wens welkom: kijk op 
tüiuuj.dainippon.nl. 

Veilingmeester-liefde 
Het is niet de gewoonte 
om in deze rubriek vei-
lingcatalogi te bespre
ken. Toch wil ik een uit
zondering maken en wel 
voor de catalogus van vei
ling 597 van Van Dieten 
in Den Haag. Behalve dat 
alle kavels er duidelijk in 
beschreven worden, is er 
ook een leuk artikeltje 
opgenomen over het ver

zamelen van poststuk
ken. De auteur schrijft: 
'Uw veilingmeester bezit 
een brief uit 1856 van Ne-
derlands-Indië met een 
afstempeling Ceram. [..] 
Daar zetelde resident Slij-
mering, die zich geen 
raad wist met de knevela-
rijen die assistent-resi
dent Max Havelaar in Le-
bak aantrof en rappor
teerde. De filatelistische 
waarde van de briefis ge
ring (25 euro), maar de 
historische des te meer, 
althans, voor uw veiling
meester die Multatuli's 
magnum opus Nederlands 
grootste literaire voort
brengsel vindt.' De tekst 
is ook te vinden in de ad
vertentie die Van Dieten 
in dit nummer van Filate
lie heeft laten plaatsen 
(zie pagina 178 en 179). 

Oude vertrouwde wijn in 
vernieuwde (post) zak 
Het blad De Postzak, tijd
schrift van de Nederland
se Vereniging van Post
stukken- en Poststempel
verzamelaars (in de 
volksmond Po & Po), 
heeft sinds kort een nieu
we omslag met een af
beelding in kleur van een 
poststuk uit één van de in 
het blad geplaatste arti
kelen. In het nummer van 
december troffen we een 
boeiend artikel aan van 
de hand van Pieter Mie-
syerus, getiteld Posttreinen 

uoor de Deutsche Dienstpost 
Niederlande 1940-1945. De 
auteur betoogt - terecht -
dat de Tweede Wereld
oorlog een gruwelijke tijd 
was, waarin de gewone 
zaken zoals het vervoer 
van post gewoon door
gingen. En daar schrijft 
hij een uitstekend gedo
cumenteerd verhaal over. 

Statussymbool 
In Plakker, het vereni
gingsblad van de Bos-

Columbus-sfne. statussymbool 

koopse postzegelvereni
ging, lazen we over zes
tien postzegels die vanaf 
de dag van hun uitgifte in 
1893 tot nu volop in de 
belangstelling zijn blij
ven staan. De afbeeldin
gen en de druktechniek 
van de zegels waren van 
een bijzonder hoog ni
veau. We hebben het over 
de Columbus-serie van 
de Verenigde Staten, de 
eerste herdenkingspost
zegels ter wereld. Al ten 
tijde van de eeuwwisse
ling van 1900 gold het be
zit van een complete serie 
voor verzamelaars als een 
statussymbool. De auteur 
heeft er een spannende 
bijdrage van gemaakt. 

200 miljard 
De Vereniging van Post
zegelverzamelaars Til
burg geeft regelmatig 
haar blad VPT Nieuws
brief uit. In het januari
nummer 2005 komt ui
teraard de contributie 
voor het nieuwe jaar ter 
sprake, maar er is nog 
een ander financieel arti
kel dat de aandacht trekt. 
Die laatste bijdrage gaat 
over de inflatie in Duits
land in de periode igi8-
1923. Vooral de tariefont
wikkelingen in die tijd le
veren spectaculaire getal
len op. Een gewone brief
kaart moest op het hoog
tepunt van deze nare situ
atie worden gefrankeerd 
met maar liefst 200 mil
jard mark. Dat is toch 
even andere koek dan de 
27.50 euro die de Tilbur-
gers jaarlijks aan hun ver
eniging moeten betalen... 

Ridders en kastelen 
Het postzegelmagazine 
van Jeugdfilatelie Neder
land, De Posthoorn, 
Icwam met een thema
nummer. Deze maand 
wordt in Schagen de Dag 
van de Jeu^d/ilatelie gevierd 
en dat gebeurt uiteraard 
meteen tentoonstelling. 
Het motto van de exposi
tie is Ridders en kastelen en 
daar ging het in het laat
ste nummer dan ook 

over. Hoofdredacteur Jef
frey Groeneveld slaagt er 
telkens weer in om fris 
ogende, vlot geschreven 
nummers te laten ver
schijnen. 

Kerstkien en nog meer 
In Heempost, het blad 
van de jubilerende post
zegelvereniging Heems
kerk (de club bestaat al 
veertig jaar), lazen we 
een verslag van de jaar
lijkse kerstkien. Maar be
langrijker vonden we een 
rubriek die we nog niet 
eerder zagen: Site van de 
maand. Elke maand wordt 
een internetsite getipt 
waarvan de redactie vindt 
dat hij waard is bekeken 
te worden. Dit keer atten
deert men de lezers op 
Stamp Encyclopaedia 
Poland, een site die het 
mogelijk maakt de ge
schiedenis van de Poolse 
zegels vanaf 1858 te be
studeren (adres: mem
bers.home.nl/bnieborg). Een 
mooi initiatiefl 

Onderontvangerij 
Wij Nederlanders kennen 
uit onze postgeschiede-
nis de hoofdpostkanto
ren en hulppostkantoren. 
In België sprak men vroe
ger van een postbureel en 
een onderontuangerij. De 
geschiedenis van de on
derontvangerij in Vla-
mertinge worclt beschre
ven in De Postzegel, het 
maandblad van de Ko
ninklijke Vlaamse Bond 
van Postzegelverzame
laars. De slogan van het 
magazine is Wie De Postze
gel leest, weet meer' Het ja
nuarinummer 2005 
maakt deze uitspraak 
waar, want behalve het 
verhaal over de eerderge
noemde onderontvange
rij bevat het blad ook een 
artikel over de presiden
ten van de Verenigde Sta
ten en over de ramp met 
de Hmdenburg. 

Melanchthon 
Jaap Cornielje bezit een 
verzameling over Philip-
pus Melanchthon. In Ga

briel, het tijdschrift voor 
de thematische filatelie 
met betrekking tot bijbel 
en christendom, schrijft 
hij daarover, met als re
sultaat een vervolgartikel 
over deze hervormer. 
Ook de gebrandschilder
de ramen van de kathe
draal van Toledo worden 
behandeld in het januari
nummer van 2005. 

Mag het of mag het niet? 
De Eerste Kerkraadse 
Philatelisten Vereniging 
bestaat dit jaar een halve 
eeuw. Dat wordt gevierd 
met een grote, nationale 
postzegeltentoonstel
ling. Voorzitter Albert 
Haan kijkt in Eekaapee-
veetje, het blad van de 
club, terug op die vijftig 
jaar. Verder in dit num
mer Mag ik dit stuk ujel of 
niet opnemen', een samen
vatting van een aantal ar
tikelen overgenomen uit 
het blad Thema, geschre
ven door Jan Cees van 
Duin. Op instructieve 
wijze wordt verteld of een 
poststuk al of niet thuis
hoort in een thematische 
verzameling. 

Amalia en Wilhelmina 
Naar aanleiding van de 
geboorte van prinses 
Catharina-Amalia plaatste 
De Stokvispost, orgaan 
van de afdeling Deventer 
van de NVPV, een verhaal 
over de geboorte van de 
betovergrootmoeder van 
het prinsesje, prinses 
Wilhelmina. Erg blij was 
men niet in 1880. Het 
Leidsch Dagblad kopte 't Is 
maar een meisje! Aan het 
uitgeven van een postze
gel van de pasgeboren 
prinses werd al helemaal 
niet gedacht. Kennelijk is 
de positie van de vrouw 
in onze samenleving in
middels verbeterd - wij 
kregen immers een 
prachtig blokje met 
'onze' Amalia? 

Vierende filatelisten 
De hobby- en verzamel-
club Begijnendijk in Bel
gië geeft een tweemaande
lijks tijdschrift uit: 't Dij-
kenaartje. Met veel 
plezier bekeken we het 
nummer van januari. Een 
grote fotoreportage van 
feestvierende, etende en 
drinkende filatelisten. En 
waarom? De club be
stond dertig jaar (profi
ciat). Gelukkig valt er 
niet alleen veel te bekij
ken, maar ook te lezen. 
Een artikel over de Bujfalo 
Balloon Post in de periode 
tussen 1873 en 1877 trok 
onze aandacht. Op deze 

http://home.nl/bnieborg


postvluchten werden ex
preszegels gebruikt om 
het luchtrecht te betalen. 
Verder bevat het blad ook 
nog een instructief arti
kel over padvinderspost. 

DAAN KOELEWIJN 

BUITENLANDSE 
BLADEN 

Als maar wordt betaald 
De verzamelaars van 
Duitsland kunnen uit 
maar liefst drie landelijke 
Duitse postzegelbladen 
kiezen, als ze 'hun' ge
bied op een beetje verant
woordelijke wijze willen 
bijhouden. Of eigenlijk 
uier, als we het buiten
beentje Michel Runds
chau meetellen. De laat
ste is begonnen als een 
maandelijks supplement 
op de catalogi die Michel 

uitgeeft, maar heeft zich 
in de afgelopen tien jaar 
ontwikkeld tot een 'echt' 
postzegelblad, dat niet 
zelden nieuwtjes weet te 
brengen die je in de ande
re bladen niet tegen
komt. In het nummer van 
februari 2005 lezen we 
bijvoorbeeld dat de post
administratie van Chili 
tegenwoordig alleen nog 
maar postzegels aan een 
bepaalde instantie of in
stelling wijdt als die 
daarvoor betaalt. Zo ver
scheen op 6 oktober 2004 
de zegel '150 jaar Duitse 
school in Osorno', die 
naar nu blijkt  in een op
lage van slechts tiendui
zend stuks is gedrukt. De 
bewuste school nam er 
daarvan drieduizend af
uiteraard tegen betaling. 
Door de geringe oplage 
konden niet alle abon
nees van de Chileense fi
latelistische dienst aan 

een exemplaar worden 
geholpen. 

Dat andere Frankfurt 
Net als in Nederland zijn 
ook bij onze oosterburen 
tal van studiegroepen en 
verenigingen van gespe
cialiseerde verenigingen 
actief Wie belangstelling 
heeft voor een overzicht 
van deze clubs en hun 
bladen, moet beshst eens 
kijken op de website van 
de Duitse bond, 
www.dbph.de, maar hier 
moeten we ons helaas be
perken tot twee voorbeel
den. Het blad Die Luft
post, orgaan van zowel 
de ArGe Luftpost als van 

aerofilatelistenclub Otto 
Lihenthal, laat zien wat 
het voordeel is van het 
lidmaatschap van zo'n op 
een gebied of verzamel
thema gerichte vereni
ging. Het blad bevat veel 
actueel, interessant 
luchtpostnieuws en daar
naast gedegen bijdragen 
over de luchtpostgeschie
denis. In nummer 4/2004 
troffen we bijvoorbeeld 
de bijdrage Frankjiirts An
schluss an das deutsche Flug
netz 192g. Ze verhaalt hoe 
de luchthaven van Frank
furt aan de Oder de be
geerde aansluiting op het 
Duitse luchtvaartnet wist 
te verkrijgen. Het artikel 
is geïllustreerd met af
drukken van de op het 
vliegveld gehanteerde 
poststempels en afbeel
dingen van poststukken 
die naar en van de lucht
haven werden vervoerd. 
Wie belangstelling heeft 
voor het lidmaatschap 
van de studiegroep kan 
contact opnemen met 
Hans Kaps, LloydG.
WellsStrasse 18,14163 
Berlijn (Duitsland). 

Orde met euro's 
Een geheel andere cate
gorie verzamelaars zal 
zich aangesproken voe
len door het Mitteilungs
blatt van de internationa
le studiegroep SMOJVl
Philatelie. SMOM staat 
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voor Soevereine Militaire 
Orde van Malta, een ge
bied dat door zijn nogal 
controversiële aard niet 
bij iedereen evenveel en
thousiasme zal oproe
pen. De status van de 
Orde is namelijk niet ge
heel duidelijk. Zoveel is 
zeker dat de SMOM erin 
is geslaagd met enkele 
postadministraties ver
dragen af te sluiten waar
in wordt bepaald dat men 
eikaars post zal bezor
gen. Het streven van de 
Orde lijkt erop gericht te 
zijn, door zoveel moge
lijk landen als een vol
waardige postadminis
tratie te worden be
schouwd, wat nogal 
moeilijk lijkt gezien het 
geringe grondgebied dat 
de orde bestrijkt. Maar 
dat verhindert zoals ge
zegd niet het aangaan 
van wederzijdse betrek
kingen; Italië sloot bij
voorbeeld eind vorig jaar 
een verdrag met de 
SMOM en daar is de Orde 
uiteraard erg blij mee. 
Die vreugde is terug te 
vinden in het blad van de 
studiegroep, dat meldt 
dat de Orde hiermee 'qua 
status op ongeveer de
zelfde hoogte is komen te 
staan als San Marino en 
hetVaticaan'. De Orde 
heeft ter gelegenheid van 
dat feit meteen ook maar 
een postzegel uitgegeven 
 met een waarde in eu
ro's nog wel. De zegel 
verscheen op 3 januari jl. 
Meer informatie is ver
krijgbaar bij de Internatio
nale ArGe der Philatelie des 
SMOM, p/a Edgar K. nä
herer, Zitzergasse 11, DE
61259 Usingen. Het lid
maatschap kost 31 euro 
per jaar. 

Spezialfall 
Van de drie landelijke 
postzegelbladen die in 
Duitsland worden uitge
geven is de Deutsche 
BriefmarkenZeitung 
waarschijnlijk het be
kendst. Het blad was vele 
jaren toonaangevend, 
maar heeft toch wat ter

rein verloren aan de con
currenten Bnefmarken
Spiê e! en  in wat minde
re mate  BriefmarkenRe
vue. Wel verschijnt het 
blad nog steeds veertien
daags, wat een hele pres
tatie is. In nummer 
2/2005 is een interessant 
thematisch artikel te vin
den, gewijd aan kunst op 
Duitse postzegels. Ook 
de moeite waard is een 
bijdrage onder de titel 
Spezialfall Bedeutende Deut
sche, dat ingaat op de qua 

Ktmst aul äealKhen Harken 
Mêisterminiatunn dv Maïwtl 

uiterlijk niet zo impone
rende, maar als het om 
de verzamelmogelijkhe
den gaat erg vruchtbare 
frankeerserie waarvan de 
waarden tussen ig6i en 
1964 aan de loketten 
kwamen. Dat er in Duits
land veel belangstelling 
bestaat voor afwijkingen, 
plaatfouten en variëteiten 
blijkt wel uit de steeds tot 
de rand toe gevulde ru
briek Markt und Marken 
(ondertitel: Fur Schatz
sucher), die alleen al in dit 
nummer goed is voor vier 
pagina's. 

Geen werkende vrouw 
Misschien is de Deutsche 
BriefmarkenRevue de 
kleinste van de 'grote 
drie', maar aan zelfverze
kerdheid ontbreekt het 

de redactie niet. Er wordt 
flink aan de weg getim
merd, met als klein suc
cesje het feit dat de DBR 
de verkiezing van de 
mooiste zegel van Europa 
naar zich toe heeft weten 
te trekken. Daarvan 
wordt op het omslag van 

het eerste nummer van de 
jaargang 2005 uitvoerig 
gewag gemaakt. Hetzelf
de nummer bevat een 
groot aantal korte bijdra
gen over klassieke en 
moderne Duitse emis
sies. Interessant is een 
artikel onder de kop Ge
zeigt werden durjte nur, was 
die NSFuhrung ujunschte' 
dat duidelijk maakt dat 
de nationaalsocialisten 
er goed op letten wat er 
op de Duitse postzegels 
werd afgebeeld. Een ze
gel met daarop twee wer
kende vrouwen  een ver
pleegster en een fabriek
arbeidster  haalde het 
niet omdat men vrouwen 
liever de rol van moeder 
zag vervullen en dat dan 
ondanks het feit dat vrou
wen ten tijde van de 
Tweede Wereldoorlog 
een belangrijk deel van 
het arbeidsproces voor 
hun rekening namen. 

Geniale wetenschapper 
Het blad Briefmarken 
Spiegel lijkt in Duitsland 
sterk in opkomst te zijn, 
vooral door het gebruik 
van veel kleur en een ei
gentijdse vormgeving. 

Net als bij de concurren
ten het geval is wordt ook 
in dit blad een mix gehan
teerd van onderwerpen, 
gewijd aan klassieke en 
moderne bijdragen, 
waarbij in de laatste cate
gorie de thematische fila
telie een belangrijke rol 
speelt. In het nummer 
van februari 2005 brengt 
de Spiegel onder meer ar
tikelen over die Hepburn
Sensation (het opduiken 
van enkele exemplaren 
van een nietuitgegeven 
zegel met het portret van 
Audrey Hepburn), de 
Bayerische P/ennigzeit en de 
Jurstiiche Mathematiker 
(waarmee de geniale na
tuurwetenschapper Carl 
Friedrich Gauss wordt 
bedoeld). 
Verder is er veel belang
stelling voor de prijs
ontwikkeling van Duitse 
postzegels en voor 
veilingopbrengsten. 

http://www.dbph.de


KËSeiNHIBI SAMENSTELLING: H.W. VAN DER VLIST AIEP, ASSENDELFT 
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AFLEVERING 4 2  VERVALSINGEN TEN NADELE 
VAN DE POST EN VAN DE VERZAMELAAR 

dan van defacsimiks die 
door Peter Winter zijn 
gemaakt  was mijn be
langstelling gewekt en 
iieb ik geboden. De kavel 
werd mij toegeslagen (zie 
afbeelding i). Bij ont
vangstviel me op dat de 
'zegel' (Michelnummer 
460) gedrukt was in off
set en een groter formaat 
had dan het origineel, dat 
gedrukt is in plaatdruk. 
De 'zegel' was verder 'ge
tand' langs de gedrukte, 
zwarte perforatie (qfbeel
ditifl 2). 
Dat dit alles destijds door 
een postbeambte werd 
geaccepteerd, is nogal 
vreemd: de man kon im
mers heel duidelijk zien 
dat dit geen echte postze
gel was. Het is daarmee 
zeker geen ten nadele van 
de posterijen gebruikte 
'vervalsing'. Na ont
vangst van het 'poststuk' 
heb ik mijn goede vriend 

Zoals u wel zult weten 
verzamel ik behalve ge
wone zegels en poststuk
ken ook vervalsingen ten 
nadele van de post. In het 
najaar van 2004 werd bij 
een Nederlandse veiling
houder in een kavel 
(West)Berlijn het vol
gende aangeboden: 'Mi
chelnummer 460, ver
valsing ten nadele van de 
Post, op lokale briefin 
Berlijn'. 
Omdat postvervalsingen 
uit die tijd (1932) me ei
genlijk niet bekend wa
ren  met uitzondering 

Wilhelm van Loo in Aken 
(Duitsland), vicevoorzit
ter van de Bund philatelisti
scher Prüfer (BPP), een e
mail gezonden met af
beeldingen en hem de 
vraag gesteld of hij deze 
'vervalsing' kende. Het 
antwoord dat ik kreeg, 
verwachtte ik eigenlijk al: 
[..] Es 1st sicher eme Fäl
schung, aber keine Postfal
schung, die musste dann zum 
Schaden der Post gelaujen 
sein. Dazu muss aber der 
Stempel auch echt sein, der 
zusätzlich mit dem Original 
dieser Zeit nervlichen werden 
muss. Der Stempel is unten 
stark verschmiert, m.E uol
hg unbegründet. [..] Zur 
Prüfung musste er nach 
Schlegel oderert. Oechsner.̂  

Vrij vertaald: 'Het is zon
der twijfel een vervalsing, 
maar geen vervalsing ten 
nadele van de post, want 
de zegel zou dan echt ge
lopen moeten hebben om 
de post schade te berok
kenen. Daarvoor moet 

echter het stempel ook 
echt zijn, dat dan met het 
origineel uit die tijd ver
geleken zou moeten wor
den. Het stempel is aan 
de onderzijde sterk ge
vlekt, naar mijn mening 
geheel zonder enige aan
leiding. [..] Vooreen 
keuring zou dit naar 
Schlegel of eventueel 
Oechsner moeten wor
den gezonden.' 

Ik heb vervolgens dr. 
Helmut P. Oechsner (per 
email) en HansDieter 
Schlegel (per brief) om 
nadere inlichtingen ge
vraagd. De veilinghouder 
werd van het voorgaande 
in kennis gesteld. Verder 
schreef ik hem: 
'Dat het geen vervalsing 
ten nadele van de post is, 
is voor mij duidelijk. 
Hoogstens misschien 
een reclameproduct, dat 
door medeweten van een 
postbeambte voorzien is 
van een afstempeling. 
Overigens had ik op mijn 

gefaxte biedlijst de aante
kening geschreven"ech
te postverv.?"' 

Van HansDieter Schlegel 
uit Berlijn kreeg ik het 
volgende bericht: 
Die aujdem Umschlag ver
klebte Marke wurdefiir Re
klamezwecke hergestellt 
Nachahmungen dürfen nicht 
in Originialgroße, sondern 
mussen mindestens 1/3 
groJ?ersein. Der Poststempel 
Berlin ''■ 11 e ist echt, die Aus
bruche am oberen und unte
ren Steg entsprechen genau 
dem Erhaltungszustand uon 
1952 Der Briejdurfte über 
den Postweg befordert wor
den sein, auch Postbeamten 
können sich irren. 

Samengevat: de geplakte 
zegel is voor reclame
doeleinden gemaakt; na
maaksels moeten min
stens eenderde groter 
zijn [dan het origineel]; 
poststempel Berlin is 
echt, zoals gebruikt in 
1932; de brief kan via de 

Van links naar rechts i Envelop met vergrote 'postzegel', een reclamevignet, verkocht als 'verval
sing ten nadele van de post op lokale brief in Berlijn', 2 Uitvergroting van het reclamevignet van 
ajbeelding 1, 5 Originele stempelajdruk van Berlin ^ 11 e met breuken m de binnenlijnen, net als 
in het stempel op de envelop met het reclamevignet; 4. Originele zegel en reclamcvignet 

lob ) „ OLbfernhaa tSacns j. 

( lo»)Bemstadt (Sacha) ,den i./.Ao 

übersende Ihnen h ie rmi t die gewansohten 5 j b f e . 
Hoffen t l i ca g e f a l l t Ihnen die Zusam.'Benstellung. t s 
i s t siif den " r i e f e n mindestens 1 v o l l e r Satz vor
handen. Betref fs der Zifiermarken bin 10h mir n ich t 
j "nz Klar was Sie meinen, woll ten Sie 2,iffem tind 
^berdnick zusajimen' i.enn j a , Icann i ch ihnen ja noch 
«CS f e r t i g machen, u i t t e so fo r t AntAort.AnDei schiokf 
ich Ihnen mit j j leicher jr'ost ih re Janzsaohen zu. habe 
s i e tjut eingepackt . Schicken Sie a i r b i t t e die 5 Pap
pen aus ffiemen "riefen wieaer n i t e.uruCK.^'un Komme. 
neue irberaruckmaricen mit den ~»schinendnck "Sowj. 
■''esat:'an<_,szone".x/ie sind aber i n der jjan/en ione ^ l e i 

i<nn herz l iche «TOiie an bie und Ihr« x<«iiij....=r 1̂ 

Links 5 Poststuk, gefabriceerd door Walter Freudenberg Rechts 5a Achterzijdebriefkaartmetschrijfdatum5julug48,teru;ijl de kaart isa^estempeldop 2 juli 1948 (zie voorzijde) 



post bezorgd zijn, ook 
postbeambten kunnen 
zich vergissen. 
Sclilegel bevestigde hier
mee mijn opvatting dat 
het geen echte postver-
valsing is, maar een re
clameproduct zoals er 
zovele in die tijd zijn ge
maakt, niet alleen in 
Duitsland maar ook Ne
derland, Frankrijk en an
dere landen. Daarnaast 
geeft Schlegel aan dat er 
met een echt poststempel 
IS afgestempeld (afbeel
ding 3). Mijn opmerking 
dat het met medeweten 
van de postbeambte moet 
zijn gebeurd, zwakt hij 
wat af door te zeggen dat 
een beambte zich ook 
kan vergissen. 
Met andere woorden; er 
is bij deze zegel absoluut 
geen sprake van een ver
valsing ten nadele van de 
post; wel werd de zegel 
op een lokale briefin 
Berlijn gebruikt. 
Ter vergelijking heb ik 
een originele zegel naast 
het reclameproduct ge
plakt (afbeelding 4). 

Handstempelopdrukken 
Dan wil ik het nu hebben 
over maakwerk, verval

singen e.d. door (en met 
medeweten van) postbe
ambten in de periode van 
de handstempelopdruk
ken van juni/jui 1948. 
Een aantal jaren geleden 
moest ik een groot aantal 
poststukken met voorna
melijk handstempelop
drukken uit 1948, die ge
bruikt waren in de Sovjet-
bezettingszone, laten 
keuren. Omdat ervan dit 
gebied - naar men zegt -
veel meer vervalste op
drukken dan echte be
staan èn omdat er ook 
vervalste, gedeeltelijk 
vervalste of geheel als 
maakwerk te beschou
wen brieven in de zen
ding aanwezig waren, 
stelde de keurmeester mij 
op de hoogte van zijn be
vindingen met betrek
king tot vervalste of 
maakwerkproducten. 
De eerste drie poststuk
ken (ajbeeldinflen 5, 6 en 
7) met het handstempel 
14 Bernstadt zijn afkom
stig van de postdirecteur 
en verzamelaar Walter 
Freudenberg. Hij heeft de 
oude postzegelvoorraad 
die hij in particulier bezit 
had, voorzien van dit 
handstempel. Vervolgens 

heeft hij de zegels op 
brieven geplakt, de stuk
ken tussen 2 en 10 juli 
1948 zelf afgestempeld 
met het stempel (10} Bern-
stadt (Sachs) a en ze daar
na in de postbestellingen 
gestopt, waarvan grote 
aantallen naar Johannes 
Oestreich in Olbernhau 
gingen. Het opvallende 
van ajbeeldm^ 5 is dat hij 
is afgestempeld op 2 juli 
1948, terwijl de tekst aan 
de achterzijde (zie detail) 
gedateerd is 3 juli 1948. 
Het aankomststempel 
van Olbernhau vermeldt 
als datum 6 juli 1948. 
De handstempelopdruk 
14 Zittau op de brief van 
afbeelding 8 is een verval
sing. Köhler was een 
postzegelhandelaar die 
veel poststukken heeft 
gemaakt die voor het me
rendeel nooit door de 
post zijn bezorgd. Samen 
met een andere hande
laar in Zittau, Bräuer, 
stempelde hij - met hulp 
van een postbeambte -
met het echte stempel Zit
tau 1 o en Zittau 1 p. De 
handelaar maakte een 
opdruktype dat nooit 
door de post is gebruikt, 
laat staan dat er zegels 

mee werden overstem-
peld. Deze handstempel
opdruk werd jarenlang 
genoteerd in de handboe
ken, totdat men de juiste 
toedracht te weten 
kwam; daarop werd het 
stempel uit het handboek 
verwijderd. 
Aan de envelop van ajbeel-
din^ g is eigenlijk niet 
veel correct. De geadres
seerde, Franz Kretsch-
mer, was penningmees
ter van de postzegelver
eniging van Schirgiswal-
de. Bekend is dat leden 
van deze vereniging zo
genoemde Urmarken (ze
gels van de eerste druk
ken van de 'arbeidersse
rie') naar postbeambte 
Richter brachten, met het 
verzoek die te voorzien 
van de handstempel 
14 Schngiswalde. Dit was 
in principe niet toege
staan: alleen zegels in het 
bezit van de posterijen 
mochten worden over-
stempeld. Let wel, men 
betaalde hier niets voor, 
terwijl de waarde van de 
niet-overstempelde ze
gels gedevalueerd was. 
Het feit dat Richter niets 
voor zijn diensten vroeg, 
heeft de mensen jaren

lang het idee gegeven dat 
de zegels met deze op
drukken dus echt waren. 
De originele, in het bezit 
van de posterijen zijnde 
zegels, zijn alleen op de 
avond van de 23 ste juni 
1948 op het postkantoor 
voorzien van een hand
stempel, net als de later 
aan het postkantoor ver
strekte extra zegels. Deze 
'originele' zijn uitslui
tend overstempeld met 
een violette stempel-
kleur. Alle zwarte op
drukken of overdrukken 
zijn vervalsingen. Franz 
Kretschmer heeft, als 
postbeambte in Schirgis-
walde, gebruik gemaakt 
van het aanwezige (terug
gedraaide?) poststempel 
Schirgiswalde 
(Oberlausitz) b -2.7.48.-16. 
Geen van die brieven 
heeft echter ooit postaal 
dienst gedaan, dat wil 
zeggen: ze werden niet 
vervoerd door de post. 
Op de achterzijde staat 
het aankomststempel 
Schirflisu)alde(OberlQusitz) a 
-3.7.48.-15 (zie detail); 
ook dat werd door Kret
schmer aangebracht. 
Nog opvallender is de ze
gel van 2 pfennig met de 

Rechts 6 en 7 
Tujee poststukken, 

net als 5 maak
werk van Waker 

Freudenberg 

Hieronder 6a 
Aankomststempel 

Olbernhau b, 
15 juli 1948, uijf 

dagen later dan de 
uerzenddntum 

Herrn 

Joh^nnej Deatraich» 

' 10 a 1 01bernil.''.u 1/ Sn. 

Kjrj,-Miirx-Str. 1-1. 

:JtQ)3ernstatll Sadi^ 
-" 'Baotenër Str. 37 ̂  X 

Wiffried Kößfer\ 
Zittau, Äuß Weßerfir 12 B 

«.If r«d K ü H L a H 

(loa) Z I T I A C / b a . 

ajere tfebaratrassa 12b 

Bouen. 8 Enuelopgefrankeerdmetuer-
ualst handstempelopdruk 14 Zittau, ge-
Jabricccrd door Kohier en Brauer 
Links 8a Adres uanWilJried Köhler, 
postzegelhandelaar en verualser. 

Bouen. 9 Enuelop met gemanipuleerde handstempelopdruk 
14 Schirgisujalde en te uroege ajstempeling (2 juh 1948) op 
postzegel met opdruk 'Soujjetische Besatzungs-Zone'. 
Links. 9a Aankomststempel ̂ juh 1948 



opdruk Sowjetische Besat-
zungs Zone. Zegels met 
deze opdruk zijn officieel 
op 3 juli 1948 voor het 
eerst gebruikt. Alleen van 
Halle is bekend dat ze
gels voortijdig, op 2 juli 
1948, zijn afgestempeld. 
Afbeelding 10 toont een 
van de meer dan duizend 
brieven die afkomstig 
zijn uit de voorraad van 
de voormalige postzegel
handelaar Kempe in 
Dresden. Hij heeft 150 com
plete series ('arbeiders
zegels') van handstem-
pels laten voorzien door 
een niet zo scrupuleuze 
postbeambte en wel met 
alle drie de typen van het 
postkantoor Meißen 1. 
Het merendeel van de ze
gels kwam uit zijn eigen 
handelsbestand, de rest 
kwam van het postkan
toor van iVleißen. Op de 
brieven zijn de zegels 
steeds met JVleiĴ en 1 h ont
waard; de Stempeldata 
liggen tussen 5 en 10 juli 
1948. De opgeplakte aan-
tekenstroken had Kempe 
zelf aan de rol in voor
raad. Zowel het adres als 
de verzendadressen wer
den naderhand met de 
hand of met de schrijf

machine op de envelop
pen aangebracht. Ook 
zogenoemde zakenbrie
ven zijn gebruikt. Bekend 
zijn ongeveer tachtig 
brieven en enveloppen 
met het adres van Martin 
in Meissen en als ver
zendadres Dr. Hans 
George (zie detail). 
De laatste twee envelo-
pen zijn complete maak
werken. 
De onder rembours 
(Nachnohme) verzonden 
envelop (afbeelding 11) is 
samengesteld uit ver
schillende onderdelen. 
Ten eerste de zegel van 
de Leipziger Messe, die is 
afgestempeld metTaucha 
(Bz Leipzig) c op 3 juni 
1948. Dan is op de enve
lop een deel van een 
adresstrook geplakt, met 
drie zegels met de hand
stempelopdruk 
14 Bautzen; deze zegels 
zijn afgestempeld met 
(10) Bautzen cc. Het stem
pel in het midden is on
leesbaar doordat de ze
gels over elkaar heen zijn 
geplakt, maar op het on
derste exemplaar is dui
delijk te zien 29.6.48.-0, 
hetgeen inhoudt dat deze 
zegel veel later is ge

bruikt. Ten derde is er la
ter ook nog het aanteken
strookje Bautzen 444 bij-
geplakt. Verder valt op de 
achterzijde het stempel te 
herkennen van Groß
raschen, 24.6.48.17 (zie de
tail). En tot slot dan nog 
de 'keurstempels' van 
H. Schmidt, die wel ori
gineel zijn, maar die af
komstig zij van twee ver
schillende poststukken. 
De laatste envelop die ik 
u laat zien (ajbeelding 12) 
is 'verzonden' door Artur 
Weber, een postzegel
handelaar met een niet al 
te beste naam, die be
kend stond als manipula
tor van poststukken (zie 
detail). 
De zegels op de envelop 
zijn voorzien van het ver
valste, bijzondere stem
pel van het Philatehsten-
TrefFen in Dresden (zie de
tails). Dat het om een vals 
stempel gaat, blijkt uit de 
breuk linksonder in de 
cirkel, die bij alle drie de 
stempels voorkomt en 
niet bij het originele 
stempel is terug te vin
den. Aangezien de enve
lop niet van verdere pos
tale aanduiding is voor
zien, is het wel duidelijk 

dat het couvert niet naar 
Noorwegen is gezonden. 

Misschien vraagt u zich 
af welke garantie het 
'keurmerk' op een aantal 
van de hier afgebeelde 
brieven en enveloppen nu 
eigenlijk geeft. We moe
ten ons realiseren dat, 
toen bekende keurmees
ters uit die tijd (zoals 
Schmidt, Fläschendrä-
ger, Heweker en vele an
deren) deze poststukken 
keurden, ze nog niet zo
veel wisten over de mani
pulaties, vervalsingen en 
onterechte afstempelin
gen. Vooral dankzij de 
onderzoeken van de late
re generatie keurmees
ters is hierover veel meer 
bekend geworden. Dat 
had tot gevolg dat men 
soms moest besluiten 

datgene wat vroeger als 
'echt' werd beschouwd, 
nu als vervalsing door het 
leven te laten gaan. 
Dat er ook nieuwe, jonge 
keurmeesters zijn die 
soms alles zomaar afkeu
ren, zonder duidelijke re
den of omschrijving, is 
echter ook niet goed. 
Sommigen missen, he
laas, zowel de praktische 
algemene als de filatelis-
tische kennis uit de tijd 
van net na de Tweede 
Wereldoorlog. Ze base
ren zich alleen op wat ze 
'van horen zeggen' weten 
of op wat er werd ge
schreven door anderen. 
Gevreesd moet worden 
dat dit een euvel is dat 
zich veel vaker zal gaan 
voordoen, ook bij andere 
verzamelgebieden. 

MEDEDELING VAN DE AUTEUR 
Toen ik eind januari 2005 bijgaande aflevering van 
de rubriek 'Vervalsingen herkennen' schreef, was 
dat vlak voordat ik - opnieuw, voor de vierde keer -
geopereerd zou worden aan mijn knie. Hopelijk is 
die operatie als u dit leest gelukt. Toch houdt dit in 
dat u na dit artikel voorlopig minder artikelen van 
mij in het maandblad 'Filatelie' zult zien. 

HWudV 

Sinschreiben 

Irge oui £ "- 1 n 

L>i9sen 

to Rhhrbrunrtcn ï 

Geheel bouen. 10. Een van de zeker duizend gemanipuleerde brieuen met 
de niet-ojpcieel ouerstempelde handstempelopdruk 14 Meißen, bijge-
plakt aantekenstrookje en later aangebrachte adresseringen. Daaronder-
10a. Gemanipuleerd aankomststempel en de uerzendcrsnaam 

Boven-11. - Uit verschil
lende poststukken samen

gestelde 'Nachnahme'-
envelop Rechts-

iia.Aankomststempei 
Grojlraschen 
24.6.48.17. 

Rechtsboven: 11.1. Zegel met stempel 
Taucha (Bz Leipzig) c 5 6.48 Daaron

der. 11 2. Restant van een adresstrook 
met over elkaargeplakte zegels, afge

stempeld (11) Bautzen cc, 29 6 48 - ( ' 

Geheel links-12. Envelop met 
vervalst stempel van 'Philate-
listen-Trcfen' Dresden Ai 
Daarnaast. 12.1 en 12.2 Ver
valst stempel op paartje van 84 
p/., respectievelijk op zegels van 
20 en 60 pf uitde'arbeider-
sene'. Onder- 12a. -Adresvan 
Artur Weber, postzegelhande
laar en manipulator. 

nstitutsgasse 4-1 
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fV.A,* N 
Deze aflevering 

'fO! 
n 1950 verscheen de eerste officiële FDC van de NVPH met de 

zomerzegels van dat jaar. Deze envelop is inmiddels een kostbaar 
en gezocht verzamelobject. Ruim een halve eeuw later, in 2004, 
beleefde de succesvolle en veel verzamelde reeks zijn 500e uitgave. 
Ook dit jaar zullen er weer zo'n twintig nieuwe eerstedagenveloppen 
worden uitgegeven. Het centrale thema voor de envelopontwerpen 
van 2005 is het zilveren regeringsjubileum van koningin Beatrix 
Voordat deze enveloppen in uw collectie kunnen worden opgenomen 
hebben ze een lange en arbeidsintensieve weg afgelegd. Onder 
de loep nam een kijkje achter de schermen. 
In het laatste weekend van januari werd de zeventiende editie van 
de traditionele Filateliebeurs in Nieuw-Loosdrecht gehouden: Een 
korte impressie van de stemming tijdens deze grote manifestatie. 

NVPH steunt Oranjefonds met FDC's 
van 2005 

De eerstedagenveloppen hebben jaarlijks een centraal thema. 
Het is in 2005 voor het eerst, dat dit thema -het zilveren regerings
jubileum van onze vorstin- niet rechtstreeks met de filatelie heeft 
te maken. Het speciaal voor dit jubileum ontworpen officiële logo 
zal voor alle FDC's, die gedurende dit jaar worden uitgegeven, als 
oranje draad dienen. Voor iedere verkochte envelop zal de NVPH 
een eurocent aan het Oranjefonds schenken. De uiteindelijke 
donatie wordt geschat op een bedrag van rond de tienduizend 
euro. Om de maatschappelijk betrokkenheid van onze vereniging 
te onderstrepen, is het niet uitgesloten dat op dezelfde basis 
voortaan ieder jaar een goed doel wordt uitgekozen. 

principe door dezelfde persoon ontworpen als de postzegels, die 
hierop werden gebruikt. Dat leidde soms, maar lang niet altijd, tot 
een mooi geheel De eenheid in de ontwerpen voor de enveloppen 
was door deze werkwijze echter ver te zoeken. Vandaar dat wij 
enkele jaren geleden hebben besloten om alle ontwerpen voor de 
FDC's, aan de hond van een jaarlijks wisselend thema, door 
hetzelfde bureau te laten maken. Het doel was om zo een zekere 
artistieke uniformiteit te creëren, die de FDC gemakkelijker 
herkenbaar maakt als onderdeel van een groter geheel. De reacties 
van verzamelaars waren dermate positief, dat wij hebben besloten 
om voorlopig op deze manier verder te gaan.' 

'De gemiddelde eerstedagenvelop heeft aardig wat afgereisd' 

'Het vervaardigen van eerstedag
enveloppen is een intensief proces' 
In gesprek met Jan Willem Dito, chef de bureau 
van het NVPH-secretariaat 

Hectische voorbereiding 
'Omdat TPG het definitieve emissieprogramma vrij laat bekend 
maakt en ruimte vrijlaat voor verrassingsuitgiften is de gemiddelde 
voorbereidingstijd, die wij hebben voor het maken van de FDC's, 

Het ontwerpen en drukken van postzegels is een proces, dat met 
veel zorg wordt omgeven. Het deel van de oplage, dat voor het 
maken van FDC's wordt gebruikt, moet binnen een relatief kort 
tijdsbestek nog een extra serie handelingen ondergaan, voordat 
deze bij de verzamelaar kunnen worden afgeleverd. Jan Willem 
Dito, chef de bureau van het NVPH-secretariaat, weet als geen 
ander, wat er allemaal bij het productieproces van de officiële 
eerstedagenvelop komt kijken: 'In het verleden werd de FDC in 

"Het ontwerpen en drukken van 
postzegels is een proces, dot met 

veel zorg wordt omgeven" 

gemiddeld zo'n drie maanden. En dat is eigenlijk aan de korte 
kant, want er moet in die periode heel veel gebeuren. Allereerst 
gaat het beeldmateriaal van de nieuwe emissie naar het 
reclamebureau van de NVPH. Binnen drie weken ontvangen wij 
één of meerdere ontwerpen. Deze worden razendsnel rondgestuurd 
langs de leden van een gevarieerd panel, waar naast handelaren 
en filatelisten ook niet verzamelaars zitting in nemen. Aan de 
hand van eventuele op- en aanmerkingen wordt het definitieve 
ontwerp gemaakt, dat vervolgens digitaal wordt aangeleverd 
bij Joh. Enschedé in Amsterdam. Daar wordt een drukproef 



vervaardigd, die door de NVPH moet worden goedgekeurd. 
In tegenstelling tot 95% van de enveloppen worden deze plano 
gedrukt, achttien stuks per vel, en pas later -bij een enveloppen-
maker in Utrecht- gesneden, gevouwen en gelijmd ' 

Scheurmachine 
'Nadat de drukvellen in echte enveloppen zijn veranderd worden 
deze op transport gesteld naar Groningen en samen met de 
benodigde postzegels naar de Engelse drukkerij Walsall in de 
gelijknamige stad verstuurd. Dit is een van de weinige bedrijven 
m Europa, die de totale logistiek voor het verder gereedmaken 
van de FDC's in huis heeft Alle zegels, behalve de zelfklevende, 
worden machinaal gescheurd en op de enveloppen geplakt In de 
tussentijd is er door ons reclamebureau ook een stempel ontworpen, 
dat in eerste instantie door de NVPH en vervolgens ook door TPG, 
die alleen een soort vetorecht heeft, is goedgekeurd Het stempel 
wordt digitaal aangeleverd en door Wallsal gemaakt. Vervolgens 
wordt het met behulp van een oude Heidelbergpers op de 
enveloppen aangebracht Na gereedkomen van de FDC's worden 
deze weer teruggestuurd naar Groningen. Onder aftrek van wat 
TPG zelf nodig heeft, wordt het overgrote deel van de enveloppen 
naar DAVO m Deventer gebracht Daar wordt zorg gedragen 
voor de verdere distributie onder de handelaren. De gemiddelde 
eerstedagenvelop heeft dus aardig wat afgereisd, voordat hij in 
een album beland en ik moet eerlijk bekennen, dat we iedere keer 
weer een tikkeltje opgelucht zi|n als we het weer, en meestal net 
op tijd, hebben gered.' 

Publiek niet te houden 
op 17e Filoteliebeurs 

In het weekend van 28 tot en met 30 januari werd in de 
Pandahallen van Nieuw-Loosdrecht voor de zeventiende keer de 
Filoteliebeurs gehouden. Op vrijdagmiddag stonden al vele 
enthousiaste filatelisten klaar voor het startschot, om op jacht te 
gaan naar nieuwe schatten voor hun verzameling Omdat er om 

'% 

een uur nog een lid van de brandwacht ontbrak, moest het 
officiële openingstijdstip worden uitgesteld Dit tot teleurstelling 
van enkele honderden bezoekers, die er vroeg bij wilden zijn. Het 
wachten duurde te long, het verzamelaarsbloed begon te kolken, 
en zij verschaften zich eigenmachtig toegang tot de zaal. Ruim 
een uur later kwam er een eind aan dit incident, dat de 
organisatie op geen enkele manier kon worden aangerekend. 
Een korte rondgang op zondagmiddag leerde, dat het merendeel 
van de standhouders, onafhankelijk van hun specialisatie, kon 

WÊÊ 
""^et merendeel van de 

standhouders kon terugkijken 
op een zeer geslaagde beurs" 

terugkijken op een zeer geslaagde beurs, waarbij de omzetten 
vaak boven verwachting waren. Sommigen hadden het zelfs over 
records, die met een beetje geluk nog konden worden gebroken. 
Hieruit kan mede de conclusie worden getrokken dat verzamelaars 
het grote en diverse aanbod op deze Filoteliebeurs en de 
ijzersterke formule van gratis entree en parkeren in hoge mate 
waarderen en waarschijnlijk alweer uitkijken naar de editie van 
het volgende jaar. 

'Het verzamelaarsbloed begon te kolken' 

Contactadres V/eteringkade 45 
2515 AL Den Haag 

Telefoon 070-347 38 49 

E-mail' info@nvph nl 
Internet WWW.nvph.ni 

http://WWW.nvph.ni


A straightforward listing of 
the stamps that haue been is
sued throughout the ujorld 
since 1840: zo omschrijft 
het Engelse uitgevers en 
handelshuis Stanley Gib
bons zijn Simplified Ca
talogue of Stamps of the 
World, wat ons een cor
recte omschrijving lijkt. 
Straightforuiard is de cata
logus zeker en dat moet 
ook wel, want ondanks 
de beschikbare ruimte 
(het gaat om vier kloeke 
delen die samen zo'n 
4.000 pagina's omvatten) 
blijft het een hele opgave 
om alle zegels die sinds 
1840 zijn verschenen, 
netjes te presenteren. 
Met de invoering van 
kleurenillustraties heeft 
de Simplified nog meer 
aan kracht gewonnen. 
We waren al ingenomen 
met het feit dat de redac
tie  dit in tegenstelling 
tot catalogusuitgevers als 
Michel  de verleiding 
weet te weerstaan de ze
gels op zo klein mogelijk 
formaat af te beelden. 
Vooral thematische ver

SIMPUFIED CATALOGUE 

STAMPS OF THE WORLD 
WCOIW« 

zamelaars zullen blij zijn 
met de duidelijk gerepro
duceerde afbeeldingen. 
Natuurlijk is de aanschaf 
een forse investering en 
uiteraard zullen er maar 
weinig filatelisten zijn 
die er het verzamelgebied 
'gehele wereld' op na
houden, maar er is ken
nelijk toch een markt 
voor een allesomvattende 
opsomming van wat er in 
161 jaar (de Gibbons sluit 
de meeste landen af per 
2001) is verschenen. 
De redactie is druk bezig 
om een inhaalslag te ma
ken op het gebied van de 
souvenirvelletjes. De vel

letjes van de meeste Eu
ropese landen (en hun al 
dan niet vroegere over
zeese gebiedsdelen) wor
den nu vermeld. Ook zijn 
alle velletjes die in het af
gelopen jaar in het cata
logussupplement werden 
opgenomen nu in de ca
talogus terug te vinden. 
Stanley Gibbons Simplified Cata
logue Stamps of the World; ca. 
4.000 pp.,fleïll. (kleur), A4for
maat. Uitgegeuen door Stanley 
Gibbons RinguJood/Londen (GB). 
Verkrijgbaar bij de Vakhandel Fi
latelie. Prijs; €265.60 (4 delen). 

Nóg een compacte, over
zichtelijke catalogus: on
langs verscheen weer de 
jaarlijkse Deutschland 
BriefmarkenKatalog van 
Leuchtturm. Mehr Inhalt, 
zo valt op het omslag te 
lezen, wat  gezien de im
posante emissiegolf waar 

K LeucJtiturm 

Deutschland 
BriefmarkenKatalog 2005 

Deutsche Post ons jaarlijks 
op tracteert  nogal een 
open deur lijkt. Maar met 
zijn bijna achthonderd 
pagina's in kleur voor 
een prijs die net onder 
een tientje ligt, is de vroe
gere Deutschland NettoKa
talog zonder meer een 
aantrekkelijke optie. De 
afbeelding zijn vrij klein, 
maar uitstekend gerepro
duceerd en de noteringen 
liggen net iets onder die 
van de Michelcatalogus, 
wat een betrouwbare in
druk maakt. De DNK is 
compact en niet duur 
wat willen we nog meer? 
Leuchtturm DNK Deutschlond 
2005; 776pp,,geïll. (kleur),for
moat 11x15.5 '̂ 'T' Uitgefleuen 
door Leuchtturm, Geesthacht (D.). 
Verkrijgbaar bij de Vakhandel Fi
latelie, Prijs: €64.. 
Vorig jaar verscheen de 
nieuwste editie van deel i 
van de Michel Übersee, 
Nord und Mittelameri
ka. Van noord tot zuid 
worden de landen Cana
da tot en met Panama be
streken. De afbeeldingen 
in de catalogus zijn nog 
steeds in zwart/wit, wat 
een nadeel is ten opzich
te van de directe concur
rentie (Scott, Michel, 
Yvert), maar daar staat de 
degelijke Michelkwali
teit tegenover. Overigens 

is een deel van de afbeel
dingen nu 'gedigitali
seerd', wat zoveel wil 
zeggen dat er een scan
ner is gebruikt om oude 
litho's te vervangen. In 
elk opnieuw uitgegeven 
deel uit de Michelreeks 
worden verbeteringen en 
uitbreidingen doorge
voerd en dat is met dit 
deel al niet anders. Dit
maal zijn het de postze
gelboekjes van Canada 
die een grondige revisie 
ondergingen. Ook de 
klassieke emissies van 
Mexico werden nog eens 
kritisch tegen het licht 
gehouden. 

Michel Nord und Mittelamerika 
2004; 1.336pp.,3eïll. (z/u)), 
formaat 15x20 cm. Uit̂ ê euen 
door Schuianeberger Verlag, Mün
chen (D.). Verkrijgbaar bij de 
Vakhandel Filatelie. Prijs: €64.. 

IETS KOPEN OF VERKOPEN? PLAATS EEN 
KLEINE ANNONCE IN 'FILATELIE'! 
Voor maar 5 euro kunt u 
in 'Filatelie' een kleine 
advertentie plaatsen. 
Dat wil zeggen; alleen 
als u lid bent via een ver

eniging of als u een indi
vidueel abonnement bent 
aangegaan. 
Dus als u iets wilt verko
pen; als u op zoek bent 

naar die ene, bepaalde 
zegel; als u de 41.500 le
zers van 'Filatelie' op de 
hoogte wilt stellen van 
een verenigingsbeurs of 
als u aandacht wil vragen 
voor uw eigen website, 
plaats dan een kleine an

nonce. De eerste drie re
gels kosten u maar 5 euro 
en elke volgende regel 
2,50 euro. 
Het formulier hieronder 
maakt het opgeven van 
een kleine annonce heel 
gemakkelijk. Vul de bon 

(of een fotokopie daar
van) volledig in, zet uw 
handtekening en zend 
het formulier aan het vol
gende adres; 
Brouwer Media 
Postbus 270 
3830 AG Leusden 
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g®ra 
VOOR KLEINE 
ANNONCES 

Een advertentie van 
drie regels kost 5 
euro; voor elke regel 
meer betaalt u 
€ 2,50. Vermelding 
van naam en adres 
(of naam en tele
foonnummer) in de 
advertentie is ver
plicht. Plaatsing on
der nummer kost 4 
eoro extra. 

ATTENTIE! 
Kruis hier de ge
wenste rubriek aan: 

□ AANGEBODEN 

□ GEVRAAGD 

□ DIVERSEN 

I 

2 

3 
4 
5 
6 
7 

€5 

€7,50 
€ 1 0 

€ 12,50 

€15 
€17,50 

Schrijf de tekst uan uu; annonce hierbouen netjes uit. Gebruik per letter, leesteken oj spatie e'en uakje! 

Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan Brouwer Media 
om het verschuldigde bedrag af te schrijven van 

Naam zijn/haar eigen bank of gironummer: 

Straat: 

PC+PIaats:. (handtekening). 

Telefoon: Alleen volledig ingevulde en ondertekende 
bonnen worden door Brouwer JVledia in 

Giro/banknummer: behandeling genomen. Sluitingstermijn: 
minimaal vier weken voor het verschijnen van 

Ten name van: 'Filatehe'. 



K»^ SPELREGELS DE REDACTIE MAAKTE EEN KEUZE UI I D t BINNENGEKOMEN POST IN UW BRIEF KUNT 
U SLECHTS EEN (FILATELISTISCH) ONDERWERP BEHANDELEN DE REDACTIE KAN DE BRIEVEN 
BEKORTEN. ALLEEN ILLUSTRATIES IN KLEUR (FOTOKOPIEËN) KOMEN DOORGAANS VOOR PLAATSING 
IN AANMERKING PLAATSING VAN EEN BRIEF HOUDT NIET IN DAT DE REDACTIE HET MET DE 
SCHRIJVER EENS IS. MET DE PLAATSING VAN UW REACTIE KAN ENIGE TIJD GEMOEID ZIJN. 

EERSTE TRAM WAS 
DE EERSTE NIET 
Onder het kopje Oosten
rijk op het goede spoor 
('Thematisch panorama', 
februari jl.) wekt u de in
druk dat een Oostenrijk
se zegel uit 2004 de eer
ste is waarop een tram te 
zien is. Dat is echter niet 
ZO: op de zegel 100 Jahre 
Wiener Lokalbahn is de 
tram afgebeeld die tussen 
Wien (centrum Opera) en 
Baden rijdt! 

FRJTZ KAISER LELYSTAD 

HET WONDER VAN 
SIHARO BLEEF UIT 
Met meer dan normale 
spanning wachtte ik tij
dens de afgelopen jaar
wisseling het wegtikken 
van de laatste seconden 
af In de ene hand had ik 
een glas roze champagne 
(merk Bernhard) en in de 
andere een velletje met 
drie zegels 'Weken van 
de kaart'. Zoals al in Fila
telie werd gemeld, staat 
er op de zegels dat deze 
na 31 december 2004 niet 
meer bruikbaar zijn voor 
frankering. Ik was dan 

ook gespitst op het waar
nemen van een bijzonder 
natuurverschijnsel, ver
gelijkbaar met een zons
verduistering of een tsu
nami. Ik verwachtte bij
voorbeeld dat het papier 
van de zegels spontaan 
uit elkaar zou vallen of 
dat de gom zou loslaten. 
Groot was mijn teleur
stelling toen, nadat de 
eerste klokslag van het 
nieuwe jaar had geklon
ken, er... helemaal niets 
gebeurde. Nadien was ik 
weken van de kaart, want 
de zegels zijn nog steeds 
bruikbaar. Toen kwam ik 
op het idee dat er mis
schien 'niet meer geldig' 
had moeten staan, maar 
ook dat blijkt niet zo te 
zijn. Ik heb inmiddels ze
gels die na 31 december 
2004 zijn gestempeld in 
de sorteercentra 's-Her-
togenbosch. Nieuwe
gein, Rotterdam en Zwol
le. Op de velrand van een 
van de afgestempelde ze
gels staat zelfs de ge

wraakte tekst. Blijkbaar 
weten de ontwerpers van 
TPGPost niet hoe het 
stempel- en sorteerpro-
ces werkt. 

FRANS HERMSE, SITTARD 

LANDSNAAMOP 
ENGELSE ZEGELS? 
Ik meen me te herinneren 
dat de eis om de lands-
naam op postzegels te 
vermelden ('Uit de we-

m MEMORIAM 
Oft. i . E J . WEBER 

De Hogere Zeevaart
school, dat had hem wel 
wat geleken. Maar, zo le
zen we in het uitvoerige 
en warm geschreven In 
memoriam dat Peter Brus-
se in De Volkskrant van za
terdag 12 maart jl. aan 
hem wijdde, dat vond zijn 
vader niet goed. En daar
om ging Richard E.J. 
Weber in Leiden stude
ren: geschiedenis. 
Weber werd in 1907 ge
boren, hetzelfde jaar als 
dat waarin de Nederland
se De-Ruyterzegels ver
schenen. Weber en het 
water - ze hadden iets 
met elkaar. Want niet al
leen studeerde hij in 1938 
af op een studie die de ti
tel De beueih^mä van de Zee 
tegen Europese en Barbanjn-
se Zeerovers titel droeg, hij 
publiceerde na zijn pen-

Toekoniitmuzieli' 

sioneringini972, 36jaar 
later dus, 'boek na boek' 
(Brusse) over de zeege
schiedenis. En daarmee 
is één deel van de kop die 
boven Webers necrologie 
in De Volkskrant stond (Zee 
en Post) verklaard. En wat 
dat 'Post' betreft: Richard 
Weber trad in 1936 in 
dienst bij de PTT als con
servator van wat toen nog 
het Nederlandsche Post-
museum heette (nu; Mu
seum voor Communica
tie, Den Haag), om er la
ter directeur van te wor
den. 
Dat museum, maar ook 
het publiceren over aan 
post en zee verwante za
ken, waren kennelijke 
hartstochten van Weber. 
Het verklaart althans 
waarom in de Cumulatie
ve Index van Filatelie bij
dragen van zijn hand over 
die onderwerpen te vinden 
zijn. Zoals het in 1967 ge

reld van de filatelie', fe
bruari jl.) al vanaf het be
gin bestond. Ik heb er
gens gelezen dat Enge
land zich nooit aan deze 
eis heeft gestoord, want 
op Engelse zegels heeft 
nog nooit een landsnaam 
gestaan, alleen de beelte
nis van het regerend 
staatshoofd. Zouden ze 
nu ineens overstag gaan? 

DICK WIBIER, DEN HAAG 

publiceerde Zee- en land
transport m het postuerkeer 
met het uoormaly Neder-
lands-lndie. Of zijn bijdra
ge van vijfjaar eerder, 
Britse zeilpakketboten en hun 
onmiddellijke opuolgers. En 
- natuurlijk, zouden we 
bijna zeggen - dat artikel 
uit 1957, gewijd aan de 
De-Ruyterzegels uit zijn 
geboortejaar. 
Peter Brusse zwaait Ri
chard Weber in zijn In 
memoriam lof toe voor zijn 
baanbrekende werk op 
het gebied van museum-
beheer. Maar irritante 
trekjes had de museum
directeur ook: 'Hij be
moeide zich met alles: 
van publiciteit tot het vei
ligheidsslot op de vitrine
kast en wie na een bood
schap niet terstond het 
wisselgeld teruggaf, 
wachtte een reprimande.' 
Richard Weber is 97 jaar 
geworden. 

Wij zoeken dringend 
te koop !! 

Topprijs voor Uw Luxe collectie 
Verenigd Europa "Cept" xxx 
1956-2003 incl. alle blokken voor €5000,-
(ook incompleet gevraagd) 
Frankeergeldige zegels van Nederland 
met en zonder gom 

Postzegelhandel Spijkenisse 
IJsvogelhoek 6, 3201 HR Spijkenisse 

0181-624635 - 06-29227782 

ill. ö . -L. i \ . 
Postbus 409 7300 AK Apeldoorn 

De E.S.P.A. een doorlopende internetveiling met series 
en losse waarden. 

o.a. met prachtig materiaal van Nederland, Frankrijk, 
Duitsland-gebieden en koloniën, België, Zwitserland, 

Israël, Engelse koloniën en Specials. 

Kijk altijd op WWW.espa-veiling.nl 

E-mail-mfo@espa-veiling.nl Tel. 055-3603413 Fax:055-5763149 

WERELDNIEUWTJESDIENST 
10x per jaar vervaardigen wij lijsten waarin we de in de afgelopen periode 
verschenen zegels in omschrijven van alle landen der gehele wereld 
Deze lijsten dienen als specificatie van in abonnement geleverde zegels, 
FDC, MK e d volgens uw landen en/of motiefabonnementen. 
MAAR ook kunt u aan de hand van de bestelnummers in deze lijsten al 
die zegels bestellen die u wenst. 

Vrijblijvende inlichtingen ontvangt u bij: ^ ^ 
PZH 'SCHOMING', Postbus 299, 3770 AG Barneveld ^ T 

PLAATS OOK 

KLEINE ANNONCE 

EEN 

SPECIALE BON 
OP DE PAGINA 

HIERNAAST 

http://WWW.espa-veiling.nl
mailto:E-mail-mfo@espa-veiling.nl


SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DEN RJJN 

Als in deze rubriek wordt ge
sproken van afbeelding melding 
3/332 dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel loinnen worden ge
vonden in 'Filatelie' van 
maart (3) op bladzijde 332. 

Als bi) een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
is de zegel (of de omschrij
ving) nog niet door de sa
menstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

Uitsluitend zegels van landen 
die  voor zover valt na te 
gaan  zijn aangesloten bij de 
Wereldpostvereniging wor
den in deze rubriek vermeld. 

EUROPA 

ALBANIË 
246'o4. Europees kam
pioenschap voetbal in Portu
gal. 
20, 40, 50, 200; blok met ron
de zegel 350 L. Beeldmerk 
Euro 2004 en gestileerde 
spelscènes 
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i28'04. Olympische Spelen, 
Athene. 
10, 200; blok 350 L. Resp. 
beeldje discuswerper, hoofd 
standbeeld Athene; fakkel
drager. 

308'o4. Wilhelm von Wied, 
van maart tot september 1914 
vorst van Albanië. 
40,150 L. Portretten. 
i59'04. Tekenfiguur Bugs 
Bunny. 
40, 50, 80,150 L. Verschillen
de afbeeldingen Bugs Bunny 
in 1940 bedacht doorTex 
Avery (19081980). 

ALDERNEY 
32'o5. Sprookje 'De kleine 
zeemeermin' van Hans 
Christian Andersen (1805
1875). 
26, 32, 36, 40, 65 p. Scènes 
uit sprookje, resp. kasteel on
derwater, zwemmend in zee, 
onderwater, prins met ander 
op wit paard, dood zeemeer
min met engelen. 

ANDORRAFRANS 
7i'05. Driekoningen. 
€ 0.50. Kind in bedje, achter 
raam drie koningen. 

DENEMARKEN 
23'05. Tweehonderdste ge
boortedag Hans Christian 
Andersen (18051875). 
4.50, 5.50, 6.50, 7.50 kr. 
Resp. portret en handteke
ning, knipwerk en schaar van 
Andersen, deel manuscript 
'Mitlivs eventyr' (Het sprook
je van mijn leven, 1855) met 
pen en inktpot en eendje (il
lustratie van Louis Moe bij 
Het lelijke jonge eendje), te
kening van Andersen: Casino 
dell'Orologio en zijn Marok
kaanse laarzen. 

aCANDERSEN 
1805aoos 

D A N M A R K 

23'o5. KopenhagenBonn 
declaratie (1955, onder meer 
toestemming aan minderhe
den in grensgebied te wo
nen). 
6.50 kr. Duitse en Deense 
vlag. 

6.50 Danmark 
KabcnhavnBoan ErtJxringm,« 

DUITSLAND 
io2'o5. Honderdvijftig jaar 
reclamezuilen. 
€ 0.55. Reclamezuil. 

io2'o5. Berliner Dom hon
derd jaar. 
€0.95. Berliner Dom. 

io2'o5. Toeslagserie 'voor 
de sport'. 
€ o.45■^o.20, 0.5510.25, 
0.5510.25, o.55ho.25, 
1.44+0.56. Resp. wereldkam
pioenschapvoetbal 2006 in 
Duitsland: lichtmast in sta
dion en mascotte (leeuw als 
voetballer), wereldkampioen
schap voetbal 2006: voetbal
lers en mobiel gebouw 'voet
balglobe', internationaal 
Duits turnfeest in Berlijn: tur
ner op paard en Brandenbur
ger Tor, wereldkampioen
schap noordse Skisport in 
Oberstdorf: schansspringer 
en schans, wereldkampioen
schap schermen in Leipzig: 
schermers en nieuwe jaar
beursgebouw Leipzig. 

ESTLAND 
iii'05. Vuurtorens Norrby 
op eiland Vormsi. 
4.40, 6.50 kr. Kaart Golf van 
Finland met plaats vuurtoren 
en afbeelding resp. eerste 
vuurtoren, tweede vuurtoren. 

jEESTI 4.40 
lÉÉÉÉÉlÉlÉlÉÉtÉMM 

25i'o5. Fauna, bever. 
4.40 kr. Castor fiber. 

EESTI 

ÉiSi 
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FAERÖER 
72'o5. Eiland Vagar. 
Velletje met tienmaal 5.50 kr. 
Tien plaatsen op het eiland: 
Miovagur, Sandavagur, Sor
vagur, Gasadalur, Bour, 

Vatnsoyrar, Slaettanes, Vikar, 
Kvigandalsarivier, Fjalla
vatnmeer. 

Vügar 

72'05. Dagelijks leven in Vi
kingtijd. 
Velletje met driemaal 7.50 kr. 
(doorlopend beeld). Schapen 
en schapenscheerder, man
nen met zeis en hark, boerde
rij en melken koe; op rand 
meer mensen, rots kust met 
bootje. 

~^'* 
FINLAND 
23'o5. Veteranen Tweede 
Wereldoorlog. 
€ 0.65. Verpleegster voert ge
wonde soldaat. 

23'o5. Hvitträsk, architec
tuur en industriële kunst. 
Driemaal i klass; driemaal 2 
klass. Resp. huis van archi
tect Eliel Saarinen (1873
1950), interieur, glasin
loodraam van Olga Gumme
rusEhrström (twee mannen 
met gitaar en fluit brengen 
serenade aan vrouw); oven
deur, scharnier (beide van 
Erik O. W. Ehrström), rugleu
ning stoel van Eliel Saarinen. 

23'o5. Pasen. 
€ 0.65 (zegel volgt vorm tak
ken). Vrouwtje metpaastak
ken. 

SUOMI FINLAND 

0G5 

FRANKRIJK 
i4i'05. Toeslagzegel Rode 
Kruis, solidariteit met Azié. 
€ 0.5040.20. Marianne, Rode 
Kruis en 'geef € 0.20'. 

3ii'05. Valentijnsdag; 
Cacharel, Frans kleding en 
parfijmmerk. 
€0.53, 0.82. Hart met 
'Cacharel' en resp. dessin, 
vogeltje. Ook velletje met vijf
maal € 0.53 en vrouw in cre
atie Cacharel. 

3ii'o5. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de haan**. 
Velletje met tienmaal 'lettre 
20 g' (€ 0.50). Zelfde afbeel
ding: haan. 
282'05. Dag van de postze
gel 2005, Titeuf 
'lettre 20 g'; boekje met 'let
tre 20 g', 'écopli 20 g', 'mon
de 20 g selon Ie cas' (tien ze
gels). Stripfiguur van Zwit
serse tekenaar Philippe 
Chappuis (Zep), resp. Titeuf; 
Titeuf, Manu, Nadia. 

GRIEKENLAND 
27i2'o4. Frankeerzegels, 
Griekse eilanden. 
€ 0.02, 0.03, 0.05, o.10, 0.49, 
0.50,1., 2., 2.24,4.. Resp. 
Santorini, Karpathos, Kreta 
(Val), Mykonos, Chania, Kas



telorizo, Astypalaia, Serifos, 
Milos, Skiathos. 

GROENLAND 
i7i'o5. Wet op kerk en 
schoolsystemen honderd 
jaar. 
g.25 kr. Berglandschap en to
renspits. 

F v n p ^ w ^ ^ v ^ « ^ ^ ^ ^ " « w v i 
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KMAALUTNUNAAI GR0NLAND 

i7i'05. Toeslagzegel voor 
fonds 'Save the children'. 
5.25+0.50 kr. Kinderhoofdje. 
Ook velletje met vier zegels. 

n ^ ^ ^ ^ ^ M W V W W 
SK25+50 

* « * * * * * É * * « ^ M * * « ^ M 

i7i'05. Paddestoelen. 
5.25, 6., 7. kr. Resp. Lecci
num sp.. Russuia subrubens, 
Amanita groenlandica. Van 
5.25 en 6. ook velletjes met 
acht zegels en middenveld; 
ook boelqe met zelfklevende 
zegels. 

KAIAALLIT NUNAAT GR0NLAND 

« 1 ^ h^n.. JL«*^: 

««*«*«******A*«A*««dAA*Ad 

i7i'o5. IJsfjord Ilulissat op 
lijst werelderfgoed Unesco*. 
6.kr. IJsfjord. 

i7i'05. Europa 2005, gas
tronomie. 
11.75 kr. Schotel met gerecht 
van muskusos. 

KALAALLIT NUNAAT 
GR0N1AND . . _ „ . 
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GROOTBRITTANNIË 
242'o5. 'Jane Eyre', hon
derdvijftigste sterfdag Char
lotte Brontë (18161855). 
2"'', I", 40, 57, 68 p., £ 1.12. 
Resp. Rochester (directeur 
Thornfield) te paard, Jane en 
brandend Thornfield Hall, 
gouvernante Jane komt aan 
bij George Inn in Millcote, 
Jane en Adele (leerling in 
Thornfield), eetzaal Lowton
school, Brocklehurst (hoofd 
Lowtonschool) laat Jane op 
stoel staan. 
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GUERNSEY 
32'05. Bloemen geschil
derd doorW.J. Caparne 
(18551940). 
26, 32, 36, 40,45, 65 p. Resp. 
Iris 'Dorothea' en 'Royal', 
Nenne fothergilli 'Major', 
Iris 'Garnet', Narcissus 'Sir 
Watkin', Narcissus 'Rip Van 
Winkle', Narcissus 'Sulphur 
Phoenix'. Ook velletje met de 
zes zegels. 

32'o5. Herinneringen 
Tweede Wereldoorlog. 
26, 32, 36, 40 p., £1.50. 
Resp. eerste landrover van 
Britse leger op Guernsey met 
op achtergrond landings
schip HMS Bulldog, blije 
vrouw voor huis met vlaggen, 
hereniging ouders en kinde
ren, soldaten komen terug, 
Churchill maakt Vteken. 

HONGARIJE 
3i2'o4. Natura 2000, be
scherming natuurlijke omge
ving. 
100 Ft. Landschap met haag
beuk en eik en bloem Pulsa
tilla grandis. 

M l l l l l l 
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3i'05. Zodiak. 
Vel met twaalfmaal 50 Ft. 
Twaalf tekens dierenriem: 
steenbok, waterman, vissen, 
ram, stier, tweelingen, kreeft, 
leeuw, maagd, weegschaal, 
schorpioen, boogschutter. 

IERLAND 
28i'05. Wenszegels. 
€ 0.48; velletje met driemaal 
€ 0.60; viermaal € 0.48 in 
boekje van tien. Resp. 'love
birds' (dwergpapegaaien); 
haan (jaar van de haan**), 
'lovebirds', uil; haan, 'love
birds', uil, ooievaar. 

LOVEVORA 

ITALIË 
2ii'05. Serie 'hoge waar
den'. 
€ I.. Profiel 'donna turrita' 
en wapenschild republiek. 
2ii'05. Automobielclub Ita
lië (ACI*) honderd jaar. 
€ 0.45. Geografische kaart 
Italië en beeldmerk ACI. 

26i'o5. Luigi Calabresi 
(19371972). 
€ 0.45. Portret politiecom
missaris op 17 mei 1972 in 
Milaan vermoord. 

LUIGI CALABRESI 
19371972 

JERSEY 
83'o5. Europa 2005, gastro
nomie. 
32, 33,40,70 p. (33 en40 p. 
met 'Europa'). Wijnglas en 
fles met resp. soep van kon
geraal, oesters, aardewerken 
pot met bonen en koolblad, 
gevulde appels met 'zwarte 
boter'. 

24'o5. Sprookjes (tweehon
derdste geboortedag Hans 
Christiaan Andersen, 1805
1875). 
33,34,41,50,73 p.; blok 
£ 2.. Resp. Roodkapje met 
boze wolf, De kleine zee
meermin. Repelsteeltje, Gans 
met gouden ei; Het lelijke 
jonge eendje, op rand zwaan, 
standbeeld Andersen en ho
lografische toverfee. 

KROATIË 
i4i'o5. Kroatische sprook
jes. 
Tweemaal 5. kn. Zeeraeer
rain 'Halugica', dwerg 'Pedalj 
muza Lakat brade' van Vladi
mir Nazor. 

LETLAND 
i3i'o5. Revolutie 1905 hon
derd jaar geleden. 
0.15 Lvl. Monument. 

LIECHTENSTEIN 
7'3"'05' Europa 2005, gastro
nomie. 
1.30 F. De gast is koning: 
dame aan tafeltje met obers 
en kok. 
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7"3"'o5' Frankeerzegel, 
Liechtenstein van bovenaf ge
zien, II. 
3.60 F. Triesenberg. 

7'3''o5 Serie 'veertien heih
gen' (noodhelpers), III. 
0.85,0.85,1.80,1.80F. Heili
gen, resp. Eustachius, Diony
sius, Catharina, Barbara. 

7'3''°5 Kunst, gezamenlijke 
uitgifte met Oostenrijk. 
2.20 F. 'Venus voor de spie
gel' van Peter Paul Rubens 
(15771640). 

LITOUWEN 
8i'o5. Beroemde mensen. 
Driemaal i. Lt. Kazys Boruta 
(19051965, schrijver.dichter 
en vertaler), Petras Kalpokas 
(18801945,schilder). Jonas 
Puzinas (19051978, archeo
loog). 
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29i'o5. Wenszegels. 
Tweemaal i. Lt. Gefelici
teerd en boeket van resp. le
lies en fresia's, gerbera met 



narcissen en fresia's. 
52'o5. Paardenrace 'Sartai' 
honderd jaar. 
I. Lt. Draverij met sull^y's. 
5'3''o5 Wapenschilden. 
Tweemaal i. Lt. Wapen
schild van resp. Druskinin
kai, Vabalninkas. 

MALTA 
i9i'o5. Oude kaarten Malta. 
1,12, 37 c , 1.02 Lm. Resp. 
kaart van Quintmus (eerste 
gedrukte kaart Malta), koper
gravure van Antonio Lafreri 
(1551), fresco paleis van de 
grootmeesters in Valletta 
door Italiaan Matteo Perez 
d'Aleccio, pentekening pater 
Luigi Bartolo van Gozo met 
lijst plaatsnamen. 
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NOORWEGEN 
7i'o5. Honderdvijftigste ge
boortedag Erik Werenskiold 
(18551938), schilder. 
7.50, 9.50 kr. Illustraties uit 
sprookjes, resp. militairen 
drie meisjes, wiegje. 

OEKRAÏNE 
i4i'o5. Frankeerzegel, 
bloem. 
I. Hr. Papaver. 

23i'o5. Onafhankelijk
heidsplein Kiev, november
december 2004. 
45 k. in velletje met zeven ze
gels en één aanhangsel. Beto
gers met spandoek 'Joes
tsjenko' op rand zegel 'Ik ge
loof dat we weten dat we het 
kunnen', 'Ja!', op aanhangsel 
'Inauguratie president Oek
raïne januari 2005'. 

ROEMENIË 
27ii'o4. Kerst. 
5.000 L. Kerstman op slede. 

8i2'o4. Internationale orga
nisaties. 
12.000,16.000,19.000 L.; 
blok 87.000 L. Resp. beeld
merk scouting, beeldmerk 
Lions International, vlaggen 
met Rode Kruis en Rode Hal
ve Maan; portret Moldavische 
prins en geleerde Dimitrie 
Cantemir (16731723) voor 
Roemeense vrijmetselarij (op 
rand passer en driehoek). 

A 
SLOVENIË 
2ii'05. Frankeerzegel, 
posthoorn. 
83 Sit. Posthoorn (afbeelding 
als in melding 9/724). 
2ii'o5. Liefde. 
180 Sit. (hartvormig te ma
ken). Cupido met pijl. 

2ii'o5. Beroemde Slove
nen. 
107, 221 Sit. Resp. J.S.V. Po
povic (17051774, taalkundi
ge en natuurwetenschapper), 
Janez Trdina (18301905, 
dichter en schrijver). 

2ii'o5. Nationale kleder
drachten. 
'A'. Man en vrouw uit streek 
rond Phorje en Kobansko. 
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SLOWAKIJE 
3ii'o5. Valentijnsdag. 
9. Sk. Cupido met pijl. 
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i42'o5. Stad Banska Bystri
ca zevenhonderdvijftig jaar. 
16. Sk. Kerk en wapenschild. 
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i42'o5. Gezin. 
9. Sk. Vader, moeder en 
kind. 

SLOVENSKO 

io3'o5. Pasen. 
9. Sk. Lammetje, gekleurd ei 
en bloemen. 

SLöfENSKO 

SPANJE 
3i'05. Circus. 
Velletje met achtmaal A (zelf
klevend). Verschillende cir
cusacrobaten. 

i2i'o5. Grondwet Europa. 
€ 0.28. 'Grondwet Europa' en 
Europese sterren. 
i4i'05. Frankeerzegels. 
€ 0.28, 0.53, 0.78,1.95. Por
tret koning Juan Carlos I. 
i7i'o5. Bomen, moerascy
pres. 
€ 0.78. Taxodium mucrona
tum. 
28i'05. Frankeerzegels. 
€0.35, 0.40, 2.21. Portret ko
ning Juan Carlos I. 

TSJECHIË 
20i'o5. Traditie van Tsje
chische postzegels. 
6.50 Kc. Zegelopzegel: kas
teel Karlstejn (Yvert 1073) 
ontworpen door J. Svab 
(19061999); ook boekje. 
20i'05. Lot van tekening 
'Maanlandschap' van Peter 
Ginz(i928i944). 
Blok 31. Kc. Foto Ginz en te
kening, op rand ruimtevaar
tuig Columbia STS 107 (kopie 
tekening was aan boord ver
ongelukte Columbia). 
20i'o5. Bloemen. 
7.50 Kc. Lelie. 
26i'o5. Poort met pauw. 
7.50 Kc. in vel negen zegels 
en twaalf aanhangsels voor 
persoonlijke boodschap. Me
talen poort en pauw. 
g2'o5. Eerste uitgave (1855) 
van 'De Grootmoeder' door 
Bozena Nemcova (1820
1862). 
7.50 Kc. Grootmoeder. 

TURKIJE 
8ii'o4. Woonhuizen van 
Kemal Atatürk (18811931). 
600.000, 700.000, 700.000, 
800.000 TL. Resp. villa in 
Bursa, huis in Havza, muse
um in Erzurum, ministerie 
van Financien in Ankara. 
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7i2'04. Demonstratieteam 
Turkse luchtmacht 'Turkish 
Stars'. 
600.000, 700.000, 800.000, 
900.000 TL. Vhegtuigen. Ook 
velletje met de vier zegels. 

IJSLAND 
io3'o5. Muizen. 
45., 125. kr. Resp. Apode
mus sylvaticus en gras. Mus 
musculus en dakpannen. 

io3'o5. Gelegenheidsze
gels, bloemen. 
45.45.45.70kr.Resp. 
Rosa 'red Berlin', Gerberaja
mesonii, Zantedeschia reh
mannii, Tulipa gesnerriana. 

4ß^\ 

ZWEDEN 
27i'05. Frankeerzegels, ko
ning Karel XVI Gustaaf en 
koningin Sylvia, 
'brev inrikes', 10. kr. Resp. 
koning, koningin. 

27i'o5. Zweeds ontwerp, 
2005 'jaar van het design'. 
Zesmaal 'brev' in boekje. 
Glazen karaffen van Ingegerd 
Raman, nummertreksys
teem van Thom Ahlstrom en 
Hans Ehrich, laskap Speed
glas gooo (past zich aan aan 
hchtcapaciteit) van CarlGo
ran Crafford en Hakan 
Bergkvist, rek 'Pilaster en Ca
milla' en stoel op drie poten 
van John Kandell, dameshor
loge door Vivianna Torun Bu
lowHube, houten speel
goedauto's van Ulf Hanses. 

iOf 
27i'05. Werelderfgoed, VI, 
Hoge Kust in westen Norr
land (landverhoging door te
rugveren aardkorst, die tien
duizend jaar geleden door ijs 
naar beneden werd gedrukt). 
Viermaal 10. kr. (in boelqe). 
Vuurtoren Högbonden op 
rotskust en vogels, rotsen en 
vogels in natuurreservaat 
Storön, vissersdorp en twee 
mannen met vaatje haring, 
blik over Häggvik (21e volgendz 
pa^ma). 

http://45--.45--.45--.70--kr.Resp


ZWITSERLAND 
83'o5. Honderdvijftig jaar 
ETH* (technische hoge
school) in Zurich. 
85 c. Hoofdgebouw ETH, ge
zicht en helix. 

BUITEN EUROPA 

ANGUILLA 
209'o4. Olympische Spe
len, Athene. 
$ 0.30,1., 1.50,1.90. Beeld
merk spelen en resp. hardlo
pen 400 m en Oudgriekse lo
pers, zeilen, turnen (ringen) 
en Oudgriekse worstelaars, 
Acropolis en portretten Pierre 
de Coubertin (18631935, ini
tiatiefnemer moderne Olym
pische Spelen) en Demetrius 
Vikelas (18351908, eerste 
president IOC*). 

8ii'o4. Ontwikkeling tele
foon. 
$ 0.30,1., 1.50,1.90, 3.80. 
Resp. draadloze telefoon, te
lefoon met druktoetsen, mo
biel, telefoon met ronder 
kiesschijf, telefoon met elek
tromagneet. 
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i5ii'04. Kerst. 
$ 0.30,1.50,1.90,3.80; blok 
8.. Kerstman, resp. bij tradi
tionele buitenoven, in palm
boom bij huisje, in bandje bij 
auto en palm, op ezel met ge
schenken; op eilandje met 
palm en zeilboot. 
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ANTIGUA EN BARBUDA 
69'o4. Eer voor koningin 
Juliana (19092004). 
Vel met zesmaal $ 2.. Neder
landse vlag en konigin Julia
na, resp. portret, met prins 
Bernhard, met Beatrix, met 
Irene, met Margriet, met 
Christina. 
Sii'o4. FIFA* honderd jaar. 
Vel met viermaal $ 2., blok 
$ 6.. Resp. Zinedine Zidane, 
Roberto Baggio, Franz 
Beckenbauer, Ossie Ardiles; 
Jimmy Greaves. 
8ii'04. NBA* basketbalspe
lers. 
Vel met zesmaal $ 1.50. Spe
lers van Sacramento Kings en 
Houston Rockets, resp. IWike 
Bibby, Chris Webber, Peja 
Stojakovic, Jim Jackson, Tra
cy McGrady, Yao Ming. 
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ii2'04. Wereldaidsdag. 
$ 2.. Mensen vormen rode 
lintje. 
i3i2'04. Kerst. 
20, 25, 30,45, 50 c , $ I., 
1.80; blok $6.. Resp. Ma
donna in bloemenkrans van 
Jan Breugel de Oudere en Pe
ter Paul Rubens, detail Ma
donna met Kmd van Jan Gos
saert, speelgoedkerstman op 
ski's, kerstmanpop, kerst
man in schoorsteen met zak 
cadeaus en rendier, detail 
Bloemenkrans met Maagd en 
Kind door Daniel Seghers, 
detail Madonna en Kind van 
Andrea Mantegna; Madonna 
in bloemenkrans door Daniel 
Seghers. 

ARGENTINIË 
i5i'o5. Twaalfde PanAme
rikaanse jamboree scouts in 
San Rafael, Mendoza. 
75 c. Scout brengt groet, 
vlag, kampvuur, beeldmerk. 
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B 
ARUBA 
i5i2'04. Vijftig jaar Konink
rijk Statuut. 
160,165 c. Resp. groep eilan
den op Nederlandse vlag. Sta
tuutmonument in Curasao. 
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AUSTRALIË 
2ii'o5. 'Australian Legends 
Award', modeontwerpers 
(aanvulling melding 2/164). 
Zesmaal 50 c. Portretten van 
resp. Prue Acton, Jenny Ban
nister, Collette Dinnigan, 
Akira Isogawa, Joe Saba, Car
la Zampatti. Ook boekjes. 

\ 50c. 

BANGLADESH 
ii7'o4. Mondiale dag bevol
king. 
6. T. Beeldmerk en mensen. 
i69'o4. Bangladesh en Ver
enigde Naties dertig jaar 
partners. 
4. T. Gebouw en beeldmerk 
Verenigde Naties, vlaggen, 
kaart Bangladesh. 
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25g'o4. Bhasani Novo 
theater, Dhaka. 
4.T.Theater. 

22io'o4. Honderd jaar Ro
tary, Rotaryclub Dhaka (eer
ste in Bangladesh, sinds 
1937)
4. T. Bronzen bel (één van de 
vijf die langs de oudste clubs 
van elk district reist). 

RdMJl.ADESH fc4 

8ia'04. Dertiende top 
SAARC* in Dhaka, 2005. 
6. T. Beeldmerk en vlaggen. 
20i2'04. Vissen. 
Tweemaal 10. T. Sperata aor, 
Notopterus notopterus. 
26i2'04. Zesde nationale 
jamboree 2004. 
6. T. Scout. 
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BENIN 
3i8'o4. Strijd tegen kinder
handel. 
175, 250, 300, 400 F. Vier
maal: vrouwen en zon met 
kind. 

BRAZILIË 
23ii'o4. Geurende planten. 
R$ 1.60. Wortels Cyperus ar
ticulatus met parfumflesje en 
veren. 
i2i2'04. Architectuur Pam
pulha in Belo Horizonte. 
R$ 0.80. Kerk Franciscus van 
Assisi, Museum van kunst, 
Bailehuis. 

BURKINA FASO 
273'04. Traditionele mu
ziekinstrumenten. 
30, 40, 75, 590 F. Resp. Bwa
babalafon, Nounifluit, 
Mossifluit, trom begrafenis
ceremonie Mossi. 

303'04. Nationale dag van 
pardon. 
170, 530 F. Tweemaal: han
den laten duif vrij. 
iii'o4. Tiende top Frans 
sprekende landen in 
Ouagadougou. 
425, 530, 590 F. In drie kleu
ren: beeldmerk. 

X' f OMMET 
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BURUNDI 
2004. Vlinders. 
Vel met zesmaal 650 F.; blok 
2.500 F. Resp. Papiho ante
nor, Papilio bromius, Euryti
des xanticles, Graphium poli
cenes, Graphium ridlleyanus, 
Papilio gallienus; Papilio dar
danus. 
2004. Vogels. 
Vel met zesmaal 650F.; blok 
2.500 F. Resp. Phalacrocorax 
carbo, Threskiornis aethiopi
cus, Nycticorax nycticorax, 
Phoeniconaias minor, Balae
niceps rex, Balearica regulo
rum; Dendrocygnia viduata. 

CANADA 
20i2'o4. Frankeerzegels, 
nieuwe waarden. 
Vijfmaal $ 0.50; 0.50; 0.50, 
0.85,1.45 in boekjes, bloe
men ook in vellen. Vijfmaal 
vlagen landschap: silhouet 
Toronto bij zonsondergang, 
kerk SaintHilaire in Quebec, 
Shannonwaterval in 
Squamish, Broadwaybrug 
over South Saskatchewan
rivier, stad Durell op South 
Twillingate Island; portret 
koningin Elizabeth II; drie
maal bloemen, resp. rode 
aronskelk, gele aronskelk, 

7i'05. Chinees nieuwjaar, 
jaarvandehaan**. 
50 c; blok$ 1.45. Resp. 
haan; haan, op rand andere 
dieren dierenriem. Ook blok 
met overdruk op rand: 1970
2005 en vlaggen China en Ca
nada (vijfendertig jaar diplo
matieke betrekkingen tussen 
beide landen). 

29i'o5. Sterspelers NHL 
(National Hockey League). 
Velletje met zesmaal 50 c. Ac
tiefoto en op aanhangsel por
tret van ijshockeyers, resp. 
Henri Richard, Grant Fuhr, 
Allan Stanley, Pierre Pilote, 
Bryan Trottier, John Bucyk. 
Ook boekje. 
42'05. Kunstvliegen. 
Velletje met viermaal 50 c. 
Viermaal verschillende 
kunstvlieg boven viswater. 
Ook boekje. 

i42'o5. Landbouwschool 
Nova Scotia honderd jaar. 
50 c. m boekje. Gebouw en 
wapenschild. 

4'3"'°5 Expo 2005 in Japan, 
wijsheid van verscheiden
heid. 
50 c. Stapel stenen in even
wicht. 



io3'o5. Narcissen. 
Velletje met tweemaal 50 c. 
Tweemaal verschillende nar
cissen, op rand 'mondiale 
postzegeltentoonstelling Pa
cific Explorer 2005 in Sydney 
Australië'. Ook boelcje. 

ijg'os Vogels geschilderd 
door John James Audubon 
(17851851). 
Viermaal 50 c. (in vel); 85 c. 
(in boekje). Resp. Charadrius 
melodus, Eremophila alpes
tris, Micropalama himanto
pus, Lagopus lagopus; Pha
lacrocorax auritus (dwergple
vier, strandleeuwerik, stelt
strandloper, moerassneeuw
hoen; geoorde aalscholver). 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
3ii'o5. Wenszegels. 
Viermaal NT$ 5.. Kortschrift 
voor internet, resp. ' \ "T ' / ' , 
'::>_<::', ' " 3 ' ' , '*'_'*', Ook 
velletjes met vier zegels en 
aanhangsels voor persoonlij
ke boodschap. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
6ii'o4. Beroemde pavil
joens, I. 
Viermaal 80 f. Aiwan pavil
joen in Changsha, Pipa pavil
joen in Jiujiang, Orchidee pa
viljoen in Shaoxing, paviljoen 
van de Oude Dronkaard in 
Chuzhou. 

5i2'04. Oude kalligrafie, of
ficieel schrift. 
Viermaal 80 f. Geschriften uit 
Handynastie (206 V.C.220 
n.C). 

COLOMBLA 
i7ii'04. Serie departemen
ten, Choco. 
Vel met twaalfmaal $ 3.000. 
Bijzonderheden departe
ment. 
ici2'o4. Nationale spelen. 
$ 7.000 (ronde zegel). Mas
cotte en ballen. 

XVI 

NadiMuls 

i4i2'04. America Upaep* 
2004, natuurbehoud. 
Tweemaal $ 5.000 in velletjes 
met vier zegels, nationaal 
park Gorgona: vis, nationaal 
park Malpelo: rots en vissen. 
i5i2'04. Kerst. 
Velletje met negenmaal 
$ 2.800. Kindertekeningen 
met scènes kerstverhaal. 

DJIBOUTI 
276'o4. Zevenentwintig 
jaar onafhankelijkheid. 
45 F. Dansende mensen, vlag 
en vuurwerk. 

DOMINICA 
2ig'o4. Eer voor koningin 
Juliana (19092004). 
$2.. Portret. 
8ii'o4. FIFA* honderd jaar. 
Velletje metviermaal $ 2.; 
blok $ 6.. Resp. Ferenc Pus
kas, Rivaldo, Carsten Jancker, 
Johan CruyfF; George Best. 

EGYPTE 
ioii'o4. Feesten. 
Tweemaal 30 P. Zangvogel, 
rozen. 
27ii'o4. Vierentwintigste 
Arabische scoutingconferen
tie. 
30 P. Beeldmerk scouting en 
tent met scouts. 

4i2'o4. Arabische scouting
organisatie vijftig jaar. 
30 P. Beeldmerk Arabische 
organisatie en beeldmerk ge
legenheid. 
i5i2'04. FIFA* honderd 
jaar. 

150 P. Beeldmerken op on
dergrond voetbalveld. 

i5i2'04. Museum voor isla
mitische kunst honderd jaar. 
30 P. Pot. 
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EL SALVADOR 
7i2'o4. Kerst. 
1.50, 2.50,4. , 5. C. ($ 0.17, 
0.29, 0.46, 0.57). Resp. Jozef 
met Maria en Kindje, herder 
met schapen, kameel en drie 
koningen. Jozef met Maria en 
Kindje op ezel. 

i7i2'04. America Upaep*, 
milieubescherming. 
1.40, 2.20 C. ($ 0.16, 0.25). 
Resp. Akko rossi, Chromo
doris sphoni (vis, naaktslak). 

ETHIOPIË 
79'o4. FIFA* honderd jaar. 
0.05, 0.95,1., 2. B. Beeld
merk gelegenheid en voetbal
veld op '100' en resp. beeld
merk gelegenheid, bal, voet
balschoenen, voetbal. 
7i2'o4. Olympische Spelen, 
Athene. 
0.20, 0.35, 0.45, 3. B. Beeld
merk spelen en resp. mara
thonlopers, kogelslingeraar, 
boksers, wielrenner. 
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28i2'o4. 'Gesho', familie 
Rhamnaceae. 

0.40, 0.60,1., 2. B. Resp. 
fijngemaakt hout, plant, 
hout, blad met vruchten. 

FALKLANDEILANDEN 
8i2'o4. Slag bij Falklandei
landen (8121914) negentig 
jaar geleden. 
Driemaal 24 p. (samenhan
gend); velletje met driemaal 
50 p. Resp. schepen, schepen 
en vlag, schepen en medail
les; schepen en medailles, 
schepen en vlag, schepen. 

FILIPIJNEN 
i38'o4. Olympische Spelen, 
Athene. 
6., 17., 21., 22. P.; blok 
22. P. Resp. schieten, taek
wondo, zwemmen, boog
schieten; boksen. 

208'04. Vijfhonderdste ge
boortedag Miguel Lopez de 
Legazpi (ca. 15041572). 
6. P. Schilderij met Spaanse 
veroveraar. 

208'o4. Honderdste ge
boortedag admiraal Tomas 
A. Cloma {19041996). 
6. P. Portret en schip. 

99'o4. Dieren Chinese zo
diak. 
Vel met twaalfmaal 6. P. 
Haan, hond, zwijn, rat, buf
fel, tijger, konijn, draak, 
slang, paard, geit, aap. Ook 
twee velletjes met zesmaal 
6.P. en aanhangsels waarop 
data; velletjes kosten 75. P., 
overwaarde voor Filipijnse fi
latelie. 

2i9'o4. Centrale universi
teit Manilla honderd jaar. 
6. P. Gebouw, beeld, zegel. 
iio'o4. Kerst. 
6., 17., 21., 22. P. Ver
schillende kerstbomen. 

i2io'o4. FilipijnsChinese 
algemene kamer van handel 
honderd jaar. 
Tweemaal 6.P. (samenhan
gend). Gebouw, Chinese 
muur. 
ii2'o4. Chinees nieuwjaar, 
jaarvandehaan**. 
6., 17. P. Tweemaal haan. 
Ook velletje met tweemaal 
beide hanen. 

GAMBIA 
29ii'o4. Elvis Presley (1935
1977), honderd jaar teddybe
ren. 
Vel met zesmaal 20. D. Drie 
verschillende portretten El
vis, driemaal 'lovemetender 
beer' gekleed als Elvis. 

i3i2'o4. Kerst, schilderijen. 
7., 10., 20., 25.; blok65.D. 
Resp. detail 'Griekse Madon
na' door Giovanni Bellini, de
tail 'Madonna in de kerk' 
door Jan van Eyck, 'Conesta
bile Madonna' door Rafael, 
detail 'Madonna en Kind' van 
Sandro Botticelli; 'H. Maagd 
met kanselier Rolin' door Jan 
van Eyck. 

GRENADA 
258'04. Eer voor koningin 
Juliana (19092004). 
$ 2.. Portret koningin en pa
leis Soestdijk. 
iii'04. FIFA honderd jaar. 
Vel met viermaal $2.; blok 
$ 6.. Resp. Gabriel Batistuta, 
Cafu, Michael Plantini, Gian
luca Vialli; Oliver Kahn. 
3ii'o4. NBA* basketbalspe
lers. 
75 c. in vel van twaalf met 
foto en beeldmerk NBA op 
rand. Pau Gasöl van de 
Memphis Grizzlies. 
5ii'04. NBA* basketbalspe
lers. 
75 c. in vel van twaalf met 
foto en beeldmerk NBA op 
rand. Allen Iverson van de 



Philadelphia 76 ers. 
6ii'o4. NBA* basketbalspe
lers. 
75 c. in vel van twaalf met 
foto en beeldmerk NBA op 
rand. Stephen Marbury van 
de New York Knicks. 
9i2'o4. Kerst, Norman 
Rockwell (18941978). 
35,75C.,$i., i.;blok$6.. 
Resp. kerstman met boek en 
kinderen, man met muziek
instrumenten, man met mas
kers en beeldjes, kerstman 
met kind; bus. 
2004. President Ronald 
Reagan (19112004). 
Velletje met viermaal $ 2.. 
Reagan met resp. moeder Te
resa (1985), generaal Colin 
Powell (1988), koningin Eli
zabeth (1981), Canadese mi
nisterpresident Brian Mulro
ney. 

2004. Babe Ruth. 
Twee velletjes met viermaal 
$ 2.. Verschillende portret
ten George Herman 
(18951948), Amerikaans 
honkballer. 

GRENADA/CARRJACOU EN 
PETITE iVlARTINIQUE 
258'04. Eer voor koningin 
Juliana (19092004). 
$ 2.. Portret. 
iii'04. FIFA* honderd jaar. 
Velletje met viermaal $ 2.; 
blok $ 6.. Resp. David Beck
ham, Marcel Desailly, Guido 
Buchwald, Alfonso; Bobby 
Charlton. 
29ii'o4. Vijftig jaar geleden 
eerste plaat Elvis Presley. 
Twee vel met viermaal $ 2.. 
Verschillende portretten El
vis. 

29ii'04. Beroemde oceaan
schepen. 
25,75C.,$i.,i.25,2.,3.; 
blok $ 6.. Resp. Titanic, Mi
chaelangelo, America, Vater
land, Deutschland, iVlaurita
nia; lie de France. 
9i2'o4. Kerst, Norman Roc
kwell (18941978). 
35' 75i 90 c , $ 3.; blok $ 6.. 
Resp. danspaar, vrolijke 
koetsier, ridder achter glas
inloodraam, kerstman leest 
zijn post; kerstman tijdens 
oorlog. 

GUYANA 
27g'o4. FIFA* honderd 
jaar. 
Vel met viermaal $ 150.; blok 
$ 400.. Resp. Alf Ramsey, 
Pele, Lothar Matthaus, Den
nis Bergkamp; Fabien Bart
hez. 
27g'o4. Tweehonderd jaar 
stoomlocomotieven. 
Zeven vel met viermaal 
$ 150.; zevenmaal blok 
$ 400.. Resp. 'Hercules 440' 

(Verenigde Staten), 'Stirling 
8foot Class 422' (Groot
Brittannie), 'Class YP462' 
(India), 'Class 01.10 462' 
(Duitsland);'GWRKing 
Class 460'(G.B.),'Class 
4500462' (Frankrijk), 
'Class F 462' (Zweden), 
'Class 231C 462' (Frank
rijk); spoorwegen: Frankrijk 
(1856), Nederland (1880), 
Engeland (1890), India 
(1891); Baltimore en Ohio 
(1856), New York (1837), 
Spanje (1913), Australië 
(igo6); China (1919), India 
(1898), Verenigde Staten 
(1851), Verenigde Staten 
(1863); Ierland (1876), Enge
land (1873), Shanghai naar 
Nanking (1910), Londen naar 
Brighton en zuidkust Enge
land (1846); 'Santa Fe Depot', 
'LD Porta', 'D900 Royal Scots 
Grey', Franse TGV; 'North
umbrian 022' (GrootBrit
tannië), 'No. 99g 440' 
(V.S.), Londen Midland en 
Schotse spoorwegen (1923), 
Oostenrijkse spoorwegen 
(1868), Nederlandse spoor
wegen (1886), spoorwegen 
Pennsylvania (1848); TGV
Atlantique. 
27g'o4. DDay zestig jaar 
geleden. 
Vier vel met viermaal $ 150.; 
viermaal blok $ 400.. Resp. 
John L. Hall, Carlton F. Bry
ant, DwightD. Eisenhower, 
H. Arnold; 'Royal Scots Fusi
liers', '2nd Company loist 
Heavy Tank Battalion', anti
tank van '7th Green Ho
wards', '229th Engineer 
Combat Battalion'; Michael 
Wittman van 'looist Sturm
morser Company', Robert 
Edlin van '2nd Battalion 
Army ranger', Stanley Hollis 
van '6th Green Howards', 
Kurt Meyer van '12th SS Pan
zer Division'; begin operatie 
Overlord (661944), troepen 
in landingsvaartuigen bij 
strand Normandié, troepen 
achter vijandelijke linie met 
klokkentoren en Churchill; 
Maxwell D. Taylor, Clifton 
Barker van '743rd Tank Divi
sion', 'Seaforth Highlanders' 
uit Canada met doedelzak
ken, tankslag op schiereiland 
Cotentin. 

HONDURAS 
ig7'o4. Schelpen. 
0.85,1.40, 2., 2.60,10.65; 
tweemaal blok 4.; tweemaal 
blok 5.; tweemaal blok 
20.L. Resp. Volutapoly
pleura. Stombus gallus, Cha
roniavariegata, Spondylus 
americanus, Strombus rani
nus; Charonia variegata, 
man blaast in schelp; Strom
bus raninus; Strombus gal
lus; Stondylus americanus, 
Voluta polypleura. 
i38'o4. Overdruk Olympi
sche Spelen. 
50.L. 0ver20.12.L. met 
vlinder. 

INDONESIË 
5ii'o4. Flora en fauna. 
Zesmaal 1.500 Rp.; velletje 
met tweemaal 3.000 Rp. 
Resp. Parkia roxburghii, He
terometrus cyaneus, Cinna
momum sintok, Gryllotalpa 
hirsuta, Apocynaceae, Scolo
pendra subspinipes; Hetero
metrus cyaneus, Parkia rox
burghii (driemaal medicinale 
plant, tweemaal spinachtige, 
insect.) 
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222'05. Oude watersyste
men. 
NIS. 2.10, 2.20, 3.30, 6.20. 
Resp. Watertunnel Hazor 
(gde.gste eeuw V.C.), schacht 
en tunnel Megiddo (vanaf 
10''= eeuw v.C), aquaduct 
Ceasarea (i'" eeuw v.C), Ha
zekiah's tunnel in Jeruzalem 
(8»eeuwv.C.). 

; feaaa \ 

JAMAICA 
i2ii'o4. Honderd jaar wet 
die hotelbouw en toeristenin
dustrie bevordert. 
Tweemaal $ 40 in velletjes 
van zes. Round Hill hotel en 
portret John Pringle (eerste 
directeur toerisme en stichter 
hotel), Tower Isle hotel en 
portret Abe Issa (stichter ho
tel en eerste voorzitter Raad 
van Toerisme). 

LIBERIA 
i3i2'o4. Tweehonderd jaar 
stoomlocomotieven. 
Vijf vel met viermaal $ 30.; 
vijfmaal blok $ 90.. Resp. 
SU25i27,L5iii,S68, 
P360031; L1646, LV0487, 
L0225, J9600; ER76ig6, 

ER7g74i, ESH4256, 
EU68452; TE54145, 71000 
'Duke ofGloucester', 7760 
'Brindley', LMS24T Class 
262T; E1112, E350, 
EM72007, EM72337; FD20
2714, BR4 MT Class 260, 
FD20578, EM74057, 
SU25333. 

i3i2'04. FIFA* honderd 
jaar. 
Vel met viermaal $ 30.; blok 
$ go.. Resp. Johan Nees
kens, Graeme Le Saux, Stefen 
Reuter, Socrates; Diego Ma
radona. 

MACAU 
20i2'o4. Vijfjaar Speciale 
Administratieve Regio 
Macau. 
1.50,2., 2.50, 3.; blok 
10. ptcs. Lotusbloem, op 
achtergrond verschillende 
gebouwen. 
28i2'04. Luchtvaartmaat
schappij Air Macau tien jaar. 
Blok 8. ptcs. Vliegtuig, op 
rand vliegtuig, vliegveld, han
gar en bemanningsleden. 

i3i'05. Chinees nieuwjaar, 
jaarvandehaan. 
5.50 ptcs.; blok 10.ptcs. 
Zelfde afbeelding: haan. 

MADAGASCAR 
gio'o4. Mondiale dag ge
zondheid, veiligheid op de 
weg. 
1.500 F. Gestileerde weg en 
autoband met mensen. 

i5ii'o4. Fauna. 
50.000 F. Struisvogel en 
maki. 
i5ii'o4. Geografie en geo
logie. 

25ii'o4. Nationale dag le
raar. 
Tweemaal 1.500 Rp. Lerares 
en leerlingen met boek en 
microscoop, leraar leert twee 
leerlingen schrijven. 

11500 
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i6i2'o4. Postzegeltentoon
stelling en festival Soerabaja 
2004. 
Velletje met driemaal 
5.000 Rp. Danseressen, resp. 
'SebelumPentas', 'Bercinta', 
'Setagen RJiythm'. Van elke 
zegel ook geperforeerd en 
ongeperforeerd blok. 
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ISRAËL 
222'o5. Dieren in de bijbel. 
NIS. 1.30,1.30, 2.20, 2.20. 
Resp. struisvogel (bijv. 
Klaagliederen 4:3), bruine 
beer (Jesaja 11:67), wolf 
(bijv. Jeremia 5:6), nijlkroko
dil (Exodus 7:12); ook velletje 
met de vier zegels in doorlo
pend beeld). 

JAPAN 
6io'o4. Algemene vergade
ring WMA (World Medical 
Association), Tokio 2004. 
80 y. Mens met DNA*ke
tens. 
8io'o4. Internationale week 
brieven schrijven. 
90, iio, 130 y. Uit 'Drieënvijf
tig haltes op de Tokaidoweg' 
(ca. 1833) van Ando Hiroshi
ge (17971858), resp. 'Hirat
suka', 'Yokkaichi', 'Tsuchiya
ma'. 
4ii'o4. Culturele mannen. 
Driemaal 80 y. Portretten, 
resp. Koizumi Yakumo met 
bloem (18501904, schrijver 
Lefcadio Hearn), Isamu No
guchi met lamp (ig04i988, 
beeldhouwer, ontwerper), 
Koga Masao met gitaar 
(19041978, componist). 
i5ii'04. Nieuwjaar, jaar van 
de haan**. 
5 o, 80 y.; 5 013,8013 y. Aar
dewerken haan, resp. 'Hita', 
'Shimotsuke'; zelfde afbeel
dingen met loterijnummer. 
22ii'o4. Wetenschap, tech
nologie en animatie, VI. 
Vel met tienmaal 80 y. Vier
maal verschillende Dorae
mon, steeds tweemaal zelfde 
afbeelding: Hiraga Gennai 
(17281780, natuurweten
schapper), mechanische 'net
suke', televisietoestel, kunst
stofkabel. 
ii2'04. Frankeerzegels, Eto 
kalligrafie. 
Tienmaal 80 y. Teken in stijl 
van resp. tensho, kinbun, 
kinbun, tensho, kana, sous
ho, kobun, reisho, koukotsu
moji, kobun. 
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2.000, 3.000, 5000, 6.000, 
10.000, 25.000 F. Resp. rots 
'Ie loup d'Isolo', rotsen 'Nosy 
Mitsio', fort Dauphin, stad 
Tamatave, violist en traditio
nele dansers bij ingang Rova 
d'Ambohimanga, rotsen 
'Tsingy rouge d'Irodo'. 

i5ii'o4. Koninklijke heer
sers. 
100,400, 500, i.ooo, 2.500, 
4.000, 7.500 F. Resp. Rana
valona I (18281861), Ranava
lona III (18831896), Radama 
I (18101828), Radama II 
(18611863), Rasoherina 
(18631868), Andrianampoi
nimerina (17871810), Rana
valona II (18681883). 

MARSHALLEILANDEN 
22ii'o4. Expeditie Lewis en 
Clark vertrok tweehonderd 
jaar geleden, III. 
Driemaal 37 c. (samenhan
gend, op aanhangsels tekst 
geschiedenis). Gidsen en ver
talers, jacht op bison m 
sneeuw, Sioux te paard stelen 
vlees van expeditie. 

ii2'04. Slag van Bastena
ken. 
Viermaal 37 c. (samenhan
gend). Infanteristen soldaten 
vechten in sneeuw, soldaat 
pantserdivisie en tank, piloot 
en vliegtuig, generaal McAu
liffe met kolonel Creighton 
Abrams en badges. 

20i'o5. Presidenten Ver
enigde Staten. 
Vijfenveertig zegels: i toten 
met43 c , 60 c., $ i.. Resp. 
George Washington, John 

Adams, Thomas Jefferson, 
James Madison, James Mon
roe, John Quincy Adams, 
Andrew Jackson, Martin Van 
Buren, William Henry Harri
son, John Tyler, James K. Polk, 
Zachary Taylor, Millard Fill
more, Franklin Pierce, James 
Buchanan, Abraham Lincoln, 
Andrew Johnson, Ulysses S. 
Grant, Rutherford B. Hayes, 
James A. Garfield, Chester A. 
Arthur, Grover Cleveland, 
Benjamin Harrison, Grover 
Cleveland, William McKin
ley, Theodore Roosevelt, Wil
liam Howard Taft, Woodrow 
Wilson, Warren G. Harding, 
Calvin Coolidge, Herbert 
Hoover, Franklin D. Roose
velt, Harry S. Truman, 
DwightD. Eisenhower, John 
F. Kennedy, Lyndon B. John
son, Richard M. Nixon, Gerald 
R. Ford, Jimmy Carter, Ro
nald Reagan, George H.W. 
Bush, William J. Clinton, 
George W. Bush, tweemaal 
Witte Huis. 

MEXICO 
299'04. Paleis van schone 
kunsten. 
7. P. Gebouw. 
iio'04. Instituut sociale vei
ligheid en diensten voor 
staatsarbeiders (ISSSTE). 
6. P. Mensen in beroepskle
ding, gebouwen. 

6io'o4. Vijfhonderd jaar 
ommuurde stad Campeche. 
6. P. Haven en gebouwen. 
8io'o4. Nauonaal volkslied 
honderdvijfi:ig jaar. 
6.50 P. Twee mannen. 
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8io'o4. Wereldpostdag. 
6. P. Duif met brief bij brie
venbus. 
2gio'o4. Mexico honderd
vijfentwintig jaar lid UPU*. 
8.50 P. Envelop en beeldmerk 
UPU. 

MÉXICO^ «*^ S 8.«| 

■ ' Móicol 
'jUPUl 

6ii'04. Stad Escobedo vier
honderd jaar. 
8.50 P. Ruiterstandbeeld en 
gebouw. 

6ii'04. Nationale commis
sie voor gratis schoolboeken 
vijfenveertig jaar. 
10.50 P. Drie mannen, 
schoolkind. 
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ioii'o4. 'Canal Once'. 
8.50 P. Beelden van mensen, 
cameraman van eerste televi
sienet in LatijnsAmerika dat 
vijfenveertig jaar ononder
broken uitzendt. 
i3ii'o4. Kerst, kinderteke
ningen. 
7.50,10.50 P. Resp. twee kin
deren aan strand zien 
kerstscène in maan, handen 
en snoepgoed. 
i6ii'04. Nationale rekenka
mer honderdtachtig jaar. 
6.50 P. Tekst en jaartallen. 
22ii'o4. Gebouw zetel se
cretariaat gezondheid vijfen
zeventigjaar. 
8.50 P. Vrouw en slang. 
30ii'04. Ministerie van 
communicatie en transport 
vijftigjaar. 
6.50; blok7.50 P. Resp. ge
bouw; zelfde afbeelding, op 
rand details kunstwerken ge
bouw. 

30ii'04. Radio cultuur. 
6.50 P. Kind luistert met kop
telefoon naar oude radio. 
i7i2'04. Voorkom autoon
gelukken. 
8.50 P. Weg en verkeersbord 
met autogordel. 
2004. Frankeerzegels, na
tuurbehoud. 
0.50, 0.50,1. , I., 2., 2.50, 
2.50 ,2 .50 ,4 .50 ,4 .50 ,5 .  , 
5., 6., 6., 6., 6., 6.50, 
6.50,7., 7.18.50, 8.50, 
8.50,10., 10., 10.50,10.50, 
10.50, 30., 30.P. Resp. 
katachtigen, orchideeën, 
nevelbos, vissen, vlinders, 
arenden, koraalrif, zeevogels, 
bos, orchideeën, zoogdieren, 
rivieren, vogels, zoogdieren, 
reptielen, rivieren, zeevogels, 
zeeschildpadden, cactussen, 
woestijn, bos, cactussen, 
zeezoogdieren, koraalrif, 
tropisch bos, woestijn, 
meren, zeeschildpadden, 
zeevogels, reptielen. 

MONTSERRAT 
24i2'04. DDay zestig jaar 
geleden. 
$ 1.15,1.50, 2., 5.. Resp. be
gin luchtaanval, troepen lan
den op Normandische stran
den, veldmaarschalk Mont
gomery, HMS Belfast. 
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24i2'o4. FIFA* honderd 
jaar. 
$ 6.. Nationaal elftal Mont
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MYANMAR 
9i2'04. Mondiale boeddhis
tische bijeenkomst. 
5,30 k. Beeldmerk met vlag
gen en resp. landschap met 
gebedshuizen, landschap 
met bomen en gebedshuizen. 

NEVIS 
29n'04. Zeventigste ge
boortedag Elvis Presley 
(19351977)
Twee vel met zesmaal $ 1.20. 
Tweemaal zes dezelfde por
tretten. 
29ii'o4. FIFA* honderd 
jaar. 
Velletje met viermaal $ 2.; 
tweemaal blok $ 5.. Beeld
merk gelegenheid en tekst 
met portret en actiefoto van 
resp. NeryPumpino (Argenti
nië), Thomas Hassler (Duits
land), GaryLineker (Enge
land), Sol Campbell (Enge
land) (op rand voetbalorgani
saties en aangesloten lan
den); Michael Owen (Enge
land) (op rand portret J.S. 
Blatter, president FIFA en 
lijst oprichters FIFA, landen 
en bonden), portret Jason Jo
seph (op rand elftal St. Kitts 
en nationale vlag). 
ii2'04. Kerst. 
25,30,90 c , $ 5.; blok $ 5.. 
Illustraties van Norman 
Rockwell (18941978), resp. 
kerstman en huis, cowboys 
op hobbelpaard, kerstzan
gers, kerstkiosk; kinderen vol 
verwachting. 
i3i2'04. Tweehonderd jaar 
stoomlocomotieven. 
Vel met viermaal $ 3.; blok 
$ 5.. Stoomlocomotieven uit 
resp. Indonesië, Syrië (28
2), Portugal, Verenigde Sta
ten; Groot Brittannie (LMS 
5305)

NICARAGUA 
i6i2'04. Honderdste ge
boortedag Pablo Neruda 
(19041973). 

7.50 Cd. Portret Chileense 
dichter en politicus. 

NIUE 
i3io'o4. Tweehonderd jaar 
stoomlocomotieven. 
Vel met viermaal $ 1.50; blok 
$ 3.. Resp. 520 Class 484 
(Australië), FEF2 Class 484 
(V.S.), Royal Scott Class 
460 (GrootBrittannië), AF 
Class 462 (GrootBrittan
nië); Class GS4 484 (V.S.). 
i3io'04. DDay zestig jaar 
geleden. 
Vel met viermaal $ 1.50; blok 
$ 3.. Resp. geallieerden 
bombarderen Duits geschut, 
zeemacht bombardeert At
lantische muur, paratroepen 
boven Normandié, vooruit
gang geallieerden; troepen 
landen bij kust Normandié. 
i3io'o4. Internationaal jaar 
vrede. 
Vel met achtmaal 75 c. Bloem 
en bijbeltekst, resp. lelie en 
Matteus 6:28, distel en Gene
sis 3:18, lehetjevandalen en 
Hooglied 2:1, bloemenkrans 
en Handelingen 14:13, kro
kus en Jesaja 35:12, lotus en 
I Koningen 7:19, iris en 
Hooglied 5:13. 
i3io'o4. Johannes Paulus II 
vijfentwintig jaar paus. 
Vel met viermaal $ 1.50. Fo
to's paus uit resp. 1978,1986, 
2001,1996. 

PALAU 
i3io'o4. Vogels. 
Vel met viermaal 80 c ; blok 
$ 2.. Resp. Erythrura trich
roa, Myiagra erythrops, Col
localia pelewensis, Zosterops 
conspicillata; Zosterops fin
schii. 
27io'o4. FIFA* honderd 
jaar. 
Vel met viermaal 80 c ; blok 
$ 2.. Resp. Diego Maradona, 
David Seaman, Andreas 
Brehme, Paul Ince; Fernando 
Redondo. 
3ii'04. NBA* basketbalspe
lers. 
Driemaal 26 c. in vellen van 
twaalf met foto en beeldmerk 
NBA op rand. Chris Bosh van 
Toronto Raptors, Tim Dun
can van San Antonio Spurs, 
Kevin Garnett van Minnesota 
Timberwolves. 

PERU 
25io'o4. America Upaep*, 
natuurbehoud. 
4.50 S. Bomen. 
29io'o4. Treinen. 
5.; blok 10. S. Treinen op 
spoorbruggen (ofbecldmä zie 
uolgendepaflina). 



i6-n-'04. Latijns-Ameri-
kaans parlement veertig jaar. 
Tweemaal 2.50 S. Beeldmerk, 
portret voorzitter parlement 
en vlaggen. 
i7-ii-'o4. School voor advo
caten in Lima tweehonderd 
jaar. 
5.- S. Voorzittershamer, ster. 

22-ii-'o4. Postbedrijf'Ser-
post' tien jaar. 
5.- S. Envelop 'Serpost'. 
29-ii-'o4. FIFA* honderd 
jaar. 
5.- S. Beeldmerk gelegenheid 
en voetballen. 
29-ii-'o4. Peruaanse muzi
kanten. 
Velletje met vijfmaal 2.- S. 
Juan Diego Florez, Susana 
Baca, Gian Marco, Eva Ayl-
lon, groep Libido. 
30-ii-'o4. Riviervissen. 
2.-, 4.50, 5.- S. Resp. piran
ha, rivierdolfijn, arapaima. 

2-i2-'o4. Kerst. 
5.-S. Kerstscène. 

3-i2-'o4. Antarctica. 
1.50,3.-, 4.50 S. Resp. basis 
en plaats basis op kaart, wal
vis, orka. 

SAO TOMÉ E PRINCIPE 
i7-4-'o3. Pasen, 
Blok 25.000 Db. 'Het laatste 
avondmaal', wandschilde
ring Leonardo da Vinci (1452-
1519). 
24-4-'o3. Krabachtigen. 
3.500, 7.000, 8.000, 9.000; 
blok 20.000 Db. Resp. Coe-
nobita perlatus, Carcinus 
maenas, Uca tetragonon, 

Ovalipes ocellatus; Palinurus 
penicillatus. 

SIERRA LEONE 
2-ii-'o4. NBA* basketbalspe
lers. 
700 Le. in vel van twaalf met 
foto en beeldmerk NBA op 
rand. Kobe Bryant van de Los 
Angeles Lakers. 
4-ii-'04. NBA* basketbalspe
lers. 
700 Le. in vel van twaalf met 
foto en beeldmerk NBA op 
rand. Carmelo Anthony van 
de Houston Nuggets. 
6-ii-'04. NBA* basketbalspe
lers. 
Tweemaal 700 Le. in vellen 
van twaalf met foto en beeld
merk NBA op rand. Yao Ming 
van de Houston Rockets, Jer-
maine O'Neal van de Indiana 
Pacers. 

SINGAPORE 
23-2-'o5. Wenszegels. 
Vijfmaal i". Glazen en kaars, 
hart van bloemen met beer
tjes, doosje met strik en roos, 
lelie, beestje van ballonnen. 
Ook boekje. 

30-3-'o5. Tweehonderdste 
geboortedag Hans Christian 
Andersen (1805-1875), 
sprookjes. 
i", 6oC.,$i.-, 2.-. Resp. 
'Duimelijntje' (1835), 'Het le
lijke jonge eendje' (1843), 'De 
nieuwe kleren van de keizer' 
(1837), 'De kleine zeemeer
min' (1837). Ookvelletje met 
de vier zegels, op rand padde
stoelen. 

ST. KITTS (ST. CHRISTOF-
FEL) 
8-ii-'o4. FIFA* honderd jaar. 
Velletje met viermaal $ 2.-; 
blok $ 5.-. Resp. Demetrio 
Albertini, Romario, Gerd 
Muller, Danny Blanchflower; 
Gianfranco Zola. 

ST. VINCENT 
25-8-'o4. Eer voor konmgin 
Juliana (1909-2004). 
$ 2.-. Portret. 
i-ii-'04. St. Petersburg drie
honderd jaar, schatten uit de 
Hermitage. 
10, 20,40, 60 c , $ 2.-, 5.-; 
twee vel met zesmaal $1.40; 
driemaal blok $ 5.-. Resp. 
'hoofd van jonge vrouw' door 
Jean-Baptiste Greuze, 'twee 
actrices' door Jean-Baptiste 
Santerre, 'allegorie' door Jose 
de Ribera, 'jonge vrouw past 
oorbellen' door Rembrandt, 
'meisjesjaren Maria' door 
Francisco de Zurbaran, 'por
tretvrouw' door Frans Pour-
bus de oudere; 'graaf N.D. 

Guriev' door Jean-Auguste-
Dominque Ingres, 'portret 
acteur' Domenico Fetti, 'Na
poleon Bonaparte op brug in 
Arcole' door Baron Antoine-
Jean Gros, 'jonge man met 
handschoen' door Frans 
Hals, 'portret van generaal 
Alexi Yermolov' door George 
Dawe, 'student'door Rem
brandt; door Hubert Robert: 
'landschap metobehsk', 'bij 
de kluizenaar', 'landschap 
met ruïne', 'landschap met 
terras en waterval', 'land
schap met waterval','herde
rin' door Jan Siberecht; 'drie 
man aan tafel' door Diego 
Rodriguez de Silva y Velaz
quez, 'feestvan de bonenko
ning' door Jacob Jordaens, 
'familieportret' door Cornells 
de Vos. 
2-ii-'o4. NBA* basketbalspe
lers. 
75 c. in vel van twaalf met 
foto en beeldmerk NBA op 
rand. Gary Payton van de Los 
Angeles Lakers. 
3-ii-'o4. NBA* basketbalspe
lers. 
Tweemaal 75 c. in vellen van 
twaalf met foto en beeldmerk 
NBA op rand. Le-Bron James 
van de Cleveland Cavaliers, 
Adonal Foyle van de Golden 
State Warriors. 
9-ii-'o4. NBA* basketbalspe
lers. 
75 c. in vel van twaalf met 
foto en beeldmerk NBA op 
rand. Peja Stojakovic van de 
Sacramento Kings. 
25-ii-'o4. Slag bij Trafalgar 
tweehonderd jaar geleden. 
$ 0.50,1.-, 1.50, 3.-; twee
maal blok $ 5.-. Resp. Tho
mas Masterman Hardy, Na
poleon Bonaparte, lord Hora
tio Nelson, CuthbertCoUing-
wood; HMS Victory, Nelson 
met officieren. 
i3-i2-'o4. Kerst, Norman 
Rockwell(i894-i978). 
$ 0.75, o.go, i.io, 3.-; blok 
$ 5.-. Resp. helpers kerst
man en slapende kerstman 
met elfjes en poppenhuis. 
Tiny Tim, warenhuis kerst
man, man met paraplu en 
koffer wacht op koets; brave 
kinderen met kerstman en 
kaart. 
i3-i2-'o4. Ondergrondse 
New York honderd jaar. 
Vel met zesmaal $ i.-; twee 
vel met zesmaal $ 1.40; 
driemaal blok $ 5.-. Resp. 
zesmaal details ondergrond
se New York; zesmaal lijnen 
ondergrondse Londen; me
tro: Moskou, Tokio, Mexico, 
Parijs, Hongkong, Praag; 
trein New York City, onder
grondse Londen, tunnel cen
trale lijn Londen. 
2004. Vijftig jaar geleden eer
ste plaatElvis Presley (1935-
1977)-
Twee vel met viermaal $ 2.-. 
Portretten. 
TUNESIË 
io-i2-'o4. Universele Verkla
ring van de Rechten van de 
Mens zesenvijftigjaar. 
350 m. Open boek, weeg
schaal, halve maan en ster. 
i8-i2-'o4. Beroemde Tune
siers. 
250, 500, 600, 600, 600 m. 
Resp. Ibn Chabbat (1221-
1285, schrijver en ingenieur) 
met papier en ganzenveer, 
Ibn Charaf Alkairawani 
(1000-1067, dichter en schrij
ver) met stapel boeken, Ha-

tem ElMekki (1913-2003, 
schilder en postzegelontwer
per) met postzegel en palet 
met kwasten, prinses Êlyssa 
met zeilboot en medaille, 
Mongi Ben Hmida (1928-
2002, neuroloog). 
23-i-'o5. Negentiende we
reldkampioenschap handbal 
Tunesië 2005. 
600 m. Handballer, beeld
merk en sporthal. 

TUVALU 
ig-9-'o4. Vijfentwintig jaar 
diplomatieke betrekkingen 
Tuvalu en Taiwan. 
Blok $ 5.-. Handdruk, regen
boog, duiven, op rand vlag
gen. 

8-ii-'04. FIFA* honderd jaar. 
Vel met viermaal $ i.-; blok 
$ 3.-. Resp. Sebastino Rossi, 
Clarence Seedorf, Zico, Jack 
Carlton; Geoff Hurst. 

URUGUAY 
22-ii-'o4. 'Almacen del 
Hacha' uit 18'''̂  eeuw. 
$ 16. Gebouw bij avond. 
7-i2-'o4. PriceWaterhouse-
Coopers vijfentachtig jaar in 
Uruguay. 
$ 16. Telmachientje. 

i8-i2-'o4. Vereniging Uru-
guayaanse notarissen hon
derd jaar. 
$ 16. Omslag tijdschrift voor 
notarissen. 

i4-i2-'o4. Kerst. 
$ 16. Maria, Jozef en Kindje. 
2i-i2-'04. Mercosur*, water 

een schaars product. 
$ 37. Gebarsten aarde met 
plasje water. 

VANUATU 
i8-9-'04. Kerst. 
80 vt. (stervormig). Ster. 

WEST-SAMOA 
i5-i2-'04. Schoonheden. 
25, 70, 90 s., $ 4.-. Vrouwen 
en bloemen. 

*: Gebruikte afkortingen: 

ACI Automobile Club 
d'Italia 

DNA Deoxyribo Nucleic 
Acid (deoxyribo-
nucleïnezuur) 

ETH Eidgenössische 
Technische Hoch
schule 

FIFA Federation Inter
nationale de Foot
ball Associations 

IOC Internationaal 
Olympisch Comité 

Mercosur Gemeenschappe
lijke Economische 
Markt voor Zuid-
Amerika 

NBA National Basket
ball Association 

SAARC South Asian Asso
ciation for Regio
nal Cooperation 

Unesco United Nations 
Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 

Upaep Union Postal de 
las Americas y Es-
pana y Portugal 

UPU Universele Post 
Unie/Union Posta
le Universelle/Uni
versal Postal 
Union 

**: Chinese dierenriem (zo
diak): 9-2-'o5 tot29-i-'o6 
Jaar van de haan. 
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Het ligt voor de hand in 
deze Duitslandspecial in 
'Thematisch panorama' 
aandacht te schenken aan 
de verzamelmogelijkhe
den die Duitsland de the
matische verzamelaars te 
bieden heeft. Dat zou 
kunnen, maar het zal niet 
gaan, want ik zou mezelf 
dan moeten herhalen. In 
Duitsland thematisch bezien 
('Filatelie' van mei 1998) 
nam ik Duitsland immers 
al uitvoerig en kritisch 
onder de loep. Het eind
oordeel was toen posi
tief, vooral omdat Duits
land de thematische ver
zamelaar niet alleen op 
het gebied van de postze
gels, maar ook als het om 
stempels en postwaarde
stukken gaat, heel wat te 
bieden heeft. Destijds 
sprak ik de verwachting 
uit dat de veranderingen 
bij Deutsche Post op ter
mijn wel eens gunstig 
zouden kunnen uitvallen. 
Een blik op de in 2004 
verschenen zegels recht
vaardigt de conclusie dat 
er in de bijna zeven jaar 
daarna vooruitgang is ge
boekt. Desondanks op 
deze plaats geen uitge
breide beschouwing. Dan 
maar aandacht voor de 
vele aantrekkelijke Duitse 
machinestempels? Ook 
niet, want die kregen in 
september 1998 van mij 
al ruime aandacht. 

'^ In plaats daarvan extra 
= aandacht voor frankeer
" machinestempels in de 
~ vorm van een 'Duits dub
3 belkwartet'. De keuze 
^ was niet gemakkelijk, 
^ want het aanbod is 
^ enorm. Ik heb me daar
i om beperkt tot de stem

pels van Duitse gemeen

m"" 
Het stempel van het Duit
se Waddeneiland Sylt uit 
2003 ontbrak in het arti
kel De charmes van de trits 

Waddeneilanden in 'Filate
lie' van mei 2003. Toen 
moest voor de bijzonder 
langgerekte vorm van het 
eiland nog worden ver
wezen naar een kaart op 
het Internet, maar nu kan 
dan toch een stempel 
(thema Cartografie) wor
den getoond. De tekst 
Sylt... Insel zu)ischen Welle 
und Watt deed me meteen 
denken aan twee fran
keerstempels van de 
NoordoostFriese ge
meente Kollumerland 
e.o. met een vergelijkbare 
variatie op het Wad: Weer
galoos ujonen tussen Wad en 
Walden en Ruim en rustig 
recreëren tussen Wad en Wal
den. 
Het stempel van Bad Rei
chenhall, gelegen in de 
Beierse Alpen, is interes
sant voor het thema Ge
zondheid dankzij de tekst 
Wieder Gesund durch Bad 
Rcichenhall. Was het leven 
maar zo eenvoudig! Maar 
u begrijpt vast wel dat de 
tekst niet al te letterlijk 
moet worden genomen. 
Duitsland heeft een rijke 
traditie op het gebied van 
kuuroorden, waarvan 
dan ook een grote varia
tie aan filatelistisch ma
teriaal beschikbaar is. 
Een voorbeeld is het fran
keerstempel van Lujtkur

ort Neubulach in het 
Zwarte Woud met de ver
melding AsthmaTherapie. 
Het stempel is extra inte
ressant dankzij de afbeel
ding van een 'mijnfunc
tionaris'. Misschien kun
nen verzamelaars van het 
thema Mijnbouw achter
halen wat de functie van 
deze man is. Mij lijkt het 
eerder een opzichter dan 
een mijnwerker. In Neu
bulach is volgens het 
stempel een Silberberg
ujerk. Het stempel is ook 
bruikbaar voor verzame
laars van het thema Mi
neralen, vanwege de ver
melding MmeralienMuse
um. Zulke 'meervoudige 
vermeldingen' komen in 
Duitsland wel vaker voor. 
In ons land zien we ze bij 
gemeenten maar weinig, 
maar in Frankrijk vormen 
vooral de talrijke machi
nestempels met meer
voudige vermeldingen 
een rijke thematische 
bron. 
Milieugetinte Duitse 
frankeerstempels komen 
wel vaker aan bod in deze 
rubriek, maar ik ruim 
toch een plaatsje in voor 
een al wat ouder, leuk 
energiebesparingstempel 
uit Düsseldorf. De mas
cotte in de vorm van een 
gloeilamp past goed bij 
de tekst Dusseldorfspart 
Energie mit Köpfchen. 
Wittmund (dat ten 
noordoosten van Wil

Insel 
zwischen WBle 

und Watt 
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helmshaven ügt) prijst 
zich aan als Aktive Ostfrie
senstadt mit Urlaubs
atmosphare. Indrukwek
kend, maar thematisch 
gezien het interessantst 
is de afbeelding van een 
vissersboot. Niet uniek, 
wel leuk. 
Dat laatste geldt in zeke
re zin ook voor het stem
pel van de Samt̂ emeinde 
Hanstedt, die zich op het 
Internet presenteert als 
Die Perle der Nordheide. In 
het stempel treffen we 
ook de vermelding Natur
schutz u. Wildpark Lüne
bur̂ er Heide aan. De af
beelding toont een post
koets vol passagiers; dit 
doet denken aan vroeger 
tijden, toen auto's nog 
niet bestonden. Er zijn al 
veel zegels met afbeel
dingen van postkoetsen, 
zodat zo'n stempel een 
leuke aanvulHng vormt. 
De twee personages in 
het stempel van de Land
kreis Schaumburg zullen 
velen bekend voorko
men. Het zijn dan ook de 
hoofdfiguren uit het be
kende boek Max und Mo
ritz van Wilhelm Busch 
(18321908). Hij werd in 
deze omgeving geboren; 
vandaar de vermelding 
Heimat von Wilhelm Busch. 
Het stempel past prima 
bij de zegels die Duits
land aan Busch en zijn 
bekendste werken wijd
de, zoals in 1958 (vijftig

ste sterfdag), 1982 (hon
dervijftigste geboorte
dag. Die Fromme Helene) en 
iggo (125 jaar Max und 
Moritz). Thematisch ge
zien is het misschien niet 
van belang, maar het is 
wel interessant dat Busch 
van mening was dat de 
mens in wezen slecht en 
onverbeterlijk is. Onze 
naar herstel van normen 
en waarden strevende mi
nisterpresident zal dus 
wel geen fan van Busch 
zijn... Uitspraken van de 
schrijver blijken Duitse 
postzegelontwerpers te 
hebben geïnspireerd. De 
zegel die in 2001 werd 
uitgegeven met als thema 
'Levenslang leren' is bij
voorbeeld een echte 
Buschzegel geworden: 
hij toont een personage 
uit het werk van Busch, 
de onderwijzer Lämpel, 
die met opgeheven lin
kerwijsvinger is afge
beeld ter ondersteuning 
van het citaat Also lautet 
ein Beschluss, dass der 
Mensch was lernen muss; 
lernen kann man, Gott sei 
Dank, aber auch sein Leben 
lang. 

Het laatste stempel dat ik 
hier voor het voetlicht 
breng, werd gebruikt 
door de Staatsoper aan de 
boulevard Unter den Linden 
in Berlijn, ter gelegen
heid van de Festtage iggS. 
De afbeelding in het 
stempel zou wel eens op 
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een operapersonage be
trekking kunnen iiebben. 
Misscliien kan een Mu
ziekverzamelaar liierover 
opheldering verscliafFen. 

ZUIDGEORGIË: 
JONGE DIEREN 
Op 15 november 2004 
verving de postadmini
stratie van ZuidGeorgië 
/Zuidelijke Sandwichei
landen de al sinds iggg in 
omloop zijnde serie fran
keerzegels met vogels. 
Ervoor m de plaats kwam 
een uit twaalf zegels be
staande reeks met afbeel
dingen van jonge dieren. 
Niet uniek, wel een aar
dig onderwerp voor deze 
lentemaand; het zijn bo
vendien leuke zegels. 
De jonge Subantarctische 
grote jager {Catharacta 
antarctica) op de zegel van 
I p. ziet er nog vrij hulpe
loos uit, maar hij zal 
spoedig uitgroeien tot 
een formidabel sterke, 
volwassen vogel. De inti
midatievluchten van deze 
vogels in de lente  een 
belangrijke bezienswaar
digheid van ZuidGeorgië 
 worden wel vergeleken 
met de duikvluchten van 
gevechtsvliegtuigen. 
Tussen igii en ig25 wer
den drie kleine groepen 
Europese rendieren (Ran
gifer tarandus) op Zuid
Georgie uitgezet. Ze 
moesten het beperkte 
menu van de Noorse wal
visjagers die op het ei
land werkten wat geva
rieerder maken. Tegen
woordig leven er op het 
eiland twee kuddes van in 
totaal 2.500 dieren. Op 
de zegel van 2 p. zien we 
een nog heel jong kalf 
met zijn moeder tegen 
een achtergrond van 
sneeuw en beemdgras. 
De Antarctische prion 
(Pachijptiia desolata) is de 
talrijkst op het eiland 
voorkomende broedende 
zeevogel. Men neemt aan 
dat er op ZuidGeorgie 
ca. 22 miljoen broedpa
ren van de vogel leven. 
Op de zegel van 3 p. heeft 
een kuiken zich goed ver
scholen in zijn nest in 
een kuil onder het 
beemdgras. 

Een jonge buitrug {Meg
aptera novaeanghae) 
zwemt op de zegel van 
5 p. in zee. 
De zegel van 10 p. mag 
dan slechts twee jonge 
ezelpinguins (Pygoscelis 
papua) op een nest laten 
zien, de vogels bouwen 
die nesten dicht bij elkaar 
in kolonies van enkele 
honderden nesten. Er 
broeden op ZuidGeorgié 

ongeveer 105.000 paren 
ezelpinguins. 
De Kerguelenzeebeer 
(Arctcephalusflazella) is het 
succesverhaal van Zuid
Georgié. Aan het begin 
van de twintigste eeuw 
dacht men dat de robben 
al twee eeuwen als gevolg 
van de jacht uitgestorven 
waren. Ze werden vooral 
voor hun huid geschoten. 
Maar in de jaren vijftig 
van de vorige eeuw ont
dekte men een overgeble
ven populatie van onge
veer 35 dieren. Nu wordt 
de populatie geschat op 
drie miljoen exemplaren. 
Het nog heel jonge dier 
op de zegel van 25 p. 
schuilt bij zijn moeder. 
Op de zegel van 50 p. 
zwemt een jonge Zuid
Georgische pijlstaart 
{Anas georgxca georgica); 
het gaat om een inheem
se ondersoort van de 
geelbek pijlstaart (Anas 
georgxcasspinuauda). 
De vogel met de bijzon
dere 'gelaatsuitdrukking' 
op de zegel van 75 p. 
heeft  zo zien we  een 
toepasselijke naam: roet
kopalbatros (Phoebetna 
palpebrata). Op Zuid
Georgie broeden jaarlijks 
ongeveer vijfduizend pa
ren van deze albatros
soort. 
De ZuidGeorgische 
Weddellzeehonden (Lep
tonychotes lueddellu) zijn in 

die zin uniek dat ze de 
enige Weddellzeehon
denkolonie ter wereld 
zijn waarvan de leden ge
regeld op het land broe
den. Op de zegel van £ i.
is een jong exemplaar af
gebeeld. 
Op de zegel van £ 2.
wordt een jonge konings
pinguin (Aptenodytes pata
flomcus) van de poot van 
de ene ouder aan de poot 
van de andere doorgege
ven. Een koningspin
guinpaar kan iedere drie 
jaar twee jongen groot 
brengen. 
Een jonge zuidkaper (Eu
balaena australis) is afge
beeld op de zegel van 
£3. . 
De hoogste waarde, de 
zegel van £ 5., toont een 
jonge grote albatros (Dio
medea exulans) die op het 
nest in de sneeuw zit. 

Jonge dieren vallen ook 
te ontdekken op de ze
gels uit de series 'Boerde
rijdieren' van Engeland 
(11 januari) en Nieuw
Zeeland (12 januari). Een 
leuke zegel met jonge 
struisvogels is onderge
bracht in de  thematisch 
gezien interessante 
reeks 'Dieren in de Bijbel' 
die Israël op 22 februari 
uitgaf 

VERANDERING VAN 
HET KLIMAAT 
Meteorologische institu
ten zoals 'ons' KNMI 
hebben er vandaag de 
dag de handen vol aan 
om alle weerrecords die 
het gevolg zijn van kli
maatwijzigingen bij te 
houden. Thematisch ge
zien is het onderwerp 
'klimaatverandering' bij
zonder interessant (neem 
bijvoorbeeld de uitgiften 
die op het gevaar van de 
aantasting van de ozon
laag wijzen) en in de toe
komst zullen de verza
melmogelijkheden onge
twijfeld nog verder toene
men. Een thema met toe
komst, dus. 

Een aangename verras
sing was de serie 'Kh
maatverandering' van het 
Brits Zuidpoolgebied, die 
in december 2004 werd 
uitgegeven. Hij is actueel 
en bovendien ook bijzon
der informatief In iggS 
voorspelden de weten
schappers van de British 
Antarctic Survey dat de 'op
warming' van het gebied 
van het Antarctisch 
schiereiland een risico 
zou gaan vormen voor de 
verschillende ijsvlakten. 
En die voorspelling 
kwam uit: in 2002 maak
te 500 biljoenen tonnen 
ijs zich in minder dan een 
maand tijd los van de Lar

sen Bijsvlakte, metals 
resultaat duizenden klei
ne ijsbergen. Onderzoek 
wijst uit dat de breuk een 
gevaarlijke ontwikkeling 
in gang heeft gezet, die 
een drastische verhoging 
van de zeespiegel tot ge
volg kan hebben. 

■mmmmiimmmm^ 

De bovenste zegel van 
24 p. toont een kaart van 
het Zuidpoolgebied 
waarop de jaarlijkse ont
wikkeling van de tempe
ratuur sinds ig5o is inge
tekend; de onderste geeft 
een beeld van de Larsen
ijsvlakte. 
Het onderwerp van de ze
gels van 42 p. zijn de ijs
kernmetingen in het 
Zuidpoolgebied, die we
tenschappers van tien 
Europese landen in de af
gelopen tien jaar hebben 
uitgevoerd. Bij de grafiek 
op de bovenste zegel 
hoort een lang verhaal, 
gebaseerd op informatie 



die in juni 2004 werd ge
publiceerd, te lang om 
het hier te kunnen sa
menvatten. Op de onder
ste zegel zijn weten
schappers bezig met het 
boren van ijsmonsters. 
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De opwarming in het 
Zuidpoolgebied heeft 
ook gevolgen voor de 
weinige plantengroei in 
dit gebied; dat zien we op 
de zegels van 50 p. De ge
middelde zomertempera-
tuur is in de laatste vijftig 
jaar met tweeëneenhalve 
graad gestegen; het 
grootste deel van die stij
ging werd genoteerd van
af het midden van de ja
ren tachtig. Het gevolg is 
dat het groeiseizoen voor 
de twee in het Zuidpool
gebied voorkomende 
soorten zaadplanten is 
verlengd. De grafiek op 
de bovenste zegel laat de 
temperatuurstijging 
sinds 1950 zien, zoals die 
werd gemeten door Vara-
day Station. Behalve een 
grassoort, de Antarc
tische smele (Deschampsia 
antarctica), groeit in het 
gebied het Antarctische 
parelkruid (Colobanthus 
quitensis), een 'familielid' 
van vetmuur. Het parel-
kruid is afgebeeld op de 
onderste zegel; het vormt 
compacte 'kussens' van 
maximaal 25 centimeter 
doorsnee. 

Voor mij is dit de beste 
thematische serie van 
2004, op de voet gevolgd 
door de mooie, uit tien 
zegels bestaande Engelse 
serie 'Bosdieren' van 16 
september jl. 
De grootste teleurstelling 
van 2004 was voor mij 
het Belgische velletje 

'Week van het bos', uit
gegeven op 27 september 
2004. Dat is gewoonweg 
volgepropt met allerlei 
dieren en planten, zodat 
het een rommeltje is ge
worden. Let wel: mijn 
persoonlijke oordeel. Ik 
realiseer me verder heel 
goed dat het onmogelijk 
is, alle postzegeluitgiften 
van 2004 onder ogen te 
krijgen, laat staan ze aan 
een 'vergelijkend waren
onderzoek' te kunnen 
onderwerpen. 

PROTESTEREN 
HELPT TOCH! 
Als de natuur in ons 
dichtbevolkte land wordt 
aangetast, levert dat de 
nodige protesten op. Ook 
in andere Europese lan
den komt de bevolking 
soms massaal in actie, 
zoals blijkt uit het verhaal 
achter de herdenkingsze
gel 'Nationaal Park Do-
nau-Auen', die Oosten
rijk op 22 oktober 2004 
uitgaf. Het park meet 38 
bij 4 kilometer en het 
strekt zich uit van Wenen 
tot aan Hainburg, het 
punt waar de Donau Oos
tenrijk verlaat en Slowa
kije binnenstroomt. Zo'n 
65 procent van het park 
bestaat uit bos; in die 
bossen groeien meer dan 
zevenhonderd verschil
lende plantensoorten, le
ven dertig soorten zoog
dieren, nestelen meer 
dan honderd soorten 
broedvogels en treffen 
we acht reptiel- en der
tien amfibiesoorten aan. 
In de meren en stromen 
leven ongeveer zestig vis
soorten. Al met al een ge
bied met een grote na
tuurwaarde en vandaar 

ook dat het de status van 
Nationaal Park kreeg. 
Maar aan het eind van de 
negentiende eeuw begon 
de ecologische balans 
langs de oevers van de 
Donau door menselijk in
grijpen te veranderen: het 
bedwingen van de rivier 
had gevolgen voor de 
aangrenzende natuur, 
vooral toen in de jaren 
vijftig waterkrachtcentra
les werden gebouwd. In 
1984 dreigde door de 
bouwvan een dergelijke 
centrale bij Hainburg ook 
het laatste stukje vrij 
stromende Donau geka
naliseerd te worden. Dat 
lokte weliswaar felle pro
testen van natuurbe
schermers uit, maar de 
procedures werden ge
woon afgerond en op 5 
december 1984 begon 
men bij Stopfenreuth met 
de werkzaamheden. 
Toen gebeurde er iets dat 
grote gevolgen zou heb
ben: de 'bezetting van de 
Hainburger Au'. Oosten
rijkse studenten namen 
het initiatief tot een pro
testmars en op 8 decem
ber 1984 trok een indruk
wekkende stoet naar de 
Au. Duizenden mensen, 
jong en oud, namen het 
gebied in hun bezit. Po
gingen om een eind aan 
de bezetting te maken 
faalden jammerlijk; er 
bleef de regering niets 
anders over dan het werk 
diezelfde maand nog tij
delijk stil te leggen. Er 
werd opdracht gegeven 
voor nieuw wetenschap
pelijk onderzoek. Het re
sultaat daarvan speelde 
de bezetters volkomen in 
de kaart. De conclusie 
was dat het gebied zo'n 
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grote natuurwetenschap
pelijke waarde had, dat 
het diende te worden 
aangewezen als Natio
naal Park. De bouwvan 
een waterkrachtcentrale 
werd ongewenst ge
noemd. Op 27 oktober 
1996 was de aanwijzing 
als 'Nationaal Park Do-
nau-Auen' een feit - een 
mooie overwinning voor 
de bezetters van de Hain
burger Au! 
De Oostenrijkse post gaf 
twintig jaar na dato een 
zegel van 0.55 euro uit 
die de gedenkwaardige 
bezetting fdatelistisch 
vastlegt. We zien een affi
che met de tekst Hamburg 
- Die Freie Natur ist unsere 
Freiheit, gemaakt door 
Friedensreich Hundert
wasser. Deze bekende 
kunstenaar behoorde tot 
de Au-bezetters en zette 
zich geregeld in voor het 
behoud van de natuur. 
Deze mooie Oostenrijkse 
zegel biedt de mogelijk
heid om in een themati
sche collectie aandacht te 
schenken aan deze op
merkelijke vorm van na
tuurbescherming. 

OUDE IJSLANDSE 
VISSERSSCHEPEN 
Merkwaardig, dat de IJs-
landse visserij tot voor 
kort zo weinig filatelisti-
sche aandacht kreeg: het 
gaat toch om een belang
rijke economische bedrijf
stak. Andere scheeps-
toepassingen kregen die 
aandacht juist weer wel. 
Zo verschenen in 1991 en 
1995 twee series met af
beeldingen van vier post-
schepen en werd in 2003 
een serie van vier zegels 
met veerboten uitgege
ven. Maar gelukkig: in 
2004 werd begonnen met 
een inhaalslag. Op 11 
maart 2004 was de hon
derdste verjaardag van de 
motorisering van de IJs-
landse vissersvloot aan
leiding tot de uitgifte van 
een zegel met daarop de 
trawler Coot. In 1912 wa
ren al vierhonderd vis
sersschepen van motoren 
voorzien. 
Dit jaar, op 14 april, ver
schijnt een serie van vier 
zegels met afbeeldingen 
van vissersschepen die in 
het midden van de twin
tigste eeuw in IJsland 
werden gebouwd. De ze
gels zijn alleen verkrijg
baar in postzegelboekjes; 
voor de afbeeldingen ver
wijs ik u naar de rubriek 
Postzegelboekjes van fe
bruari. 
Het aantrekkelijke van de 
serie is dat de schepen 

nog niet eerder werden 
afgebeeld. De Vórmur pH4 
(67 bruto registerton) 
werd in 1947 in Reykjavik 
gebouwd van eikenhout. 
Het schip werd voorzien 
van een 185 pk sterke Al
len-dieselmotor. De eer
ste thuishaven was Gre-
nivik, in het noorden van 
IJsland. Het vaartuig was 
in 1976 niet langer zee-
waardig en werd daarom 
op 13 mei van dat jaar uit 
het officiële scheepsre
gister verwijderd. 
De eveneens eikenhouten 
Kan VE47 (63 BRT) werd 
in 1944 in Vestmannaey-
jar gebouwd. Het schip 
werd aangedreven door 
een Fairbanks Morse-die
selmotor van 150 pk. Een 
brand zorgde ervoor dat 
het schip op 4 november 
1965 uit het scheepsre
gister werd verwijderd. 
De Szdis IS67 (15 BRT) is 
het oudste schip in deze 
serie. Het werd in 1938 
van eiken- en beuken-
hout Isafirdi gebouwd en 
voorzien van een 45 pk 
sterke June Munktell-mo-
tor. De Szdis had tiental
len jaren Isafjördur als 
thuishaven, maar werd in 
1988 in Bolungarvik ge
registreerd. 
De Gudbjor̂  NK74 (39 
BRT) is een eikenhouten 
vissersboot, die in 1948 
in Neskaupsstaaiur werd 
gebouwd. Aanvankelijk 
had de boot een Delta
dieselmotor van 160 pk 
aan boord, maar die werd 
in 1973 vervangen door 
een 340 pk sterke GM-
dieselmotor. In 1988 
volgde registratie in Vest-
mannaeyjar. 



Guernsey en Monaco 
Kunstwerken in miniatuur! 

Guernsey en Monaco, twee staatjes die enorm verschillen, maar toch 
ook de nodige overeenkomsten hebben Ze hebben beiden een band 
met Frankrijk wat bijvoorbeeld op Guernsey tot uiting komt m de 
straatnamen Verder genieten ze faam als belastingparadijs 
Binnen de filatelie spelen de postzegels van zowel Guernsey als 
Monaco een belangrijke rol Het zijn interessante verzamelgebieden 
met stijlvolle en fascinerende postzegels met prachtige motieven 
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MONACO 
1,20€ 

MONACO 0,90€ 

Begin vandaag nog een verzameling! 

Voor het bestellen van deze en andere postzegels, of voor een abonnement op de postzegels van 
Guernsey en Monaco, kunt u naar de vakhandel gaan Voor het adres van een postzegelwinkel bij u 

in de buurt kunt u contact opnemen met de agent van Guernsey en Monaco in de Benelux 
Filagent BV • Windbrugstraat 13 13 • NL 7511 HR Enschede • (053) 43 42 532 • mfo@filagent nl 
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AANGEBODEN 

Gratis prijslijsten postfrisse 
zegels van vele thema's. 
Wien, Pb 22517, i ioo DA 
A'dam Z.0. Tel/fax: 020-
6974978 en www.wien.nl 

Zwitserland 1850-2004, 
Liechtenstein 1912-2004, 
uitgezochte kwaliteit, **/o, 
zeer voordelige prijzen. 
Grote lijst gratis. 
R. Vollenweider, Sasso 
Boretto 2, CH 6612 Ascona. 
Tel./Fax 0041 091 791 23 54. 

Kilowaar, 59% herden
kingszegels: 50 grams 
IJsland - € 25 , - . ; 150 grams 
Finland - € 20,- ; 120 grams 
Noorwegen, Denemarken of 
Zweden - € 10,- in een brief 
of op gironummer 1624853. 
Franco thuis. Correspond in 
English. Want-list service. 
Lennart Runfors, Gotlands-
gatan i, SE-602 17 Nor-
rköping, Zweden. E-raail: 
lennart.runfors(3)swipnet.se 

WWW.stores.ebay.nl/phila-
toon Bekijk deze site voor 
mijn aanbiedingen - Phila-
toon. 0545295508. 

Ansichten, munten, zegels, 
postboekjes, blokken: www. 
pennyblack.nl Groen Volkers 
072-5116991 

Roemenië 5%-i5% Michel 
pfr., gest. 1858-2004. Gratis 
prijslijst. Dan, OP48-CP27, 
Boekarest-2, Roemenie. 

Postzegels enz. koop ver
koop of ruilen. Stockmann, 
Zevenaar. Tel.: 0316-526265. 

DDR 25% Bund Berlin Reich, 
N.L. en div.€ -landen v.a. 
35%. J. Römkes. 
Tel.: 045-5462894. 

Provincievel: alle 12 voor 
€ 99 , - . Duitsland 2002: pfr 
€ 77,50 gest.: € 60, - . Duits
land 2003: pfr€ go , -ges t 
€ 80 , - . Duitsland pfr 04: 
€ 65 , - . Duitsland: 75 van 
2002 tot heden € 10,- of 250 
van iggS tot heden € 2 5 , -
incl. 4 cpl series Wohlfahrt. 
Verseveld - Boschman, De 
Olmen 80, 6903 BP Zevenaar, 

^ tel.: 0316-343537. Euromun-
= ten: 12 landen UNC€ 90,- . 
° Van de 12 landen de i, 2 en 
_ 5 cent € 9 , - . Finl. cpl €8 ,50 . 
^ Finl. 1,2,5 et € I , - . Ama-
= liamuntenset BU € 27,50. 
^ Jul ianasetBUe 27,50. Ook 
^ euromunten per jaar cq land. 
'^ Giro: 5312882. San Marino 
— 2004 1,2 en 5 cent € 5 , - . 
UJ 

^ Verenigd Europa & VR 
"^L^ China. HarrieBaken,tel.: 

A f f 013-4684615. Ziewww.har-
^ 0 5 riebaken.com 

www.flevolacus.nl voor 
Filatelistische literatuur en 
prentbriefkaarten. Flohil 
06-51386306. 

Rusland, Polen, Hongarije 
collecties v.a. 10%. 
C.J. V. Beveren, 010-8901659 
ofoi i i -402213. 

Elk kwartaal 2 zeer grote 
veilingen vol Engeland en 
gebieden bij Studiegroep 
Britannia. Bekijk ze op 
www.sgbritannia.nl 
of bel 070-3860232. 

Partijen/restanten/nieuw
tjes/accessoires/voorraad. 
CFilatelico, Havenstr. 43, 
Woerden, www.centrofilate-
lico.nl 0348-423885. 

Eurocat Europa Cept. Inkoop 
de hoogste prijs Cept en uit
gebreid meelopers. Ook voor 
uw manco's . 0180-520069. 
E-mail: pluijrapies@hotmail. 

Polen, Joegoslavië Roemenië 
Albanië Hongarije, Bulga
rije, Tsjecho-Slowakije. 
PZH Wiktor, Hodgesstr. 13, 
6135 CS Sittard. Tel/fax: 
046-4512751. Ook rariteiten! 

Frankering te koop aangebo
den Nederland en buiten
land. K. de Wolff, Galjoen 
27-29, 8243 LG Lelystad. 
Tel.:06-51336757. 

Int'l Bulletin Neth. Philately 
News Opinion Articles, 4x16 
pp in full color (ó) 17 euro p yr. 
F. Rummens, Raperbeek 82, 
3772 RW Barneveld. 

België-Frankrijk-Italië-Zwit-
serland-Oostenrijk-Grieken-
land - ook op mancolijst ä 
30% Michel de Bruijn, Duyn 
van Maasdamstr. 42, 2241TK 
Wassenaar. 

Thailand blokken 255 
versch. pfr vanaf nr. i t/m 
2004 € 475 , - . Pfr zegels 1975 
t/m 2004 95% compl. € 490,- . 
L. de Groot, tel.: 0184-412001 
na 19.00 uur. E-mail: leen. 
pranee.groot@planet. nl 

Gratis prijslijst voor leuke en 
goedkope aanbiedingen. 
J. Stienstra, Barietgeel 21, 
2718 BL Zoetermeer. 
Tel.: 079-3610229. 

Finland 400 versch. € 16,50. 
Zwitserland 300 € 11,- . 
IJsland 75 € 12,-. W.-Duits-
land 1000 € 24,50. 250 
Noorwegen € 7 , - . P. Boers, 
Wagenmaker 6, 5683 MX 
Best. Giro 1324692. 

Te koop: vele postzegels van 
Duitsland & Nederland. Kijk 
snel op www.qualitystamps.nl 

Jaargangen "JVlijn stok
paardje" vanaf 1966 € 40 , - . 
P. Waterhout, 024-6413376. 

Insb NL gest. pf cat € i i oo , -
series 34 56 90 149 177 346 
487 518 702 707 715 752 77 

- 2000 € 300,- . KI zeg nerg 
te kp voor die pr. C. Aerts 
023-5374"5-

Rondzendboekjes voor 
verenigingen. J. v.d. Meer 
0561-688809. 

500 Versch. Europa € 5 , - in 
brief of giro 3330084. 
G. Boetzkes, Schooneveldstr. 17, 
5703 AR Helmond. 

100 Versch. gebr. zegels 
per land voor € 5 , - op giro 
487438 van P. van Uden, van 
USA, Canad., Duitsland. 

Vernieuwd kijk nu eens op 
wvvw.postzegeIfouten.nl met 
veel postzegelfouten. Arend 
Spijkman, tel.: 0598-393841. 

GEVRAAGD 

Postzegelverzamelingen van 
de gehele wereld te koop 
gevraagd. Tel.: 070-3388427. 
Dick van der Toorn. 

Medeverzamelaars Engeland 
en gebieden gezocht! 
Vindt ze bij studiegroep 
Britannia. Bijeenkomsten, 
rondzending, veiling, blad. 
Bel 070-3860232, zie 
www.sgbritannia.nl See you! 

Mooie collecties v.d. hele 
wereld. Gratis taxatie, 
vlot afgehandeld. 
W. v.d. Berg, Valkhof 94, 
2261 HV Leidschendam of 
tel.: 070-3272108. 

Verzamelaar zoekt goede 
grote verzamelingen te koop. 
H.M. van Dijk, 
tel.: 055-3660475. 

500 difF. Poland for 500 difF. 
NL., B., RF. Julia Marciniak, Box 
781,00-950 Wasaw, Poland. 

Gezocht: Firmaperforaties. 
Koop of rail. Elke hoeveelheid. 
W. Manssen 0341417980. 

Frankering te koop gevraagd 
Nederland en buitenland. 
K. de Wolff, Galjoen 27-29, 
8243 LG Lelystad. 
Tel.: 06-51336757. 

Plaat'/etsingnummers koop/ 
ruil. H.T. Hospers, 
Binnenhorst 10, 
7909 CM Hoogeveen. 
Inl.: 0528-268642. 

Rondzendboekjes voor ge
bruik binnen de Vereniging 
van postzegelverzamelaars 
Helmond. S. Metternich, 
0492-662654. 

Variëteiten Untea (NNG). 
Event, rullen tegen variëtei
ten Indonesië. Bij ruil 25% 
méér retour. J. Rotmans 
010-4103980. E-mail: 
jan.rotmans@hetnet.nl 

Noviopost Nijmegen (500 
leden) vraagt volle boekjes 

Nederland en overzee prima 
kwaliteit en tegen redelijke 
prijs. Adres: M.C. Meeuwsen, 
Diamantstr. 46, Nijmegen. 
Tel.: 024-3561965. 

Wie heeft ongebr. postwaar-
dest. van Thailand? 
R. van Dam, Pijperl. 15, 
2264 VM Leidschendam. 

Belgique - pour un billet de 
5 Euros je donne 125 gramme 
format différents obliterés 
Belgique ou 100 longo Zaïre. 
Delneuville 25-64 
Quai Van Beneden 
4020 Liège, Belgique. 

Ruilen muntsets van Neder
land + buitenland tegen post
frisse zegels van Nederland. 
Tel.: 010-4117498. 
P.J. van Rijsbergen, R'dam. 

Gevraagd zegels met firma
aanhangsels gebr. goede kwal. 
P.A. van Diemen, Ouddiemer-
laan 73, n u GV Diemen. E-
mail: p.a.vandiemen@freeler. 
nl Tel.: 020-6995314. 

DIVERSEN 

Perfin Club Nederland is 
dé speciaalvereniging voor 
verzamelaars van firmaper
foraties, 4 bijeenkomsten 
per jaar, eigen veiling. 
www.perfinclub.nl Mevr. J.A. 
Birnie de Gelder, Klipper 84, 
3263 NB Oud-Beijerland. 
Contributie € 11, - p.j . 

De website www.philatino. 
com verleent gastvrijheid 
aan een aantal belangrijke, 
internationaal opererende 
handelaren, die u hun mooi
ste materiaal aanbieden. 
Dagelijks worden een tot drie 
veilingen afgesloten. Handel 
meteen - wie weet wat u 
anders misloopt! 

Israël: gratis prijslijst en 
verzorging van abonne
menten. Inl.: A. Bouwense, 
tel.: 0113-212762. E-mail: 
ambouw(3)zeelandnet.nl 

Studiegroep Britannia, de 
vereniging voor alle verza
melaars van Engeland en 
gebieden. Maak eens kennis, 
bel 070-3860232, zie 
www.sgbritannia.nl Blad, 
meetings, veiling, boekjes. 

Partijenbeurs, elke zat. van 
II tot 3 uur in zaal Thorbecke, 
Donker Curtiusstr. 6a, Den 
Haag. Nabij Throbeckelaan. 
Vrij parkeren. 

Sammeln Sie Österreich? 
Schliessen Sie sich der ARGE 
Osterreich im BDPh an! 
Informationen vom Vorsit
zenden W Klose, Naumbru-
gerstr. 4, 56075 Koblenz, 
Deutschland. E-mail: arge-
oesterreich(3)web.de 
www.arge oesterreich.de 

Kantoorpost gezocht Neder
land en buitenland, ook te 
koop. K. de Wolff, Galjoen 
27-29, 8243 LG Lelystad. 
Tel.:06-51336757. 

Surf naar www.postor.com 
de nieuwste on-Iine post
zegel veiling! De site waar 
alleen filatelistische artikelen 
worden aangeboden! Nu 
t/m april gratis aanbieden. 
Bieden is altijd gratis! 

Postz. Ver. Haarlemmermeer 
heeft nog tafels te huur op 
de jaarlijkse overdekte postz. 
markt op zaterdag 23 april 
2005 in Hoofddorp. 
Inl.: 023-5613929. 

i FILITALIA contactgroep 
, voor Italiè-verzamelaars 6 

veilingen p.j. www.filitalia.nl 
of 070-3460328. 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

t=t=5 
Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 

Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 
Lid IFSDA (RT.A./C.N.E.P) 
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http://www.filitalia.nl
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ZOJUIST BINNEN GEKOMEN VAN EEN GROTE LANDELIJKE 
INZAMELING NEDERLAND MISSIE KILOWAAR, 

DEZE WORDT VERKOCHT ZOALS BINNEN GEKOMEN, 
BAAL VAN 9kg NU 72,00 

DEZE MAAND VERWACHT; 
AUSTRALIË GROOTFORMAAT EN MISSIE, 

IERLAND GROOTFORMAAT, 
JAPAN GROOTFORMAAT EN MISSIE, 

FRANKRIJK GROOTFORMAAT, 
U.S.A. GROOTFORMAAT 

AANBIEDINGEN KILOWAAR; 
250gr. AUSTRALIË GROOT NU 12,50 

Ikg MISSIE DUITSLAND NU 19,50 
250gr. DENEMARKEN GROOT NU 14,00 

lOOgr. JAPAN GROOT IETS OUDER NU 10,00 
GOEDE KWALITEIT INSTEEKBOEK 64 ZWARTE BLADZIJDEN 

VAN 18,00 VOOR 13,50 

KUK OP INTERNET VOOR AANBIEDINGEN WWW.BREDENHOF.NL 

PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx 3x 5x lOx 

L4/8 16 BLZ WIT 7,95 5,25 5,05 4,70 4,50 

L4/16 32 BLZ WIT 12,30 8,00 7,35 7,00 6,70 

L4/24 48 BLZ WIT 18,95 12,25 11,40 10,70 10,40 

L4/32 64 BLZ WIT 24,50 14,25 13,25 13,00 12,40 

WIHE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 9,00 6,50 5,90 6 00 5,50 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 14,30 10,00 9.50 9,00 8,50 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 22,50 13,50 13,00 12,70 12,50 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 27,00 18,00 17,00 6,60 16,00 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

[lM»giffi(2)Q!iKl Womi ^mMMMÈÏ^ 
250GIWVM STROKEN ZWAITT OF BLANCO NU 17,00 

1KIL0 STROKEN ZWART OF BLANCO NU 58,50 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 18,25 

1KIL0 BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 63,50 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORAAAAL 120,00 NU 95,00 

9 KILO MISSIE ENGELAND NORMAAL 80,00 NU 69,00 

9 KILO MISSIE U.S.A. NOBMMLJi lQO NU 135,00 

MU^^LLÜiJg 
LAND 
AUSTRALIË 
BELGIË 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 
DUITSLAND 

ENGELAND 
FAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
GRIEKENLAND 
GROENLAND 
IERLAND 
INDONESIË 
JAPAN 
KANAALEIL & MAN 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
MALTA 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
NIEUW ZEELAND 
SCANDINAVIË 
SINGAPORE 
USA 
WERELD 
WEST EUROPA 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 
ZWITSERLAND 

)ï mipmmmwimsi m 
OMSCHRIJVING 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
VEEL NIEUW LEUKE MIX 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 
LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 
GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 
VEEL NIEUW 
LEUKE MIX MET NIEUW 
ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
LEUKE MIX MOEILIJK GEBIED 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 
MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 
LEUKE MODERNE MIX 
GOEDE MIX MET TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 
KORT GEKNIPT MET NIEUW 
LEUK MET KLEINE LANDEN 
MODERNE MIX VEEL ZEGELS 
LEUKE MIX MET NIEUW 
VEEL LANDEN LEUK 
VEEL LANDEN MET NIEUW 
MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 

mm 
100 gr 

7,00 
14,00 
7,00 
7,00 

10,00 
8,00 

58,00 
10,00 
14,00 
11,50 

86,00 
15,00 

9,10 
13,50 
12,00 
35,00 
15,00 
7,50 
9,00 

13,50 
13,50 
13,50 
15,00 
15,00 
9,00 

10,00 
32,00 

9,50 
1T50 
19,00 

mm 
250 gr 

16,50 
33,00 
16,50 
16,50 

23,50 
18,00 

23,50 
34,00 
27,50 

35,00 
21,50 
32,00 
28,50 

36,00 
17,00 
21,00 
32,50 
32,50 
32,50 
36,00 
35,00 
21,00 
23,50 
79,00 
22,50 
27,50 
42,00 

m^ 
500 gr 

31,50 

31,50 
31,50 

43,00 
36,00 

47,50 
68,00 

41,00 

62,50 

40,00 
45,00 

155,00 
42,50 
53,00 
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1919 «nietdi ik 2005 

U heeft een collectie of voorraad die u wilt veilen? 
Wij nodigen u van harte uit, om uw collectie vrijblijvend 

te laten taxeren en kunnen u dan alles vertellen over 
de mogelijkheden die Rietdijk u te bieden heeft. 

Ook u kunt profiteren van onze expertise en ons 
uitgebreide internationale klantenbestand. 

Vele tevreden cliënten gingen u voor! 

"► Informatie betreffende onze komende veiling no. 384 

Inleveren voor onze grote voorjaarsveiling is mogelijk tot begin april 2005. 

w Onze volgende veiling vindt plaats in mei 2005. 

Inzendingen kunnen dagelijks worden aangebracht (maandag t/m vrijdag 
van 9.00 uur tot 17.00 uur). 

0 Voor belangrijke en omvangrijke collecties behoort huisbezoek tot de 
mogelijkheden. 

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

''5Ï i e t d i j k, een begrip in de filatelie. 
" Ruim K() jaar ervaring; 
* Een uitgebreide internationale klantenkring; 
* Een betrouwbare indicatie voordat u een beslissing neemt; 
* De mogelijkheid van een renteloos voorschot; 
* Deskundige verkaveling; 
* Presentatie in luxe veilingcatalogus met fotobijlage; 
Extra publiciteit bij speciaalcollecties; 

* Bezoek aan huis voor grotere objecten; 
* Gratis \ eri:ekering. 

J.K. Rietdijk B.V. Postzegel en muntveilingen 
Adres 

Telefoon 

Fax 
Internet 
Email 
Giro 

Noordeinde 41 (schuin to. paleis) 
2514 GC 'sGravenhage 
Ö7öi6¥ 795 7 (postzegelveiling) 
0703647831 (muntenveiling) 
0703632893 
www. rietdijkveilingen, nl 
infoCarietdijkveilingen. nl 
420875 / Bank 47.35.68.705 London 


