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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@tiscali.nl 

V E I L I N G 182: 8/9 april a.s. in Hotel APELDOORN te Apeldoorn. 
Nog enkele dagen om uw schriftelijke biedingen per post, 
fax of e-mail aan ons op te sturen. 
Vrijdag 8 april van 10.00-22.00 uur en zaterdag 9 april van 
8.30-12.45 zijn alle kavels in de zalen 1/3 van hotel 
Apeldoorn (Soerenseweg 73 te Apeldoorn) nog te 
bezichtigen. 

V E I L I N G 183 : 10/11 juni a.s. in Hotel APELDOORN te Apeldoorn. 
Alle losse nummers uit deze veiling zijn 20/22 mei te beiztigen tijdens PARKSTADFILA te 
Kerkrade. 
Inzenden mogelijk tot 14 april a.s. Belangrijke inzendingen kunnen bij U afgehaald worden. 
Wij ontvingen voor deze veiling o.a.: 
NEDERLAND scheepspost 1850-ca.l950. Een 
uitgebreide collectie in 7 albums w.o. 
routestempels, scheepsstempels enz. 
NEDERLAND postgeschiedenis: veel poststukken 
met schaarse tarieven, bestemmingen 
frankeringen. 
NEDERLAND: betere zegels en series 
gestempeld, ongestempeld en postfris. 
O.G.: betere series, zegels en poststukken. Tevens 
veel (deel) collecties. 
BUITENLAND: aanbod betere zegels, series en 
collecties van vrijwel alle Europese landen. 

V E I L I N G 184: 3 september a.s. in Hotel APELDOORN te Apeldoorn. 
Inzenden mogelijk. 
Wij ontvingen voor deze veiling een uitzonderlijke ccollectie KLEINRONDSTEMPELS. 
Vele honderden kavels met uitsluitend volledige stempels op de emissie cijfer 1876-1894. 
Uitgebreid EO postgeschiedenis. 

Alle kavels zijn uitvoerig beschreven in de catalogus en voorzien van een reële inzetprijs. 
Kijkdagen vinden plaats in Enschede en in Apeldoorn. Zie voor tijden en verdere informatie de 
catalogus. 
Op aanvraag wordt U (nog steeds gratis!!) een catalogus van de eerstkomende veiling 
toegezonden. 

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

mailto:opv.stainps@tiscali.nl


■ m W'm wÊ wT 
Das internationale Briefmarken Auktionshaus 

BriefmarkenAuktion 
vom 2 2 . bis 2 5 . November 2 0 0 5 
Wir laden Sie gerne ein, 
sich ebenfalls mit einer interessanten Einlieferung an dieser gross

artigen Auktion zu beteiligen. Besonders suchen wir für unsere kauf

kräftige Kundschaft gut ausgebaute Sammlungen, umfangreiche 
Nachlässe sowie exklusive, höherwertige Einzelstücke, Briefe und 
Raritäten aller Sammelgebiete. Auch am direkten Ankauf von gehalt

vollen Sammlungen und erlesenen Einzelstücken sind v^ir interessiert. 

Sprechen Sie uns gerne kurzfristig an! 
Herr Peter Rapp und sein Expertenteam sind in den kommenden 
Monaten in ganz Europa unterwegs. Wir nehmen die Briefmarken 
bei vollem Versicherungsschutz direkt 
an Ihrem Wohnort entgegen. 
Die Landkarte und der Terminplan 
orientieren Sie über unsere 
vorgesehene Reiseroute. 

Gerne planen v/ir auch 
einen Besuch direkt 
bei ihnen. 
Wie beraten Sie persönlich, 
kompetent und mit der 
sprichwörtlichen Schweizer 
Diskretion. 

Gerne informieren >vir Sie! 
Am besten gleich mit uns in 
Verbindung setzen 

per Telefon, Fax, Email 

5\app 
Peter Rapp AG internationale Briefmarkenauktionen 
Toggenburgerstrasse 139 CH9500 Wil, Schweiz Tel 0041 71 923 77 44 Fax 0041 71 923 92 20 
www.rappaukt ionen.ch info@rappauktionen ch 

http://www.rapp-auktionen.ch
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Alle zegels zljn pracht ex. netjes gestempeld, tenzij z.fr=zeer fraai, mooie zegels 
maar met 
Duurdere 

klem gebrek, (o) = gebruikt maar stempel niet controleerbaar. 
soorten desgewenst met foto-Cert. van erkende keurmeester. 

kosten hiervan in overleg. Aanbod geldig voorzover de voorraad strekt, post-
giro 271040, Porto extra, franco levering vanaf € 150,-. Prijzen in 

J.H. Ackermann 
EURO. 

ROSENDAEL 2 - 1121 HH LANDSMEER - Tel. 020-4823966 

Finland Internetveiling 
24 april 2005 

Met name Finland, 
maar ook andere landen. 

www.kerailija.net/auction 

Karelia Stamps 
Siikaniemi 26 

FI-81720 Lieksa, Finland 
info@kareliastamps.com 

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: info@espa-veiling.nl Tel. 055-3603413 Fax:055-5763149 

http://www.kerailija.net/auction
mailto:info@kareliastamps.com
http://WWW.espa-veiling.nl
mailto:info@espa-veiling.nl


Ook u kunt bij ons uw materiaal inleveren voor de 

110de FELZMANN'VeUmg 
8 tot en met 11 juni 2005 

Als het om materiaal gaat dat de moeite waard is kunnen we u als u dat wilt ook thuis 
bezoeken - bel ons! 

ULRICH FELZMANN 
BRIEFMARKEN-AUKTIONEN 

40210 DÜSSELDORF • IMMERMANNSTR. 51 
FON 0049 211-550440 • FAX0049211-5504411 
w w w . F e l z m a n n . d e • i n F o @ F e l z m a n n . d e 

http://www.Felzmann.de
mailto:inFo@Felzmann.de


Postzegelveiling Friesland 
(H. Zondervan, beëdigd taxateur 
Philatelie) 
Mr RJ. Troelstraweg 89 
8916 CN Leeuwarden 

Onze 102® veiling, waarin weer veel 
mooi en waardevol materiaal wordt 
aangeboden, wordt gehouden op 

zaterdag 21 mei a.s. 
in zalencentrum 'Onder de Luifel' aan de Stationsweg 6 te 
Leeuwarden t.o.v. deunwaarder J. Venema. 
In onze 102® veiling zijn o.a. opgenomen diverse mooie 
nalatenschappen. 

Ook tijdens de veiling en kijkdagen kan materiaal voor onze 
103® veiling worden ingeleverd. 
Wij zoeken voortdurend goede collecties en 
voorraadpartijen voor onze volgende veilingen. 
Voor grote objecten komen wij gaarne bij u thuis. 
Renteloze voorschotten tot elk bedrag mogelijk. 

Kijkgelegenheid op: donderdag 19 mei van 13.00-18.00 
vrijdag 20 mei van 13.00-21.00 
zaterdag 21 mei van 08.00-12.00 

Onze volgende veilingen zullen worden gehouden 
september en november 2005. 
Inzendingen dagelijks mogelijk. 
Nadere inlichtingen: tel. 058-2122096 fax. 058-2129180 
Email adres: pzvfries@xs4all.nl 
Website: www.pzv-friesland.nl 
Op verzoek zenden wij u onze rijk geïllustreerde veiling
catalogus gratis toe. 

CollectPlaza Int. Auctions 
Collectibles to Collectors 

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

VEILING 
Vrijdag 20 mei 2005 Leidschendam 

Green Park Golden Tulip Hotel Leidschendam 
Weige l ia 2 2 (naast winkelcentrum Leidsclienhage) 

Gratis parkeren voor de deur en op loopafstand van station 
Den Haag Mariahoeve 

Wij verzorgen graag Uw inzendingen voor onze volgende 
internationale veilingen 

M/// Sturen U op verzoek graag een catalogus toe 

CollectPlaza Int. Auctions 
Postbus 1088 

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

www.collectplaza-auctlons.com 
E-mail info@collectplaza-auctions.com 

Ing. Johan Piers - mr drs Hans P. van Weeren 
Kamer van Koophandel Haaglanden 27274076 

100 jaar Natuurmonumenten 
Het eerste prestigeboekje van 2005! 

In het boekje wordt 
per provincie een 
gebied van Natuur
monumenten uitgelicht 
met mooie beelden en 
achtergrondinformatie. 
Uiteraard ontbreken de 
postzegel velletjes 
Naardermeer en 
Brunssummerheide 
niet. Een goede aan
vulling op uw (thema
tische) verzameling! 
Kijk op www.tpgpost.nl 
om het boekje te 
bestellen, of koop het 
op het postkantoor. 

ibTPGPOST 

mailto:pzvfries@xs4all.nl
http://www.pzv-friesland.nl
http://www.collectplaza-auctlons.com
mailto:info@collectplaza-auctions.com
http://www.tpgpost.nl


laargang 83  april 2005  nr. 937 
'Filatelie' (waarin opgenomen De 
Philatelist) wordt uitgegeven door de 
Stichting Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie te Den Haag. 'Filatelie' 
bevat  buiten verantwoordelijkheid T , ^ 1 ^ ^ ^ 1 1 y j 
van de redactie  de officiële mede J||[ J j ^ J j f f | 1 Q 
delingen van de Nederlandse Bond .9SIIÊÊÊÊÊÊÊIKÊÊÊÊÊKÊÊtÊÊKÊIÊItlttÊÊIÊIKÊÊIÊÊtÊÊÊtÊÊÊtÊKIIÊÊÊÊÊIIi 
van FilatelistenVerenigingen NBFV 
en de NVPHinformatiepagina's. Uit de wereld van dc filatelie 
'Filatelie'verschijnt omstreeks het 286/287 
midden van elke maand (niet in juli). Nieuwöp hêtpÏÏsÜcantÖÖ^^ 
Hoofdredacteur: v ê r z a m ë i g ê b i ë d M 
Aad Knikman AIJP ^ jnnlinj 

Än;^^^tr Ve=igëbiëdB̂ igî  lil 
Telefax; 0355240926 n'":" ■:■^ — ■^•y■■^—. • •.••••: 292/293 
Emaih philateliei^tip.nl Beatrix, vijfentwintig jaar koningin 
Website; www.filatelie.ws •••, ^r. 294/295/296/297/298 

Maximanlie 
Advertentieverkoop: 30*^ 
Brouwer Media bv Verenigingsadressen 
Postbus 270, 3830 AG Leusden 301/302/303 
jeanine de Troye Bon voor kleine annonces 
Telefoon; 0334335231 303 
Telefax; 03343 35 255 Postzegelboekjes 

304/305 
Abonnementen en Filatelistische evenementen 
bezorgklachten: ^^gi ^ 
Abonnementenland Nederlandse Stempels' 
Postbus 20,1910 AA Uitgeest ^ ___ 
Telefax?' 0251^3^0405 Presïïgëböé'lqë'wöjaarNaniürm^^^^^^ 
Email; aboservice(a)aboIand.nl ; "" ' i ' 'i ^ 
Website; www.aboland.nl Aprilgrap sloeg aan 

308 
Adreswijzigingen: Bestrijd het leed dat kanker heet 
Adreswijzigingen geeft u op aan de se 3^^'3^3'3^4'3^5 
cretaris van de vereniging waarvan u Postwaardestukken 
lid bent. Individuele abonnees (jaar 316/317 
lijkse betaling aan de Stichting) zen Luchtpostnieuws 
den hun adreswijziging aan deadmi 317 
nistratie (zie 'Abonnementen'). Beatrix, ons gezicht 

318/319 
'Hoe word ik abonnee?' Bondspagina 's 
Er zijn twee abonnementsmethoden; 320/521 
1. een collectief abonnement; Filatelie: mooi rapportcijfer, maar er blijven nog wensen... 
U kunt lid worden van een vereniging r r j » j 0 322/322 
die bij'Filatelie'is aangesloten (zie föVpVcnncf 
'Verenigingsadressen'elders in dit IC/;CI!>IJU»L 
nummer). Het abonnementsgeld is ü " u ï " ü 
dan inbegrepen in de contributie die u ßOeKenplanK 
aan de vereniging betaalt. " ......^.... 325 
2. een individueel abonnement; De post in het Derde Rijk: de allerlaatste dagen 
Voor een individueel abonnement •••::•, 3^0/327/328/329 
kunt u zich  met uitzondering van WlJ lazen VOOr U 
België aanmelden bij Abonnemen 33^/331 
tenland in Uitgeest (zie 'Abonnemen Informatiepagina's van de NVPH 
ten') voor €22. (Nederland) of 33^/333 
€ 35.50 (buitenland). Een individueel Een generiek beeld van Nederlandse bouwwerken 
abonnement kan per de eerste van een 334/3 3 S 
willekeurige maand ingaan; het loopt vërvaisi'ngën hërkëniiën 
minimaal één jaar (elf nummers). ^^g 
Voor het opzeggen van uw abonne Nlëüwë Uitgiften 
ment; zie'Opzeggingabonnemenf. B 338/339/340/341/342/343/344/345 
Belgische abonnees Thematisch panorama , . f i , , . . , „ 8 
Als u in België woont kost een abon 34" '347/34o 
nement € 23., te storten op rekening n • • J • 
ooo035o8g233t.n.v. Penningmees B i l U C V O O r p a g m a 
terMaandbladFilatehe, Brussel; * •. •_> WKKKÊt^KÊttÊHÊÊÊÊÊÊKÊIÊKtKÊtlÊÊKÊB 
vermeld duidelijk het adres waarnaar 
het blad moet worden gezonden! Overal op de wereld wordt naarstig gezocht 
Opzegging abonnement: "aar nieuwe geneeswijzen voor kanker, een 
Een individueel abonnement kan aan ziekte die bij veel mensen grote angst oproept. 
het eind van de lopende abonnements Het is dan ook een ziekte die diep ingrijpt in je 
^ o ó T u S t ^ r t l l ^ f v ö S ^ r t e t a f 'even. Drewes Veenstra laat in dit nummer zien 
lopen van uw abonnement een briefte dat de filatelie al jarenlang aandacht besteedt E ^ i B | | ' 
schrijven aan Abonnementenland in aan de noodzaak van kankerbestrijding, onder • * ' ' ' 
Uitgeest (adres; zie 'Abonnementen'). y^^^ ^^^^^ .^^^^^^^ I,^^ j ^ ^ j j ^ j ^^^^.^^ ^^^^,^ 
Losse nummers: 
Nummers van de lopen de ja a r̂  a n^ kun
nen (mits voorradig) voor € 2.50 per 
nummer (inclusief porto) worden 
besteld via postgiro 8^91403 van 
Abonnemenland te Uitgeest; vermeld 
de gewenste editienummers. 
Bestuur: 
uoorzitter: 
G.C. van Balen Blanken AIJP 
secretaris; 
Drs. S.W.D. Veenstra, Roel o fs straat 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 

Jubileum 294 
vijfentwintig jaar zit koningin Beatrix 
op de Nederlancise troon. Dat wordt in 
Filatelie herdacht  onder andere met 
een artikel van Jeffrey Groeneveld. 

Laatste post 326 
Zestig jaar geleden stortte het Derde Rijk 
in. Hoe verliep in die laatste dagen de 
bezorging van de post in Berlijn? Hans 
Petersen (t) schrijft erover. 

Bouwserie 334 
De tegenstelling tussen oud en nieuw in 
Nederlandse bouwwerken: er is al eens 
eerder een serie aan gewijd. Over welke 
reeks het gaat vertelt Bate Hylkema u. 

AdYfrtfntifindsfi 
Ackermann 272 
Alexander, pzh 284 
Apeldoornse Postz.handel 335 
Arve Collectors 276 
Bredenhof / de Berm 351 
Bruin,De 291 
Collect Plaza 274 
Deventer pzh 284 
Dutchstamp 281 
Edith v.d.Linden 284 
Euromunt Goes 280 
E.S.P.A 272 
Foroya,Postverk 337 
Felzmann, Ulrich 273 
Filcon 335 
Friesland,Postzegelveiling 274 
Globe, De 284 
Herscheit Ron pzh 284z 

Hoes,Postzegelveiling 309 
Hollands Glorie 278 
Hunter 272 
Karelia Stamps 272 
Kienhorst pzh 305 
Kind, JGJ van der 284 
Leopardi 299 
Lodewijkpzh 289 
Lips Brandkasten 277 
Mastrigtv. (Safe) 349 
Meinhardt 289 
Michel 335 
Mondial 277 
MPO 280 
Nunspeet,verzamelbeurs 349 
NVPH 279 
Nijs, Wimde 284 
Nijmeegse,Postz.en mh 276 

Overijsselse pzh 270 
Poveia 289 
Postzegelhoes 't 276 
Postzegel Partijen Centrale 310 
Postzegel Partijen Handel 309 
Rapp 271 
Rietdijk 285 
Sandafayre 289 
Smits Philately 311 
Spijkenisse pzh 276 
Thematische Filatelie 349 
Tieman, Willem. Pzh 282283 
TPGpost 274352 
Vliet, Van 349 
Zegeltie,'tTerlouw 34g 
Zeist, pzh 305 

jSEffr 
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 Uit̂ eoersverbond NUV 

Groep uitgevers voor vak en wetenschap ^"''"üTTgeversverboncl 

http://www.filatelie.ws
http://www.aboland.nl
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POSTFRIS 

cat.nr. pnjs 

5055 
81 
8283 
8486 
8789 
9094 
95 
96 
97 
102103 
104105 
106 
107109 
110113 
114120 
129 
132133 
134135 
136138 
139140 
141143 
144148 
166168 
169176 
177198+C 
199202 
203207 
208211 
212219 
220223 
224 
225228 
229231 
232235 
236237 
238239 
240243 
244247 
248251 
252255 
256 
257260 
261264 
265266 
267268 
269 
270273 
274277 
278 
279282 
283286 
287288 
289292 
293295 
296299 
300304 
305309 
310312 
313317 
318322 
323324 
325326 
327331 
332345 
346349+ C 
350355 
356373 
356a/d 
374378 
379391 
379a/d 
392396 
397401 
402403 
402b403b 
405421 
428442 
474489 
490494 
495499 
500503 
504505 
506507 
508512 
513517 
518533 
534537 
538541 
542543 
544548 

40,50 
62,50 
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 
41,00 
21,50 
99,00 
83,00 
40,50 
49,50 
24,50 
79,00 
78,00 
46,00 
86,00 
55,00 
10,50 
42,75 

7,35 
33,50 
27,25 
26,00 
10,25 
27,90 
26,00 
8,50 

16,50 
29,75 
18,10 

345,00 
26,00 

104,00 
79,00 
10,75 
7,15 
5,00 
2,95 
1,35 
5,25 

175,00 
1,45 
7,15 

105,00 
4,50 
3,00 
4,50 
1,50 
2,50 
4,00 

10,50 
215,00 
695,00 

12,00 
6,75 

12,10 

AANBIEDINGEN NEDERLAND 
POSTFRIS POSTFRIS POSTFRIS 

cat.nr. pnis 

549 
550555 
556560 
561562 
563567 
568572 
573577 
578581 
582 
583587 
588591 
592595 
596600 
601 
602606 
607611 
612616 
617636 
637640 
465/634b 
641645 
646 
647648 
649653 
654 
655659 
660 
661665 
666670 
671675 
676680 
681682 
683687 
688692 
693694 
695699 
700701 
702706 
707711 
715719 
720721 
722726 
727728 
729730 
731735 
736737 
738742 
743744 
745746 
747751 
752755 
757758 
759763 
764765 
766770 
771773 
774776 
777778 
779783 
784785 
786790 
791 

vellen van 10 
889893 
894898 
899 
901905 
906907 

1,55 
36,00 
57,00 

6,60 
18,75 
23,00 
15,00 
17,85 
1,80 

13,75 
6,60 

62,00 
8,50 
0,50 

16,50 
10,50 
14,00 
8,75 

22,00 
9,25 

20,00 
1,50 
3,00 

10,50 
0,70 

14,00 
1,00 
9,00 

11,00 
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 
1,25 
6,00 
2,50 

11,25 
4,50 
3,50 

10,00 
6,00 
0,25 
4,00 
0,80 
4,00 
1,60 
9,70 
1,50 
3,10 
0,80 
4,00 
0,70 
8,10 

74,50 
1,25 
1,65 
3,50 
1,80 
1,90 

cat.nr. pms 
909911 
912916 
917 
920924 
927929 
932936 
937 
965969 
975977 
978982 
983 
985989 
992995 
9961000 
1001 
10031006 
10121014 
10151019 
10201023 
1024 
10261029 
10321035 
10381041 
1042 
104310458 
10461049 
10521054 
1052 paar 
10591062 
1063 
10681071 
10791082 
1083 
10851088 
10981102 
1098a1102a 
11031106 
1107 

0,95 
2,10 
6,00 
2,00 
1,90 
2,80 
6,25 
3,45 
1,20 
3,10 

12,50 
4,25 
2,10 
2,10 
7,50 
2,25 
0,85 
1,70 
2,30 
5,25 
2,05 
1,85 
2,10 
6,90 
1,45 
1,85 
6,05 
7,50 
1,50 
2,55 
1,45 
1,10 
1,70 
1,30 
2,20 
2,20 
1,00 
1,40 

POSTZEGEL

BOEKJES 

1 
2 
3 
3A 
4 
5 
6A 
6B 
6C 
6D 
6E 
6EF 
6FFP 
6FFQ 
7A 
7B 
7BF 
8A 
88 
8C 
BAF 
8BF 
8CF 
9A 
9B 
9D 
9E 
9F 
9G 

3,50 
5,20 
1,55 
2,00 
1,40 
1,25 
3,20 

86,35 
29,50 
27,30 

5,40 
1,40 
4,40 

19,00 
1,90 
1,90 
3,75 
5,25 
5,75 

29,00 
5,35 

13,20 
36,50 
8,25 

95,45 
67,70 
56,35 
67,70 
21,35 

WU LEVEREN UITSLUITEND 

KWALITEIT 
ALS U DIT OOK WENST. 

DAN BENT U BIJ HET 
JUISTE ADRES. 

Postfris maandaanbieding april 2005 

Nederland serie 356373 voor; 89,

Nederland serie 356 ad voor: 52, 

CBt.nr. pnjs 

VERVOLG 
9H 
9AF 
9CF 
9DF 
9EF 
9FF 
9GF 
9HF 
lOA 
lOAF 
lOBF 
H A F 
IIBF 
12A 
13A 
14A 
14B 

BOEKJES 
10,50 

6,25 
38,65 
57,75 
95,45 
67,75 
19,10 
4,25 
4,85 
6,85 

12,25 
6,00 
6,40 
8,60 

11,75 
3,00 
3,00 

Onderstaande 
series 

GESTEMPELD 

Roltanding 

118 
1931 
32 
3356 
5770 
7173 
7477 
7881 
8285 
8689 
9093 
9497 
98101 

215,00 
68,00 

poa 
127,00 
48,00 
82,00 
31,50 
14,50 
13,25 
15,50 
24,50 
21,25 
19,50 

Luchtpost 

68 
1213 

7,00 
142,00 

Port 

27 
28 
3143 
42 
43 

19,00 
92,00 
86,00 
26,50 
41,00 

Internering 

Dienst 

915 
1619 
2024 
2526 
2740 
4143 
4458 

145,00 
31,00 
22,50 
2 
8,15 
5,10 
0,60 
8,50 

Telegram 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

24,00 
22,00 

7,50 
110,00 
20,00 

7,00 
poa 

13,00 
13,00 
21,00 
22,00 

230,00 

Postpakket 

2,70 
30,00 

Postbewijs 

260,00 

staat de door U gewenste 
serie niet in deie 
advertentie? De ruimte 
is belees niet toereikend 
om alles op te nemen. 
BDATIS PHIJSUJST 
UGTVOORUKLAAK 

*Gratis prijslijst met vele postfnsse en gestempelde zegels Nederland en Overzee 

I O f COMPLETE PRIJSLIJST STAAT OOK OP INTERNET!!!!!!! www.postzegelhoes.nl 

Tel: 077  351 26 98 GRATIS PRIJSLIJST 
NEDERLAND en OVERZEE 

Giro: 346 82 65 
Bank: 10 77 01 766 

FRANCO 
LEVERING 

Fax: 077  354 72 42 

Internet: www.postzegelhoes.nl 
Email: info@postzegelhoes.nl 

Nijmeegse 
Postzegel en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

Wij zoeken dringend 
te koop !! 

Topprijs voor Uw Luxe collectie 
Verenigd Europa "Cept" xxx 
19562003 incl. alle blokken voor €5000,
(ook incompleet gevraagd) 
Frankeergeldige zegels van Nederland 
met en zonder gom 

Postzegelhandel Spijkenisse 
IJsvogelhoek 6, 3201 HR Spijkenisse 

01816246350620457388 

Verkoop van ruim 800 partijen 
De Partijen kraam van Arve Collectors 

Stand 7674 In hal 7 
Verzamelaarsjaarbeurs, 
16 en 17 april Jaarbeurs Utrecht 
Natuurlijk staan wij hier ook met onze 
voorraad (thematische) poststukken 
Vraag de partijenlijst aan bij: 
Arve Collectors bv, Bietenakker 33 
2723 XD, Zoetermeer. Tel./ Fax 0793311218 
Email: arve@postzegelstekoop.nl 
WWW.postzegelstekoop.nl 

■ ^ ^ ■ ■ ■ MMi ^ ^ ^ i B ^ B i ■ ■ ■ ■ ■ ■ mmm mmm m^ ^ ^ ^ H I ^ ^ ^ ^ ■ * > i ^ ■ ■ 

Bezoek onze 

Bekijk ook eens onze winkel op Ebay 
l_www.stores.ebay^nl/arvecollectors , 

http://www.postzegelhoes.nl
http://www.postzegelhoes.nl
mailto:info@postzegelhoes.nl
http://www.muntenenpostzegels.nl
mailto:arve@postzegelstekoop.nl
http://WWW.postzegelstekoop.nl
http://www.stores.ebay%5enl/arvecollectors
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[ONDIAL 

POSIZEGELVEILINGEN 
organiseert op 

Holland 

de 170ste postzegelveiling te Deventer in het Mercure Hotel 

De veilingcatalogus is al vs.i ,(ii!'i. , n u laiital catalogi is gereserveerd 
voor serieii/e nieuwe kopois, komt ü kennis maken ! 

Het aanl)od is de/e keei van hoog niveau. Nederland en (iebieden 
met veel topmatenaal, heel veel collecties en partijen. 

Postzegels en poststukken in ieder voi in en hoeveelheid. 
Ken bij/onder afdeling do/en ! 

De voorkijkdagen /ijn I)i)/onder geschikt om uitvoerig 
de /egels te bekijken van 15 April t/m 21 April op ons kantoor. 

A.u.b. graag na telefonische afspraak, 
zodat vvi] l goed voorbereid kunnen ontvangen. 

mßm 
TOT ZIENS IN DEVENTER. 

'Laat onze irdeel zijn' 
MONDIAL 

IPOSTZEGELVEILINGEN 
BiinkKrevciwef' l.S15 741.^ VA Dl Vi^NlI R Ifl.057()6.3I224 I'd\ 057063629.1 

Londen 

^ ■ 

New York ^ 

r«iWi( 

^ ^ l a J^t^T^Ji 

Lips Brandkasten 

Ups 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 Ups Brandkasten. Zoals onze EuroSafe! 

n I [ S ^ C B l ^ Nu 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 codeslot en 
een dubbelbaard sleutelslot. 

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

Afgebeeld 
Eurosafe model 2 

(^^h 
Model 2 
Uitw afm 
Inw afm 
Gewicht 
Volume 

H 7 2 x B 6 7 x D 6 6 ( c m ) 
H 5 5 x B 5 0 x D 4 2 ( c m ) 
525 kg 
116 itr 

VerkooDDriis € 2 436 excl btw 

Aktieprijs: € 1.800, excl. btw 

Model 4 
Uttw afm 
Inw afm 
Gewicht 
Volume 

H121xB67xD77{cm) 
H 1 0 4 x 6 5 0 x 0 5 3 (cm) 
920 kg 
276 itr 

Verkoopprijs € 2 941 excl btw 

Aktieprijs: €2.300, excl. btw 

Voor meer informatie bel: (078) 639 43 43 
of bezoek onze website: www.lipsbrandkasten.nl 
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25 Jaar Koningin Beatrix 
Beatrix -Postzegels 

454/59 Prinsessenzegels 
1200A Inhuldiging 60 cent 
1200B Inhuldiging 60 cent 
1215A Inhuldiging 65 cent 
1215B Inhuldiging 65 cent 
1237/52 PStruyken zwart 
1238/51 a Idem Rolzegels 
1238/51 a idem stnppen van 5 
1488/01 PStruyken Inversie 
I488a/97a Idem Rolzegels 
1488a/97a Idem stnppen van 5 
1489X SOcent gewoon papier 
1491/01B Zelfklevend 
1491/01B Zelfklevend gestanst 
1455 Vier Oranjevrouwen 
1466/67 25 Jang Huwelijk 
1537 12,5 jaar Vorstin 
1581/82 fl7,50enfl10,-
1984 fl0,85/0,39€ 
2036/43 8 waarden 2002 
2137/38 2 waarden 2003 (0,55-0, 
2244/45 2 waarden 2004 (0,57-0, 
2244/46 2 waarden 2005 (0,61-0, 
2233/42 Koninklijke Familie I 

3,80 
1,00 
0,50 
0,50 
1,00 

37,50 
18,00 
97,50 
25,50 
10,50 
55,00 

4,00 
10,50 
12,00 

1,40 
1,40 
0,80 

24,00 
0,80 

13,00 
2,20 
2,20 
2,00 
5,50 

Vel le t jes Beat r i x - zege ls 

V1984 Beatrix 85c/0,39 euro € 3,50 
V1491b Beatrix 1gld € 4,50 
V1492b Beatrix 1,10 gid € 5,00 
VI 495b Beatrix 1 gId 45 cent € 5,00 
V1499b Beatrix 2 gId 50 cent €11 ,00 
V1501b Beatrix 5 gId €22 ,50 
V2036 Beatrix 0,25 euro € 2,00 
V2037A Beatrix 0,39 euro (PTT) € 3,00 
V2037B Beatrix 0,39 euro (TPG) € 3,00 
V2038 Beatrix 0,40 euro € 3,00 
V2039A Beatnx 0,50 euro (PTT) € 3,50 
V2039B Beatnx 0,50 euro (TPG) € 3,50 
V2040 Beatnx 0,65 euro € 4,50 
V2041 Beatrix 0,78 euro € 5,50 
V2042A Beatrix 1 euro (PTT) € 7,00 
V2042B Beatrix 1 euro (TPG) € 7,00 
V2043A Beatrix 3 euro (PTT) €21 ,00 
V2043B Beatrix 3 euro (TPG) € 21,00 
V2137 Beatrix 0,55 euro € 5,00 
V2138 Beatrix 0,70 euro € 6,00 
V2244 Beatrix 0,57 Euro € 4,50 
V2245 Beatrix 0,72 Euro € 5,50 
V2317 Beatnx 0,61 Euro € 4,70 
V2318 Beatnx 0,76 Euro € 5,70 

DAVO '-"̂ ® 
^ ' ^ ^ ^ A lbums 
NEDERLAND & OGD 

Deel I 
Deel II 
Deel lil 
Deel IV 
DeelV 

1852-1944 
1945-1969 
1970-1989 
1990-1999 
2000-2004 

Lege Band Nederland 
Velletjes I 
Velletjes II (lege band) 
Bladen Provincievelletjes 
Automaatboe l<jes 
Postzegelboekjes 
S (zegels uit boel<jes) 
Geïllustreerd Verzamelen 
Vorstinnen - Album 
OGDI 
OGD II 
OGD III 
OGD IV 
OGDV 
ARUBA 
Suriname I 
Suriname il 
Indonesië I 
Indonesië li 
Indonesië III 
Indonesië iV 

Nederlands Indie 
Sunname tot 1975 
Guracao/Antillen 
Antillen 1970-1989 
Antillen 1990-2004 
1986-2004 
1975-1989 
1990-2004 
1949-1969 
1970-1984 
1985-1999 
2000-2004 

Div andere albums& benodigdheden 
Eerste Dag Enveloppen Luxe 
Eerste Dag Enveloppen Stand 
(extra FDC bladen 3-vaks) 
Postz.mapjes Album populair 
Postz.mapjes Album Christal 
(extra PZM bladen ) 
EDB album Chiristal 
Prestige boei<jes album 
Thiema IVIapjes album 
lnsteei<boei< Nederland (DAVO) 

€ 60,00 
€ 60,00 
€ 60,00 
€ 60,00 
€ 58,00 
€ 26,00 
€ 60,00 
€ 26,00 
€ 22,50 
€ 50,00 
€ 46,00 
€ 72,00 
€ 58,00 
€ 62,00 
€ 65,00 
€ 70,00 
€ 60,00 
€ 70,00 
€ 77,00 
€61,00 
€ 90,00 
€ 78,00 
€ 75,00 
€ 82,50 
€ 97,50 
€ 70,00 

€ 29,00 
€ 19,00 
€ 6,50 
€ 17,00 
€ 24,00 
€ 7,50 
€ 24,00 
€ 24,00 
€ 24,00 
€ 19,50 

Beat r ix - Postzegelboel<jes 
PB 34a 4 X 75 cent Struyken zwart € 2,50 
PB 42a 5 X 75 cent Struyken inversie € 3,50 
PB 43a 5 X 80 cent Struyken inversie € 3,00 
PB 43b 5 X 80 cent Struyken inversie € 3,00 
PB 43c 5 X 80 cent Struyken inversie € 3,00 
PB 43d 5 X 80 cent Struyken inversie € 3,00 

M O R L E Y - B R I G H T € 24.75 
Wate rmerk - zoeker ( INST-A-TECTOR) 

NVPH Catalogus 2005 Spec. € 19,80 
idem op CD-rom € 19,80 
NVPH Catalogus 2005 Junior € 8,25 
Zonnebloem Suriname 2005 € 10,90 
Zonnebloem Indonesië 2005 € 13,90 

Nat ionaa l Pos tzege lpakke t 2005 

Combinatie voordeelpakket € 1 3 9 0 
Samengesteld door de NVPH 

Prijzen zijn winkelprijzen Bij verzending per post 
verzendkosten extra 

Provinclevellen complete set 
van 12 stuks in carnets ^ ^ ' " 

NED.ANTILLEN 2004 
(nummering onder voorbehoud) 

1482/83 Geboorte Amalia € 4,70 
1484 blok Geboorte Amalia € 4,70 
1485 Jaar v d aap € 1,00 
1486 blok Ohm. Nieuwjr € 1,30 
1487/94 Landhuizen € 10,30 
1495/06 Wilde Dieren € 12,20 
1507/12 Transport 6w € 4,60 
1513/16 Muziek 4w € 5,40 
1517/28 Honden 12w € 6,50 
1529/32 Singapore 2004 € 4,60 
1533 Singapore 2004 blok € 4,90 
1534/43 Vissen/eenden lOw € 11,20 
1544/49 Vogels 6w € 10,20 
1550/54 Kinderzegels 2004 € 6,80 
1555/60 Waterschildpadden € 13,70 
Souvenir- vel Vogels € 24,50 

Jaa rgang 2 0 0 4 Comp lee t €125,00 
Brugpaarvel Amalia € 9,40 
Brugpaarvel Landhuizen € 20,60 
Brugpaarvel Wilde Dieren € 24,40 
Brugpaarvel Muziek € 10,80 
Brugpaarvel IHonden € 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 

( { ORANJE"-Aanbleding 
( g e l d i g t / m K o n i n g i n n e d a g 2 0 0 5 ! ) 

Swarovskl blok 
OOSTENRIJK €15,-

Wereld Nieuwtjes Dienst 

Eerste Dag 
Enveloppen 

NEDERLAND 
2004 

E494 
E495 
E496 
E497 
E498 
E499 
E500 
E501 
E502a/b 
E503 
E504 
E505 
E506a/b 
E507a/b 
E508 

Totaal 

E509 
E510 
E511a/b 

2,80 
2,30 
2,60 
5,30 
2,30 
6,90 
3,00 
6,90 
6,90 
2,70 
8,50 
5,00 
5,70 
6,90 
1,80 

69,00 

3,30 
1,80 
6,80 

Jaargangen 2004 

Alderney 
Aland 
Andorra (Fr) 
Andorra (Sp) 
Antillen 
Aruba 
Aruba FDC's 
Duitsland 
Estland 
Guernsey 
Indonesië 
Isle Of Man 
Jersey 
Letland 
Litouwen 
Liechtenstein 
Luxemburg 
Oostenrijk 
Polen 
Suriname 
Uno Geneve 
Uno New York 
Uno Wenen 
Vatikaan 
Zwitserland 

30,00 
28,00 
23,00 
17,00 

125,00 
18,00 
22,00 
75,00 
17,00 
48,00 
37,00 
89,^0 
72,00 
28,00 
29,00 
54,00 
34,00 
79,00 
79,00 

149,00 
36,00 
26,00 
35,00 
55,00 
57,00 

5 3 4 / 5 3 7 K o n i n g i n J u l i a n a " e n f a c e " 
cat €1300- p o s t f r i s i n c l u s i e f C e r t i f i c a a t 
6 1 7 / 6 4 0 K o n i n g i n J u l i a n a " e n p r o f i e l " 

Post f r is comp lee t 
4 6 5 / 6 3 4 B K o n i n g i n J u l i a n a 

For forwaarden Complee t 
9 4 1 / 9 5 1 K o n i n g i n J u l i a n a " R e g i n a " 

nu voor Postkantoorpr i j s ! 
9 5 2 / 5 8 B K o n i n g i n J u l i a n a " R e g i n a " 
ca t €30- For forwaarden Complee t 

€ 649.-

€ 29,50 

€ 12,50 

€ 13,40 

€ 15,00 

P o s t z e g e l e n M u n t e n h a n d e l 

"HOLLANDS GLORIE" 
Camplaan 8 

2103 GW 
Heemstede 
HG@Stampdealer.nl 

Te l . 023 5477444 

Fax 023 5291605 

B a n k 68312619 

G i ro 4208936 

w w w . p o s t z e g e l h a n d e l . c o m 

BEZOEK ONZE WINKEL IN HEEMSTEDE 

INKOOP 
FRANKEER 

ZEGELS 

Nederland 
Guldens 
€ 0,27 / f l 

Euro-waarden 
€ 0,68 /€ 

Duitsland 
€ 0,75 /€ 

Zwitserland 
€ 0,75 /Sfr. 

Vrijblijvende aanbieding Prijswijzigingen voorbehouden 

mailto:HG@Stampdealer.nl
http://www.postzegelhandel.com


D E N I E U W E 

CATALOGUS VAN NEDERLAND 2005 
• MET ORIGINELE NVPH-"NtJMMERING EN PRIJSNOTERINGEN 

• ALLE POSTZEGELS TOT EINDE 2 0 0 4 

• VERKRIJGBAAR VANAF 12 JANUARI 2 0 0 5 

^os-^ 
L G ^ ^ * 

.K'tK^' ' 

ÈMêê^éSMiM^SMB^ 

OOK DE SPECIALE CATALOGUS EN DE CD-ROM ZIJN NOG VERKRIJGBAAR 

WWW.NVPH.NL 

http://www.nvph.nl


MPO MUNTEN EN POSTZEGELORGANISATIE 

Nederland nr. 11 Nederland nr. 12 

Nederland nr. 124 Fv 

CE>Ï 

Nederland 
telegram nr. 7 

Veiling 
6& 7 mei 2005 

In "Het Veerhuis" Nieuwegein 

MPO 
Industrieweg 29 

3401 MA IJsselstein 
Tel +31(0)306063944 

Fax +31(0)306019895 
www.mpo.nl 

België nr. 163 

(tëiA " i 'r^S

r? n 
n ̂  
KPASUVKtRNïmtlUN 
lEDWtCHEOPZOm 3 
België nr. 122 België nr. 176 

Nederland nr. 80 

Voor het ontvangen van de catalogus kunt u 
€10, overmaken op 50.16.84.581 

tnv. MPO te IJsselstein 
ovv. ''Veilingcatalogus" 

küËMiki 

Nederland 
roltanding nr. 32 

EUROMUNT GOES Schuttershof 11a, 4461 DZ Goes 
Tel. 0113233676, Fax 0113222324 

u  , 

C=> 
Csl 

—' 
■«t 

— 
UJ 

< 
u . 

OQA 
ZoU 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1̂ 
^̂ ^̂ ^̂ l̂ ^̂ l̂ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1̂ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1̂ 
^̂ ^̂ H 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1̂ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1̂ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1̂ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1̂ ^^^1 
l̂ ^̂ ^̂ l̂ 
Nederland Proofsets Guldens 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

^ ^ ^ ^ B 

^^H 
^^H 
^̂ 1 ^^H 
^^H ■ 
^ ^ H 
^̂ H ^ ^ _ 
^̂ 1 ^^H ■ ■ 

59 50 
19 95 
14 95 
19 95 
19 95 
19 95 
19 95 
34 95 
34 95 
34 95 
34,95 
39 95 
39 95 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

39,95 
99,95 
99 95 
99,95 
89,95 
79,95 
79,95 

Nederland Proofsets Euro's 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

■ 
^^^H 
^^^1 
^̂ 1̂ ^^^H 
VBH 
Nederland 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1980 Intl 

37 95 
37,95 
37,95 
37,95 
37,95 
52,50 

■ ■ ■ Q 
^^^^^^^^^^H 
Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H 
^̂ ^̂ ^̂ H^̂ l̂ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ 
^^^^^^^^^^H 
HHIÎ ^HIHI 
'DC Sets Guldens 

79,95 
59,95 
39,95 

9 95 
3 95 
2 95 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

1999 
2000 
2001 
2002 

Nederland FDC Sets Euro's 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

Nederlandse Antillen FDC sets 
1979 
1980 Juliana 

u Kun 

3,95 
3,95 
3 95 

12,95 
12,95 
14 95 

19 95 
1195 
14,95 
17 95 
17,95 
29 95 
22,95 
23 95 
17 95 
14 95 
27 95 

13 95 
14 95 
16 95 
19 95 

16,95 
16,95 
16 95 
22 95 
16 95 
24 95 

9 95 
6 95 

X OOR o e s 

1980 Beatrix 
1981 
1982 
1983 
1984 

1985 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

U kunt ook bestellen per Email op euromunt@zeelandnet.nl — 

3,95 
5,95 
3,95 
3,95 
5,95 
5,95 
7,95 
7,95 
9,96 
9,95 
9,95 

12,95 
12 95 
13 95 
13 95 
13,95 
13,95 
14,9b 
15,95 
16,95 

^ ^ ■ ■ ■ ■ ■ 

t É 
\ M 

Aiuba FDC sets 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

■■ 
.̂ ^^^H 
Î ^^^H 
^^^^H 
^^^^1 
^̂ ^B 

5,95 
9,95 
9,95 
9,95 
9,95 
9 95 
9 95 
9,95 
9,95 
9,95 

13,95 
13,95 
13,95 
13,95 
14,95 
14 95 
14,95 
15,95 
16,95 

U' Bi| bestellingen boven € 50,00 geen kosten daaronder € 2,50 verzend en administratiekosten Alle bestellingen worden aan ons onbekende klanten toegezonden na vooruitbetaling 
op een van onderstaande rekeningen Levenng zolang de voorraad strekt, pri)sv«i|zigingen voorbehouden Bankrek 84 86 32 494 Girorek 83 20 520 

Prijslijst op aanvraag verkrijgbaar, n.n.b. = nog niet beschikbaar, m.n.l, = momenteel niet leverbaar 

http://www.mpo.nl
mailto:euromunt@zeelandnet.nl


TE KOOP GEVRAAGD 
Wij bieden U de hoogste prijzen 

Europa-CEPT (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 -
1 4 -
9 3 -
47 50 

2 2 -
68 50 
68 50 
63 50 
6 5 -
37 50 
53 50 
5 7 -
9150 
58 50 
7 3 -

116-
6 0 -

9 6 -
144-
134-
119-
123 50 
123 50 
102-
5 0 -
6 8 -

11850 
216 50 
142 50 
175-
196 50 
182-
175-
187-
183-
188-
200- 1 

Losse blokken: 
1974 
1975 
1976 
1977 

1978 

1979 

i 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 -
€ 1 0 -
€ 5 50 
€ 5 -
€ 2 50 
€ 2 50 
€ 7 50 
€ 7 50 
€ 5 50 
€ 150 
€ 5 50 
€ 8 50 
€ 7 -
€ 150 
€ 8 -
€ 4 0 -
€ 8 -
€ 8 50 
€ 8 -
€ 7 -
€ 7 -
€ 8 50 
€ 8 -
€ 8 -
€ 8 -
€ 1 2 -
€ 1 0 -
€ 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 
Azoren 
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 -
€ 1 0 -
€ 7 -
€ 1 0 -
€ 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 
Compleet: Jaargang 1956 t/m 2002 

Leveringsvoorwaarden 
Kwaliteit Postfris, zonder plakker of plakkerresten Mooi gecentreerd Blokjes zonder vouwtjes 
Betaling Per omgaande Contant of op bank- of girorekening 
Voor eventueel grotere objecten, is bezoek aan huis mogelijk 

€ 4225.-
€ 4700.-

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

Tel: 0318 - 61 03 34 
Fax: 0318 - 65 11 75 
e-mail: postzegels@dutchstamp.nl 
Website: www.dutchstamp.nl 
Mobiel: 06 -55 36 88 38 

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


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

1) NEDERLAND 1951/1974 (xx) postfnsse senes in insteekboek mol nrs 
568/572 (Zomer 1951)en671/675 (Rembrandt)cat w €325,50 € 9 5 -

2) NEDERLAND 1991/1996 (xx) 100% complete verz in kostbaar zeer 
luxe rijk geïllustreerd PTT-album (187 postzegels en 23 b l , velletjes en 
boekjes, uitsluitend postk pnjs postzegels geteld € 129,69) € 120,-

3) NEDERLAND 1958/1986 (xx) vrijwel complete postfris-verz 
(cat w €668,85, 590 versah postzegels) € 2 0 0 -

4) NEDERLAND 1982/2000 (xx) postz verz in complete postfnsse senes 
etc postkantoorprijs € 244,90 (f 539,70) €200,-

5) NEDERLAND 1983/1999 (xx) postfns-verz in luxe Davo-album 
uitsluitend geteld op postkantoorprijs € 315,40 
Nu in de voordeelaanbieding € 270,-

6) NEDERLAND (xx) 2(HALFi) cent geeloranje nr 462 in vel van 100 stuks 
postfris cat w € 970,- € 295,-

7) NEDERLAND 1924/2000 (xx/x) kinderzegels in speciaal-luxe album, 
cat w e 1 305,- Nu € 295,-

8) NEDERLAND 1964/2002 (xx) vrijwel complete luxe postfnsse 
verzameling combinaties incl alle betere in album (uitsluitend geteld op 
postkantoorprijs € 263,07, 574 verschillende ("i) stnps, blokken, 
combinaties etc ENORM hoge cat waarde') Nu € 325,-

9) NEDERLAND PTT-mapjes 1982/2001 nrs 1 t/m 255b € 375,-
10) NEDERLAND en Overzee en iets buitenland collectie in 2 insteek-

boeken incl vele goede complete Nederlandse zegels en series 
(cat w ruim e 5 000,-) Nu € 425,-

11) NEDERLAND 1979/2004 (xx) postfnsverzameling in 2 grote insteek-
boeken (660 versch postzegels en 93 blokken/velletjes/boekjes incl 
vele betere en hooggenoteerde, postkantoorprijs € 535,45) Nu €470,-

12) NEDERLAND FDCs E48 tot en met E419 luxe onbeschreven 100% 
complete verzameling (cat w 2001 € 1 645,-, 438 stuks en honderden 
NIET getelde bijzonderheden, curiositeiten, meelopers etc , etc € 475,-

13) NEDERLAND periode 1852/ca 2000 fantastische avonturencoll /partij 
om uit te zoeken incl vele postfnsse complete series, zakjes, dozen, 
verz , restanten etc , etc "rijp en groen", absoluut ongeplukt op stem
pels, plaatfouten etc , ook wat Overzee en buitenland, cat w ruim boven 
de € 6 500,-, super-gezellige ramsch-partij waarin ook mooi klassiek, 
zeer geschikt voor o a handel/rondzending etc , etc Spotkoopjei€ 500,-

14) NEDERLAND brieven/kaarten enkelfrankeringen mooie, zeer gevarieer
de en interessante verzameling incl vele ongebruikelijke en zeldzame 
frankenngen (ruim 700 stuks, zeer hoge cat waarde) Nu €500,-

15) NEDERLAND penode ca 1872/1997 (xx/x/0) incl Overzee en doori 
Ind en Sur avonturenpartij, zeer gevaneerd en veelzijdig, incl 
collecties, restanten, stockboeken, albums, ook b v vele complete 
postfnsse senes 50-er jaren, alsmede FDCs, postw stukken en vele 
hoge waarden "rijp en groen" (cat w ruim € 8 000,-, zeer geschikt voor 
handelaar of wederverkoper) Spotkoopje' €595,-

16) NEDERLAND FDCs grote handelaren-partij om uit te zoeken incl oudere 
stukken onbeschreven etc diverse kwaliteiten echter veel betere en zeld
zame FDCs uit de 50-er jaren Koopje'ENORM hoge cat waarde' €850,-

17) NEDERLAND en buitenland firma-perforaties etc €1.000,-
18) NEDERLAND penode 1852/1939 partij om uit te zoeken, diverse 

kwaliteiten, ook postfris zonder plakker, port, roltanding etc , etc zeer 
geschikt voor handel, rondzendverkeer, veiling, vereniging etc , etc 
beslist uitstekende winstmogelijkheden' Spotkoopje' € 1.500,-

19) NEDERLAND penode 1934/1977 (xx) complete luxe postfns 
postz verz (manco's alleen nrs 346/349 en 518/537, cat w NVPH2005 
€ 4 000,-, 825 postzegels en 15 blokken) Nu € 1.500,-

20) NEDERLAND penode 1852/ca 1939 enorme partij/coll om uit te 
zoeken, zeer veelzijdig en interessant, ook veel klassiek stempel-
matenaal incl zeldzaamheden' €2.250,-

21) ARUBA 1986/1994 (xx) 100% complete verz postfris (cat.w ruim 
€300,-) Nu €100,-

22) AUSTRALIË penode 1913/2000 partij/coll om uit te zoeken €200,-
23) AUSTRALIË 1913/ca 2000 fantastische partij/coll om uit te zoeken waann 

o a vele complete postfnsse senes, ook klassiek, topnrs , autom boekjes, 
veldeeltjes etc , etc Belangrijke, zeer interessante prachtkoop' € 1.000,-

24) BELGIË ca 1850/2000 grote, veelzijdige "Fundgrube" waann vele 
goede waarden en complete postfnsse series, blokken etc , etc 
Prachtkoop vol interessante vondsten ! € 200,-

25) BELGIË ca 1860/1990 avonturencoll/partij incl talloze complete 
postfnsse senes, ENORM hoge cat w ' "rijp en groen" absoluut 
ongeplukt, spotkoopje' € 500,-

26) BELGIË (overwegend oud en ouder materiaal) partij om uit te zoeken, 
vrijwel uitsluitend rariteiten/bijzonderheden zoals ongetand i p v getand, 
voorafstempelingen, plaatnrs , perforaties, cunosa, specimen-opdruk
ken, foutdrukken etc , etc o a zeer geschikt voor specialist/veiling
houder etc Belangrijke prachtkoop' €2.950,-

27) BELGIË ca 1849/1980 opruimingspartij z g "winkeldochters", grote 
partij collecties, partijen, zakjes, doosjes, bneven, kaarten, restanten 
incl plaatfouten/ranteiten etc, etc (oorspronkelijke vraagprijs per 
onderdeel ruim € 20 500,- Nu in de voordeelaanbieding €4.000,-

28) BRAZILIË vanaf 1843 (klassiek en ouder matenaal) grote partij/coll 
waarin veel zeldzaam en opwindend filatelistisch materiaal, vele 
topstukken in grote aantallen, zeer gevarieerd € 10.000,-

29) CANADA periode ca 1870/2002 fantastische coli/partij waann naast 
talloze complete series, ook schitterend klassiek mol topmatenaal 
Belangrijke, veelzijdige prachtkoop' € 600,-

30) CHINA (Volksrepubliek en oud matenaal) grote partij/coll om uit te 
zoeken (ca 3000 zegels) € 450,-

31) CHINA, Japan, Taiwan, Korea etc , etc gigantisch grote, veelzijdige 
coli /partij om uit te zoeken incl doubletten, klassiek, brieven, kaarten 

etc , etc Belangrijke prachtkoop, ENORM hoge cat w ' € 750,-
32) CHRISTMAS ISLAND: mooie verzameling €125,-
33) COCOS (Keeling) ISLANDS: mooie grote verz €175,-
34) D.D.R. ca 1949/1990 incl vele postfnsse complete senes gigantische 

partij/verzameling om uit te zoeken, onuitgezocht op rariteiten/bijzonder
heden etc zeer veelzijdig en interessant, prachtkoop' € 250,-

35) D.D.R. 1949/1990 koffer vol met collecties, restanten, brieven, kaarten 
etc waaruit meerdere collecties verregaand compleet te halen zijn 
Belangrijke prachtkoop, enorm hoge cat w en heel, heel, heel veel 
avontuur' Fundgrube' € 1.500,-

36) DUITSLAND en gebieden grote, belangrijke veelzijdige coli /partij mol 
brieven, kaarten, collecties, stockboeken, postgeschiedenis, talloze 
complete postfnsse senes incl vele topstukken en zeer veel hoog 
genoteerd matenaal (totaal in 25 draagtassen') € 7.000,-

37) ENGELAND ca 1845/2002 partij "rijp en groen" om uit te zoeken€ 200,-
38) ENGELAND 1840/1969 charmante verz "rijp en groen" in luxe Davo-

album waarin vele goede betere zegels en series incl Micheinrs 
1 O, 2 O ongestempeld 3, 4,16/17, 36, 37, 41, 47 etc , etc 
(cat w ruim € 5 000,-) mooie, zeer interessante koop waarin veel 
zeldzaam en ongebruikelijk matenaal Nu €550,-

39) ENGELAND 1840/ca 2000 grote belangrijke partij in vijf grote 
uitpuilende koffers €15.000,-

40) ENG.KOL. 1937 en 1953 2 albumpjes met overw ongestempelde 
complete senes (Coronations) € 200,-

41) FRANKRIJK periode ca 1849/2000 (O/xx/x) verzameling/partij incl 
doubletten en talloze complete postfnsse series (duizenden zegels 
waann minimaal een mooie verzameling van ca 2000(') verschillende 
zegels te halen is) Spotkoopje' € 320,-

42) FRANRIJK (klassiek) oude brieven etc , etc grote verzameling 
poststukken, zeer gevarieerd (ruim 2000 stuks) € 1.250,-

43) GEHELE WERELD: grote coli /partij in ruim 50 albums/ 
insteekboeken, dozen, zakjes etc , zeer gevarieerd, vele landen goed 
vertegenwoordigd' €650,-

44) GEHELE WERELD: opruimingspartij "rijp en groen" incl o a goed 
W Europa incl vele complete postfnsse series, dozen, zakjes, collecties, 
restanten, ook vele exotische landen, met gevulde en lege albums, zeer 
interessante, omvangrijke avontuurlijke prachtkoop, beslist uitstekende 
winstmogelijkheden' Enorm hoge cat waarde' Koopje' Nu € 800,-

45) GEHELE WERELD: enorme grote partij "rijp en groen" om uit te zoeken, 
zeer gevaneerd en incl vele exotische landen (o a ruim 100 albums/ 
insteekboeken etc , vele duizenden en duizenden zegels, restanten, 
zakjes etc , etc ook mooi klassiek matenaal' €1.700,-

46) GUERNSEY: verz ten dele op albumbladen €150,-
47) HAWAÏ (klassiek) belangrijke coli /partij € 1.500,-
48) HONG-KONG: grote partij/coll "njp en groen" om uit te zoeken incl 

klassiek, ook brieven, krtn , cunosa etc (ruim 2000 zegels) € 400,-
49) IRAN/PERZIE: leuke partij om uit te zoeken €300,-
50) ISRAEL penode 1948/ca 2000 grote verzameling w i talloze complete 

postfnsse senes met full-tab etc , etc Belangrijke prachtkoop, enorm 
hoge cat waarde' Nu € 450,-

51) LIBERIA: fantastische coli /partij om uit te zoeken incl klassiek, zeer 
mooie koop' € 200,-

52) LUXEMBURG: geweldig leuke, grote partij om uit te zoeken incl vele 
complete postfnsse complete series en heel mooi klassiek 
Luxe prachtobject voor 'n vnendenpnjsje' € 300,-

53) MONACO ca 1890/1990 ouneuzecoll poststukken incl vele 
cunositeiten zoals censuur etc , etc (ruim 200 brieven en kaarten)€ 850,-

54) MONACO penode 1885/ca 2000 grote coli/partij om uit te zoeken 
waar 'n hoop franje en sjeuigheid aanzit incl topmatenaal, ook brieven, 
krtn , postw stukken etc , etc Veelzijdige, belangrijke prachtkoop 
incl talloze complete postfnsse series € 1.000,-

55) NED.ANTILLEN ca 1972/994 (xx) postfns-verzameling cat w 
€ 687,-, 520 postzegels Nu € 175,-

56) NED.INDIE tot ±1950 grote coli /partij "rijp en groen" om uit te zoeken 
incl vele betere waarden, complete series etc , etc (duizenden zegels) 
Prachtkoop! € 450,-

57) NOORWEGEN modern overwegend periode ca 1970/2000 koffer vol 
met jr gangen en jaarsets, luxe jaarboeken, abonnementen, zowel xx als 
O, blokken, velletjes, postzegelboekjes, FDCs etc , etc , alles afkomstig 
van zeer uitgebreide abonnementen Prachtkoop' € 700,-

58) NOORWEGEN: prachtige uitzoekpartij w i topmatenaal Mooie koop 
met veel zeldzaamheden, zeer geschikt voor specialist en/of 
handelaar/wederverkoper €1.100,-

59) NOORWEGEN 1854/1937 prachtige verzameling €1.500,-
60) NOORWEGEN: geweldig leuke belangrijke avonturenpartij "rijp en 

groen" waarin veel prima, waardevol en interessant matenaal 
Vele avonden uitzoeken, sorteren, avonturen en genieten voor € 3.500,-

61) NORFOLK ISLANDS: partij om uit te zoekenincl vele complete 
senes €125,-

62) OOSTENRIJK etc penode ca 1850/2000 mooie, belangrijke partij/ 
coli om uit te zoeken incl zeer fraai klassiek, vele betere zegels en senes 
en honderden complete postfnsse series, smikkelen en smullen voor 
specialist, belegger, wederverkoper' €800,-

63) OOSTENRIJK ca 1850/1995 (O/xx/x) beeldschone partij waann 
enerzijds o a heel mooi klassiek etc en anderzijds veel frankeerbaar 
materiaal o a afkomstig uit abonnementen Veelzijdige prachtkoop w i 
veel avontuur en betere zegels Koopje' € 3.000,-

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



65) PAPUA &NW.GU1NEA 1952/1975 verzameling €200,
66) ROEMENIE: droomsnuffelpartij w i talloze complete series gebruikt, 

ongebruikt en postfris, leuk klassiek en erg sterk de schaarse jaren '50 
veelal in postfrisse senes, ook brieven, kaarten, blokken w i vele 
hooggenoteerde nummers Voordelig' €1.000,

67) RUSSISCHE GEBIEDEN: zowel oud als nieuw, zeer veelzijdig, ook 
aanverwante staten zoals Toeva, Mongolië etc , etc ook Rusland/ 
SovjetUnie etc Belangrijke, hoogst interessante prachtkoopi € 1.000,

68) SERVIË 1866/1919 topcollectie €7.500,
69) SKANDINAVIE ca 1850/2000 uitgebreide verzameling in albums en 

insteekboeken etc "rijp en groen" overw gestempeld incl mooi 
klassiek en talloze complete series (ruim 6000 zegels incl topmateriaal) 
Spotkoopje' € 425,

70) SKANDINAVIE ca 1855/2000 enorme grote partij/coll om uit te zoeken, 
koffers vol ongeplukt materiaal incl mooi klassiek etc Unieke belangrij
ke prachtkoop voor 'n vriendenprijsje' Topobjecti € 2.500,

71) SPAANSE GEB.en KOL. penode ca 1870/2000 grote, zeer omvangrijke 
coli /partij om uit te zoeken waarin naast mooi klassiek en heel veel 
ongebruikelijk en zeldzaam materiaal ook talloze complete postfrisse se
nes (duizenden zegels, in albums, zakjes, dozen, restanten etc , etc) 
Spotkoopje' € 750,

72) SPANJE 1850/2002 fantastische, zeer interessante partij/collectie incl 
vele blokken en talloze complete postfrisse series in topmateriaal om uit 
te zoeken incl dne luxe Davoalbums tot en met 2002, zeer veelzijdig, 
ook mooi en ongebruikelijk klassiek Belangnjke prachtkoop' € 2.500,

73) SPANJE penode 1850/ca 1940 grote, belangrijke verzameling incl 
talloze topstukken' Prachtkoop' € 18.500,

74) SURINAME 1972/1991 (XX) verzameling postfns in insteekboek 
(catw €1 134,85) €170,

75) SURINAME (Rep) periode 1975 tot ca 2000 postfnsverz in album 
(cat w ruim € 2 100,, ruim 700 zegels en 60 velletjes, boekjes, brugpa
renetc) Nu €250,

76) TAIWAN (Formosa) partij/verz om uit te zoeken € 200,
77) TRIEST zone B 1948/1954 (xx) 100% complete postfrisverzameling in

cl blokken etc (cat w ca € 2 000,, zelden aangeboden') € 850,
78) VER.EUROPA ca 1956/2002 uitzoek ooilectie/partij "njp en groen" 

waarin vele betere zegels en senes postfris, prachtkoop' € 420,
79) VER.NATIES NY/Wenen/Geneve grote, belangrijke zeer veelzijdige 

partij/collectie om uit te zoeken incl veel zeldzaam, ongebruikelijk en 
exclusief matenaal Belangnjke prachtkoop' € 450,

80) VER.STATEN van AMERIKA vanaf ca 1875 geweldig leuke, grote 
veelzijdige partij om uit te zoeken, mol veel avontuur, diverse kwaliteiten, 
als totaliteit echter hoogst interessante en veelzijdige prachtkoop' 
Koopje' € 320,

81) VER.STATEN van AMERIKA penode ca 1870/2000 uitgebreide, ten 
dele gespecialiseerde praohtverzameling in 7 albums merendeels post
fris zonder plakker w i vele topseries Belangnjk prachtobject (ruim 5000 
zegels en talloze blokken/velletjes/automaatboekjes etc , etc en vele, 
vele met getelde extra's) € 1.500,

82) ZUID AFRIKA etc grote partij/coll om uit te zoeken incl mooi klassiek, 
brieven, kaarten en talloze complete postfnsse series (belangrijke, veel
zijdige hoogst interessante prachtkoop, voor 'n vriendenprijsje') € 650,

83) ZUID en MIDDEN AMERIKA: fantastische partij/coll om uit te zoeken 
incl mooi klassiek etc Prachtkoop' € 300,

84) ZWEDEN modern ca 1960/2000 koffer vol met abonnementen, autom 
boekjes, jaarsets, FDC's etc , etc Belangrijke prachtkoop' €1.000,

85) ZWITSERLAND ca 1854/2002 grote verz/partij om uit te zoeken waann 
talloze complete postfnsse en gestempelde senes, ook heel fraai en 
veelzijdig klassiek, prachtkoop, "Fundgrube", zeer voordelig' Nu €250,

86) ZWITSERLAND penode c a l 960/2002 (xx) mooie postfnsverzameling 
(o a vele goede series in postfnsse blokken van vier) mol blokken etc 
Uitsluitend geteld op postkantoorprijs, omgerekend RUIM € 1 000, incl 
vele jaarsets en abonnementen Prachtkoop' €800,

87) ZWITSERLAND (klassiek) oude brieven, postwaardestukken etc , etc 
grote verzameling poststukken, zeer gevarieerd, periode tot ca 1930 
waarin vele interessante frankenngen, stempels etc , etc 
(ruim 2000 "echt gelopen poststukken", belangrijke prachtkoop om 
uit te zoeken') €1.550,

88) ZWITSERLAND ca 1854/1990 interessante veelzijdige partij in albums, 
op albumbladen, insteekkaarten, dozen, zakjes, bneven, kaarten, postw 
stukken, FDC's etc Enerzijds een z g "mer a boire" incl vele goede se
nes, klassiek, stempels, bneven etc Zeer veelzijdig' Fundgrube'€ 2.950,

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

ZIJN DOORGAANS M E I FIUVTELISTISCH 

89) ANTEKENSTROOKJES NEDERLAND: partij eenzijdig massagoed (o a 
60er en 70er jaren ruim 20 000 strookjes, ook wat buitenland) € 225,

90) ANSICHTKAARTEN etc REX GILDO: grote verz €100,
91) ANSICHTKAARTEN etc Christofel COLUMBUS e a ontdekkingsreizi

gers mooie verzameling kaarten, postzegels etc , etc €150,
92) ANSICHTKAARTEN etc BILJARTEN: mooie veelzijdige praohtverzame

ling o a op oude ansichtkaarten etc , etc Prachtkoop' € 200,
93) ANSICHTKAARTEN etc buitenlandse VORSTENHUIZEN: grote, 

mooie veelzijdige collectie/verzameling om uit te zoeken, zeer interes
sant w i vele zeldzaamheden €200,

94) ANSICHTKAARTEN etc KATTEN/poezen penode vanaf ca 1910 
veelzijdige, belangrijke prachtverzameling o a op oude ansichtkaarten 
etc ook incl leuke coli aangeklede komische kattenkaarten incl van 
topontwerpers zoals Arthur Thiele etc , etc € 350,

95) ANSICHTKAARTEN etc KONINKLIJK HUIS NEDERLAND penode 
vanaf ca 1898 unieke, veelzijdige verz overw op oude ansichtkaarten 
incl talloze vooroorlogse schoonheden, belangrijke prachtkoop' €350,

96) ANSICHTKAARTEN etc thema MOLENS: fantastische verzameling 
oude en oudere ansichtkaarten etc van A tot Z Belangrijke prachtkoop' 
vele honderden stuks, vrijwel allen verschillend incl vele 
zeldzaamheden) €350,

97) ANSICHTKAARTEN etc PADVINDERIJ (thema) leuke verzameling incl 
sluitzegels, poststukken, prentbriefkaarten etc , ook div exclusief/resp 
zeldzaam Zeer mooie koop' € 350,

98) ANSICHTKAARTEN etc thema WATERTORENS: fantastische verza
meling oude en oudere ansichtkaarten, zeer gevarieerd € 350,

99) ANSICHTKAARTEN MONACO: mooie coli incl veel mooi klassiek 
materiaal, alsmede wat andere plaatsen uit die omgeving  belangrijke 
prachtkoop' (ruim 800 kaarten zowel met als zonder postzegel) € 480,

100) ANSICHTKAARTEN etc JUDAICA (in de ruimste zin des woords) grote 
speciaalcoll w i o a vele klassieke oude en oudere ansichtkaarten, 
synagogen, joodse begraafplaatsen etc, etc Belangnjke, veelzijdige 
prachtkoop' € 550,

101) ANSICHTKAARTEN etc MILITARIA  in de ruimste zin des woords 
grote verz incl interessant matenaal 1°en 2* wereldoorlog €600,

102) ANSICHTKAARTEN NEDERLAND vanaf ca 1898 zeer veelzijdige, 
interessante partij/verzameling met als zwaartepunt (in waarde) op oude 
en oudere topografie Nederland, incl vele echt gelopen stukken van het 
begin van de vorige Eeuw Vele kleine en kleinere dorpen/steden, ook wat 
buitenland en fantasie Enorm groot UITZOEKPLEZIER zeer geschikt 
voor handel, geldbelegging etc (ruim 10 000 kaarten incl duizenden 
zwart/wit dorps en stadsgezichten Nederland "rijp en groen" € 2.300,

103) ANSICHTKAARTEN etc NED.INDIE: mooie verzameling zowel met als 
zonder postzegel € 1.500,

104) ANSICHTKAARTEN etc SURINAME: mooie verzameling zowel met als 
zonder postzegel € 1.500,

105) GAS en ELECTRAPENNINGEN: prachtige verzameling incl 
doubletten, zeldzaam en zeer gezocht (112 stuks, ENORM hoge 
cat waarde') €120,

106) LUCIFERSETIKETTEN: enorm omvangrijke coli /partij om uit te zoeken 
incl spectaculair klassiek Belangrijke prachtkoop' € 2.000,

107) MUNTEN Juliana zilver 100% oompleet in luxe cassette €50,
108) MUNTEN Nederland periode vanaf ca 1860 grote belangrijke party 

"rijp en groen" om uit te zoeken waarin naast veel klem en eenvoudig 
materiaal ook mooie oude en klassieke munten o a ook veel zilver, 
belangrijke hoogst interessante prachtkoop' (vele duizenden stuks, 
ook buitenland) € 1.000,

109) RIJWIELBELASTINGPLAATJES 1924/1941 €650,
110) RIJWIELBELASTINGPLAATJES: engrospostje 20er en 30er jaren met en 

zonder ponsgat Prachtige artdeco ontwerpen, geslagen bij Rijksmunt 
Vanzelfsprekend alles origineel en uit die tijd (ruim 1 000 stuks) € 2.800,

111) SIGARENBANDJES: grote coli /partij om uit te zoeken, zeer veelzijdig 
en interessant € 120,

112) 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 deze grote hoeveelheid en 
verscheidenheid zeer zeldzaam) €500,

113) SIGARNBANDJES: enorm omvangrijke coli /partij om uit te zoeken 
waarin veel klassiek topmateriaal Belangrijke prachtkoop' € 2.000,

114) STADSPOSTEN (overw Nederland) mooie partij/collectie om uit te zoe
ken incl rariteiten en veel ander materiaal "dat met in een gewone cata
logus staat" Prachtkoop' €255,

115) SUSKE EN WISKE: grote speciaalverzameling incl.132 stripboeken, 
ookpostz etc, etc Nu €150,

116) WIJNETIKETTEN etc grote coli om uit te zoeken, vele honderden 
fraai, veelzijdig en leerzaam incl topohateaux 
Belangrijke prachtkoop' € 400,

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 t.n.v. W. Tieman Amsterdam ABNAMRO Bankrek.nr.: 54.01.81.307 

Telefoon 
020  626 32 43 

Fax 
020  627 38 01 

Email ■ A "̂'«'* 
.„ . ^ ^ ■ NZ Voorburgwal 300 

willemtieman@yahoo.com™ 1012 RT Amsterdam 

mailto:willemtieman@yahoo.com%c5%bd


InkoopVerkoopTaxatieBemiddeling. 
www.postzegelhandelalexander.nl 

email: postzegelhandelalexander@planet.nl tel oio 4203044 

JGJ 
VAN DER 

KIND 
VUiUiBlttV 

2000 Wereld veel GF 67,50 p/a Klaverweide 69 
5000 Wereld veel GF 150,50 2272 VW Voorburg 
1000 Bloemen 50,00 ^ 
1000 Dieren 50 00 STORT OP GIRO 14300 
300 Walt Disney 62,50 ■■«■■'■'» M i l ■■■■ 
30 vel Walt Disney (7/9 zegels per vel) Postfris 75,00 

www.vanderkindpostzegelsmunten.nl 

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

GROENLANDIJSLANDFINLAND en ALAND 
POSTFRIS  GEBRUIKT  POSTZEGELBOEKJES 

WIJ leveren ook in abonnement alle landen en motieven 
Gratis prijslijst op aanvraag, zie ook 
mijn prijslijsten en aanbiedingen 
van betere zegels op Internet 
http://pzhronli.rila$oft.nl 

P.Z.H RON HERSCHEIT ,_ 
Postbus 23 6950 AA Dieren (f(7...; m 

Tel 0313419041, Faxnr 0313413295 ^ ^ 
Email pzhronh@bart nl 

VOOR DE HOOGSTE PRIJS? 
PZH WIM DE NIJS 
Postzegelhandel Wim de Nijs koopt elke postzegelverzameling Groot of klein, 
het maakt niets uit. 

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel.: 0346  56 35 75  Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 UtrechtA'dam) 

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 

ZEER GROTE VOORRAAD NED. EN OVERZEE + INDONESIË 
EN DIEREN FOSTFRIS HELE WERELD. 
GRAAG UW MANCOLUST. 
INKOOP VAN POSTZEGELS MUNTEN EN , , , , , „ . , ,=, 
OUDE ANSICHTKAARTEN. V#=k?i/ / 

Postzegelen Muntenhandel D e d o b e 
Nieuwstraat 6 2 , 7311 BS Apeldoorn, Tel 0555213708, Bonk 303385952 

284 
WWW.POSTZEGELHANDELDEVENTER.NL 

De website voor o.a. Nederland,Duitsland, Engeland enz. enz. 

i^itt Tevens veel Motief, Verzamelingen en Partijen. 

Alles wat u zoekt tegen bodemprijzen. 

http://www.postzegelhandeldeventer.nl 

http://www.postzegelhandelalexander.nl
mailto:postzegelhandelalexander@planet.nl
http://www.vanderkind-postzegels-munten.nl
http://pzhronli.rila$oft.nl
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1919 ^inietdijk 2005 

U heeft een collectie of voorraad 6\e 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. 
^ Kijkgelegenheid: 2 mei 2005 tot en met 25 mei 2005 ( veilingcatalogus ontvangen? 

maak € 3, over naar onze bankrekening en u ontvangt deze thuis ). 

^ Onze komende postzegelveiling vindt plaats op 23, 24 en 25 mei 2005 

^ Lef op: nieuwe veilincilocatie vlak achter ons kantoor; Paleiskerk 8 te 'sGravenhage. 

^ Inzendingen kunnen dagelijks worden aangebracht 
(van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur). 

^ Wij ontvingen voor deze veiling reeds: 
* een LUXE collectie halfrondstempels met uitsluitend (± 200 ex.) 

volledige afdrukken; 
* groot aantal collecties Nederland en uitgebreid WestEuropese landen; 
* motief, prentbriefkaarten, veel dozen; kortom "voor eick wat wils!" 

Bel voor alle gewenste informatie of voor een gratis taxatie 
■► 0 7 0  3 6 4 7 9 5 7 ^ 

^̂ CFl i e t d ij k, een begrip in de Filatelie. 
* Ruim 86 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; 
* Extra publiciteit bij speciale collecties; 

* Bezoek aan huis voor grotere objecten; 
* Gratis verzekering. 

Adres 

Telefoon 

Fax 
Internet 
Email 
Giro 

Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 
2514 GC 'sGravenhage 
0703647957 (postzegelveiling) 
0703647831 (muntenveiling) 
0703632893 
www.rietdijkveilingen.nl 
info@rietdijkveilingen. nl 
420875 / Bank 47.35.68.705 

London 

http://www.rietdijk-veilingen.nl


lyWGIIfil E 
DUBIEUZE 
CONTINUÏTEIT? 

'Don't mention the war!' 
was de slogan die Basil 
Fawlty, eigenaar van ho
tel Faiüity Touiers, in de 
gelijknamige televisiese
rie hanteerde toen er Ger
mans op bezoek kwamen. 
En inderdaad, de oorlog 
ligt in Duitsland vaak nog 
erg gevoelig. Al zijn er 
ook Duitsers die het on
derwerp 'Tweede We
reldoorlog' gewoon dur
ven aan te snijden, zwarte 
bladzij uit de Duitse ge
schiedenis of niet. 
Zo was in Messe Magazm, 
een bijlage bij de Bnef
markenSpie^el van januari, 
een artikel te vinden on
der de kop Propaganda im 
kleinen Format. De bijdra
ge bevat kritische gelui
den over de propaganda 
die in het Derde Rijk met 
behulp van postzegels 

werd gemaakt. Soms 
voor relatief onschuldige 
zaken, zoals de Volkswa
gen Kever, maar er wordt 
in het blad ook een ont
werp afgebeeld van Erich 
Meerwald, bedoeld voor 
een (nooit uitgegeven) 
emissie, die in 1943 de 
tiende verjaardag van de 
machtsoverdracht aan 
Hider had moeten her
denken. Diezelfde Meer
bach maakte het ontwerp 
voor de (wèl uitgegeven) 
postzegels in de reeks 
Wohlfahrtmarken van 1958. 
Op een van de zegels is 
een superblonde Sennerin 
(kaasmaakster) te zien en 
dat kan de auteur van de 
bijdrage in Messe Magazin 
niet bekoren: hij noemt 
de postzegel van 1943 
een Musterbeispiel jiir NS
Propa^anda en ziet in het 
boerinnetje vervolgens 
een sehr blonde, m der NS
Sprache 'arische' Sennenn m 

Tussen deze ontuierpen van Erich 
MeeriDald zit slechts uijjlicn jaar 
bedenkehjke continuïteit' 

das kleine Format. En hij 
besluit zijn artikel met 
het zinnetje: Eine 
Kontinuität die zu denken 
flibt.' 

WANGEDRAG 
VAN DE POST 

Lezer Pieter Reijbroek 
heeft maar weinig waar
dering voor posterijen 
die hun taak uitvoeren 
zonder rekening te hou
den met filatelisten. En 
inderdaad: je zult maar 
een mooi gefrankeerd 
poststuk uit Litouwen 
krijgen en daarna tot de 

ontdekking komen dat 
vijf van de zes zegels wor
den afgedekt door een 
zelfl<levend etiket. 
'Wangedrag,' zo noemt 
Pieter deze plakdrift en 
daar kunnen we wel in 
meegaan, want was er op 
die grote, witte envelop 
nu echt geen andere plek 
te vinden om er die vrese
lijke sticker op te plak
ken? 
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PiBloi REIJBROEK 
DWderMaal 29 
VJggenmgen 6705 
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Z CUMULATIEVE INDEX: 
" IETS TE BEKNOPT 

^ Een sorteerfout bij het 
i uitdraaien van de Cumula

— ^ tieue Index 2 o 04 zorgde er

98Ä ^°°^ ^^^ ^^^ artikelen 
■ O " (waarvan de titel met een 

cijfer begon, daar zat 'm 
de kneep) niet in het 
overzicht terecht kwa
men ('Filatelie' van fe

bruari jl., pagina's 158 tot 
en met 161. Om de ge
troffen auteurs recht te 
doen vermelden we de 
twee bijdragen hieron
der: 
Daverschot, Paul: '80 jaar 
geleden: de eerste vlucht 
om de wereld', 982. 
Jongma, Johan: '1250 
jaar geleden: de moord 
bij Dokkum', 540. 

AUDREY HEPBURN 
DUIKT TOCH OP 
Iniooi waserveel te 
doen over een Duitse ze
gel met het het portret 
van de filmster Audrey 
Hepburn. De zegel zou in 
oktober van dat jaar aan 
de loketten komen, maar 
omdat Deutsche Post ruzie 
kreeg met Audrey's zoon 
Sean, ging de uitgifte niet 
door. De al gedrukte ze
gels werden vernietigd, 
met uitzondering van 99 
exemplaren die gelijke
lijk onder de ontwerp
ster, de postzegeladvies
raad en het Duitse minis
terie van Financien wer
den verdeeld. Ontwerp
ster en adviesraad stuur
den de zegels netjes te
rug, maar het ministerie 
bleef in gebreke. 
En daarmee is de her
komst van een Hepburn
zegel die onlangs aan de 
Duitse bond werd voor
gelegd bekend; die moet 
afkomstig zijn van het 
ministerie van Financien. 
De waarde van de Hep
burnzegel wordt geschat 
op 20.000 euro. Heel fila
telistisch Duitsland ging 
op zoek naar nieuwe 
exemplaren van deze non
emis en jawel, onlangs 
werd ook nog een tweede 
exemplaar van deze mo
derne zeldzaamheid ge
vonden. 

MARIANNE 
OMGEBOUWD 

Elf zegels sierden de co
lonnade van de Franse As
semble op 13 juli 2004: 
tien grote en één nog veel 
grotere. Die tien, dat wa
ren de overgebleven ont
werpen van de grote Ma
riannewedstrijd die de 
Franse regering had uit
geschreven. En die ene 
grote, dat was de win
naar, aangewezen (zoals 
dat in Frankrijk gebruike
lijk is) door de Franse 
president. Zodat er nu 
weer aan een nieuwe se

rie Mariannes is begon
nen, die van de ontwer
per Thierry Lamouche. 
Vanaf 8 januari van dit 
jaar waren de eerste 
waarden te koop en dat 
maakte meteen duidelijk 
dat  hoe mooi de presi
dent het oorspronkelijke 
ontwerp ook vond  de 
posterijen er toch iets aan 
meenden te moeten ver
anderen. Want liet de ge
vel van de Assemblee nog 
een 'positief uitgevoerde 
Marianne zien, de zegels 
die nu verkrijgbaar zijn, 
zijn toch echt diapositief 
gedrukt. 

ADVERTEREN, GRATIS 
EN VOOR NIETS 

Sympathiek gebaar van 
André en Nethanja Ter
louw van postzegelhan
del 't Zegeltje uit Alblas
serdam: u mag gratis een 
kleine advertentie plaat
sen op hun website, 
u)u;u).ze3eltje.nl. De site 
bevat vooral zakelijke 
aanbiedingen, maar er is 

dus ook sprake van be
langeloze dienstverle
ning in de vorm van par
ticuliere annonces. Ga 
naar de site en kies voor 
de menumogelijkheid 
'Zelf aanbieden'. Er zijn 
aan de service enkele (be
grijpelijke) voorwaarden 
verbonden, maar als u 
zich daaraan houdt, kunt 
u zegels te koop aanbie
den ofte koop vragen. 

http://ze3eltje.nl


MAG HET EEN BEETJE 
MEER ZIJN? 

In Nederland zijn we er al 
aan gewend geraakt dat 
je zegels eigenlijk niet 
meer 'los' op het post
kantoor kunt kopen. Een 
baliefrankeerzegel, dat is 
het enige dat er op zit als 
je geen 'hele vellen' wilt 
aanschaffen. 
Deutsche Post heeft lange 
tijd een liberaler beleid 
gevoerd: wie in Duitsland 
een losse postzegel uit 
een velletje van tien wilde 
hebben, werd daaraan 
zonder morren gehol
pen. Maar het einde van 
dat tijdperk lijkt in zicht. 
Medewerkers van het 
postkantoor hebben de 
instructie gekregen om 
die klanten die om een 
losse zegel vragen, met 
een wedervraag te bedie
nen: Könnten es auch zehn 

Marken sein.> ('mogen het 
er ook tien zijn?'). De in
structie, die al enige 
maanden van kracht is, 
houdt ook rekening met 
klanten die zeggen 'Nee, 
ik wil écht een losse'. In 
dat geval moet de klant 
worden verwezen naar de 
automaat of (als zo'n ap
paraat niet voorhanden 
is) naar een apart loket. 
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MAX VELTHUIJS 
OVERLEDEN 

Kikker was zijn bekendste 
creatie en die staat dan 
ook op de vrolijke zegels 
uit iggS. We hebben het 
over de op 26 januari op 
8i-jarige leeftijd overle
den kunstenaar Max Velt-
huijs. Hij creëerde niet 
alleen de Kikker-zegels; 
hij was ook de ontwerper 
van een zegel die PTT-
Post in 1964 uitgaf (zie 
afbeelding). Velthuijs 
kreeg vorig jaar nog de 
prestigieuze Christian 
Andersen-prijs voor kin
derboeken. 

DECEMBERZEGELS 2 0 0 4 : VOLOP 
LEUKE DRUKAFWIJKINGEN 

Hebben de Decemberze-
gels van 2004 voor leuke 
afwijkingen gezorgd? Ja
zeker! Filatelie-lezer Jan 
Oude Luttikfiuis heeft de 
hand weten te leggen op 
iets bijzonders: een velle
tje met de Decemberze-
gels in de normale versie, 
waarbij de zegelzijde een 
dikke, verticale streep 
vertoont [i]. Hoe de 
streep is ontstaan is niet 
duidelijk, maar waar
schijnlijk gaat het om een 
rakelstreep. Ook lezer luo 
Naninck wist een velletje 
met zo'n rakelstreep te 
melden; zijn vel vertoont 
zelfs tiuee van zulke 
(naast elkaar geplaatste) 
rakelstrepen [2]. 

Iets anders legt abonnee 
P.J. van de Kasteele uit Lei
den ons voor: een De-
cemberzegel waarvan de 
stans zo sterk naar rechts 
is verschoven de donke
re, grijze balk links ont
breekt en er aan de rech
terzijde van de zegel een 
sterretje van het ernaast-
gelegen exemplaar zicht
baar is [3]. 
Nóg een afwijking: de 
heerW.P. Tomassen uit 
Lierop bezit een exem
plaar waarbij iets mis 
lijkt te zijn gegaan met 
een van de (donkere) 
drukgangen; zie de muts 
van de persoon links op 
de zegel [4]. 
Bijzonder is de afwijking 

die de heer G. Groeneueld 
uit Rotterdam ons voor
legt: kennelijk is er flinke 
spetter blauwe inkt op de 
drukbaan terechtgeko
men, die vervolgens weer 
gedeeltelijk werd afge
dekt door de drukgang in 
goud [5]. 
En tot slot mevrouw A.M. 
Zeelenber̂ -uan Zijl uit Ap-
pingedam: zij legt ons 
een Decemberzegel voor 
waarop we een schaap 
met heel veel poten, een 
aantal extra sterren en 
een verminkte lands-
naam ('NEDERLNND') valt 
te ontwaren [6]. 
Ook andere lezers van Fi
latelie stuurden ons hun 
vondsten - waarvoor 
dank - maar helaas: we 
kunnen helaas niet alles 
afbeelden... 
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NIET GEHEEL CHINA 
BLEEK ROOD 

Zeldzame stukken ver
wisselen niet zo gemak
kelijk van eigenaar. Zoals 
kavel 6663 uit de novem-
berveiling van Thomas 
H0iland (Denemarken): 
leuk voor diegenen die de 
Volksrepubliek China se
rieus verzamelen. Het 
gaat om een envelop met 
de beroemde zegel 'Het 
hele land is rood' van 25 
november 1968. Die zegel 
was maar uiterst kort te 
koop, want men ontdekte 
al snel dat een klein ei

landje niet rood was ge
maakt, helaas net het 
'opstandige' Taiwan, 
waarvan China hardnek
kig blijft betogen dat het 
bij het vasteland hoort. 
Losse zegels zijn uiterst 
schaars: Michel noteert 
een postfris exemplaar 
voor 20.000 euro en een 
gebruikt voor de helft. 
Helemaal schaars zijn ze
gels 'op stuk': daarvan 
zijn er maar drie of vier 
bekend. H0iland zette 
zo'n briefin voor ruim 
33.000 euro, maar he
laas: er was geen koper 
voor te vinden... 
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PVU&O WEER IN 
DE JAARBEURS 

Op de Verzamelaarsda-
gen die op 16 en 17 april 
a.s. in de Jaarbeurs te 
Utrecht zullen worden 
gehouden, is het cluster 
postzegels zijn vertrouw
de plek in hal 10 kwijt. 
Alles wat met postzegels 
te maken heeft is nu on
dergebracht in hal 7. In 
deze hal 7 heeft Postze
gelvereniging Utrecht en 
Omstreken (PVU&O) 

weer standruimte ter be
schikking gekregen om 
er het verzamelen van 
postzegels als boeiende 
hobby te propageren. De 
kraam van de PVU&O is 
duidelijk te herkenen aan 
de blauwe Bondsvlag. 
Net als in voorgaande ja
ren kunt u ook nu weer 
uw filatelistische vragen 
bij de stand kwijt. Verder 
is er foldermateriaal be
schikbaar, zowel van de 
Bond als van de vereni
ging-zelf 

WEER IETS NIEUWS: 
DM-ZEGELS 

Persoonlijke zegels, za-
kenzegels, merkzegels, 
ondernemerszegels -
hoeveel soorten zegels 
zou TPGPost eigenlijk in 
zijn assortiment willen 
hebben? 
En nu is er wéér een nieu
we soort geïntroduceerd: 
de DM-zegel. De afkor
ting DM staat daarbij 
voor Direct Marketing en 
het idee erachter is dat 
veel bedrijven het leuk 
vinden om hun post een 
beetje extra attentie te ge
ven door gebruik te ma
ken van port-betaaldze-
gels, maar het nog veel 
leuker vinden als die ze
gels meteen ook flink re
clame maken voor het ei
gen bedrijf 
Nou, dat kan nu dus: van
af 24 februari jl. is het be

drijven toegestaan hun 
eigen port-betaaldzegels 
te ontwerpen. 
De klanten kunnen kie
zen uit vijf verschillende 
zegelkleuren (althans zo
lang het de zegelrand be
treft), te weten rood, 
blauw, groen, zwart of 
wit. 
Een bedrijf moet mini
maal 10.000 stuks van de 
DM-zegel bestellen (wat 
geld kost) en ook de por
tokosten nog voldoen 
(wat uiteraard nog meer 
kost). Voor bedrijven die 
belangstelling hebben 
voor DM-zegels: de lever
tijd is twee weken! 

rOin BETAAID «.'TPOfOST 
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12 APRIL: MOOi NEDERLAND 3 EN 4 
[ROTTERDAIM EN WEESP] 

Nadat op 8 februari de 
serie Mooi Nederland in de 
plaatsen Nederland (bij 
Steenwijk) en Nijmegen 
van start is gegaan, zijn 
nu Rotterdam en Weesp 
aan de beurt. 
Op 12 april verschijnen 
de twee postzegelvelle
tjes met ieder vijf gegom
de postzegels van €0.39. 
De velletjes zijn alleen 
verkrijgbaar in de ge
noemde plaatsen en bij 
de ColIectClub. 

Afbeeldingen 
Op de postzegel van Rot
terdam zijn de Erasmus
brug van Ben van Ber
ckel, de Euromast en een 
boot (als symbool voor 
de haven) te zien. Op het 

velletje wordt diergaarde 
Blijdorp vertegenwoor
digd door een giraf Ver
der heeft de ontwerpster 
verschillende hoogtepun
ten in de architectuur af
gebeeld: de Kunsthal van 
Rem Koolhaas, het Ne
derlands Architectuur In
stituut van Jo Coenen met 
daarvoor het kunstwerk 
van de vader van de zegel
ontwerpster, Auke de 
Vries. Ook het gebouw 
van Nationale Nederlan
den van Abe Bonnema is 
afgebeeld. Wie goed op
let ontdekt nog net de to
rentjes van Hotel Neu; York 
op de Kop van Zuid. 
De goudgele maan is ge
fotografeerd door men
sen van het Belgisch As

trolab. Rotterdam is bij 
nacht afgebeeld omdat 
de stad 24 uur per dag ac
tief is; Rotterdam heeft 
niet voor niets een nacht
burgemeester. 
Op de zegel van Weesp 
zien we het stadhuis, 
waar net een bruiloft be
gint. Op het velletje zien 
we het industrieterrein 
Van Houten (vernoemd 
naar de fameuze chocola
defabriek) en een kopje 
van Weesper porselein. 
De vlag van Weesp wap
pert vrolijk boven de mo
len. De Zwaantjesbrug en 
de Vechtbrug hebben ook 
een prominente plek op 
het velletje gekregen. 

Ontwerpster 
Esther de Vries studeerde in 
iggS af aan de Rietveld 
Academie in Amsterdam 

en is sindsdien werk
zaam als zelfstandig gra
fisch ontwerper in die 
plaats. Zij ontwerpt voor
al boeken, catalogi voor 
kunstenaars, educatieve 
boekjes en inrichtingen 
van ruimtes. 

Overige gegevens 
De velletjes zijn verkrijg
baar op de verkooppun
ten in Rotterdam en 
Weesp en  zolang de 
voorraad strekt  bij de 
ColIectClub in Groningen. 
De geldigheid van de 
postzegels voor de fran
kering is onbepaald. 
De oplagen zijn respec
tievelijk 200.000 (Rotter
dam) en 100.000 exem
plaren (Weesp). De velle
tjes zijn gedrukt bij 
Joh. Enschedé Security 
Printing in Haarlem. 

'MOOI NEDERLAND': 
GROTERE OPLAGEN 

Er was nogal wat kritiek 
te horen na de verschij
ning van de eerste twee 
velletjes in de reeks Mooi 
Nederland: de beperkte 
verkrijgbaarheid lag ve
len nogal zwaar op de 
maag. TPGPost heeft 
naar aanleidingvan de 
klachten maatregelen ge
nomen om de verkrijg
baarheid van Mooi Neder
land beter te waarborgen. 
Op basis van de animo 
voor het abonnement, 
omzetschattingen van 
verkooppunten en over
leg met de handel werden 
de oorspronkelijke opla
gen vastgesteld. Het 
bleek echter al snel dat de 
belangstelling veel groter 
was dan verwacht. Han
delaren en verzamelaars 
kochten de zegels mas
saal op; kennelijk zagen 
ze er een speculatieobject 
in. TPGPost wil daar iets 
aan doen: in het vervolg 
worden op de verkoop
punten maximaal vijf vel
letjes per klant verkocht. 
Verder is het aantal velle
tjes dat beschikbaar is 
voor de losse verkoop 
voor de toekomstige uit
giften verhoogd en de 'af
namepunten' krijgen het 
advies, meer velletjes dan 
voorheen te bestellen. 
Leden van de ColIectClub 
hebben geruime tijd gele
den al de mogelijkheid 
gekregen om een abon
nement op de serie te ne
men. 

Dit jaar verschijnen er 
nog velletjes op 12 juni 
(Monnickendam en 
Goes), op 9 augustus 
(Amsterdam en Bols
ward) en op 14 oktober 
(Roermond en Papen
drecht en twee verzamel
velletjes die de tien ver
schillende zegels van 
2005 zullen bevatten). 

EMISSIEKALENDER 
MEI EN JUNI 2004 

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

14 juni: 
Mooi Nederland (Goes en 
Monnickendam); twee 
velletjes met vijf postze
gels van €0.39 (gegomd). 
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Postzegelhandel 
Lodewi jk 

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

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. 

RW.Meinhardtl 
boekhendel voor de vetzaneiaa 

Piet Heinstraat 36 • 2518 CH Den Haag 

Telefoon 070 365 22 27 
Fax 070 365 18 85 

E-mail pwmeinhardt© 
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speciale catalogus Japanse Bezetting Ned.-lndie, in kleur 35,00 

Fischer spec. cat. Polen 2005, in kleur 24,90 
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speciale catalogus Europa CEPT 2005, in kleur 
speciale catalogus Monaco 2005, in kleur 
speciale catalogus Katten op zegels 2004, in kleur 
speciale catalogus Schaken op zegels 2004, in kleur 
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Bij het begrip 'plaatfout' 
wordt meestal gedacht 
aan een spectaculair ken
merk op een postzegel. 
Zelf hanteer ik liever het 
algemene begrip druk-
vorm-positiekenmerk, 
met de aantekening dat 
elke gebruikte drukvorm 
- en dat kunnen er ook 9 
of 10 zijn - op een bepaal
de plek - niet noodzake
lijkerwijs binnen één ze
gelbeeld - een kenmerk 
heeft dat gedurende lan
ge of korte tijd onlosma
kelijk verbonden is aan 
die drukvorm. Zo'n ken
merk kan al tijdens de 
voorbereiding voor het 
maken van de drukvorm 
zijn ontstaan, maar het 
kan ook een beschadi
ging zijn die tijdens ge
bruik ontstond en even 
goed kan het kenmerk in 
sommige gevallen door 
slijtage verdwenen zijn of 
door een 'reparatie' of 
een 'retouche' zijn ver
wijderd. 
Zegels waarvan de aan
maak bepaalde gemeen
schappelijke aspecten 
vertoont (zoals de voor 
verschillende waarden 
gebruikte portretcilinder 
van de Beatrix-zegels) 
zijn bij uitstek interes
sant voor verzamelaars 
van 'plaatfouten'. 
Zo komt bij de negen-
tiende-eeuwse zegels van 
Nederlands-Indië de Van 
Woerdenstip voor bij ver
schillende zegels. De 
aanmaakmethode van 
toen is echter niet te ver
gelijken met die van nu. 
Een eigentijdse serie met 
een gemeenschappelijk 
gebruik van drukvormen 
- ik schreef het hiervoor 
al - is de Beatrix-reeks 
van Peter Struycken. Bij 
de sinds medio 2001 in 
Walsall vervaardigde ze
gels in rasterdiepdruk is 
sprake van cilinders voor 
het 'stippeltjes'-portret. 
Hoeveel verschillende ci
linders in de loop van de 
tijd (ca. vier jaar) zijn ge
bruikt weet niemand 
meer. De aanduiding Wi 
(en sinds kort ook W2) 
suggereert een langdurig 
gebruik van een en de
zelfde cilinder. Wie zich 
verdiept in de specifieke 
kenmerken van de Bea

trix-zegels komt er al 
gauw achter dat er veel 
meer dan twee cilinders 
in gebruik zijn geweest. 
Het zoeken naar 'plaat
fouten' helpt dan enorm 
bij deze 'reconstructie'. 
Het maakt daarbij niet uit 
of het kenmerk groot of 
klein is - als maar aanne
melijk is dat eenzelfde 
kenmerk voorkomt bij 
meer dan één waarde uit 
de serie. 
Bij de hangblokjes met 
Beatrix-zegels die vanaf 
2001 bij Walsall werden 
gedrukt, was aanvanke
lijk geen gemeenschap
pelijk kenmerk te vinden. 
Pas veel later werd bij 
drie waarden (85 cent, 
i.io en 5.00 gulden) een 
minuscuul stipje gevon
den, links van het hoofd 
van de koningin. De 
waarden in euro's (begin 
2002 verschenen) hebben 
dit stipje al niet meer. 
Eind juni 2002 lietTPG-
Post bij monde van de 
heer F. Sieben weten dat 
er een foutje was gevon
den bij de zegels van i en 
3 euro. Dit foutje werd af
gebeeld in het juli/augus
tusnummer 2002 van Fi
latelie; het betrof een 
krasje links van de hals 
van de koningin op posi
tie 2. Al snel werd dit 
foutje door verzamelaars 
aangetroffen bij zo goed 
als alle waarden; slechts 
bij de zegels van 65 en 78 
cent wordt het niet ge
vonden. De 'krasloterij' 
was daarmee in volle 
gang. Kenmerken die op 
één van (18 verschillen
de) blokjes van de drukci-
linder zitten, zijn over het 
algemeen in de verpak
kingseenheden die aan 
de loketten worden gele
verd om de drie hang
blokjes terug te vinden. 

Hierna duurde het weer 
een tijdje voordat een vol
gend kenmerk opdook. 
Eind 2002 werd voor de 
bewuste blokjes een an
dere stansvorm ingezet, 
wat resulteerde in 'smal
le hechtpunten'; dit in te
genstelling tot de brede 
hechtpunten, die gedu
rende geheel 2002 aan te 
treffen waren. Bij de 
'smalle' hechtpunten 

ontbreekt het eerderge
noemde 'krasje' - alleen 
de zegel van 25 cent is 
hiervan voorzien. Nieuw 
in februari 2003 was een 
horizontale kras boven 
de ogen op positie i, aan
getroffen bij de zegels 
van 39 en 78 cent en i 
euro met smalle hecht
punten. 
Toen de hangblokjes met 
het logo TPGPost (in 
plaats van PTTPost) wer
den ingevoerd (waarden 
55 en 70 cent) bleken 
deze een verbeterd por
tretvan de koningin te 
vertonen, waarbij twee 
portretpuntjes die in 
2001 waren 'verdwenen' 
weer in ere bleken te zijn 
hersteld. 

Hoeveel cilinders met het 
portret van de koningin 
zijn er nu van het oude 
type (zonder toegevoegde 
punten) geweest? De 
drukkerij heeft steeds de 
aanduiding VVi gehan
teerd, dit tegen de af-
sraak in die met PTT
Post, respectievelijk TPG
Post was om, als er een 
nieuwe cilinder zou wor
den ingezet, het druk-
vormnummer ook aan te 
passen. 
Het wordt kennelijk aan 
de verzamelaars overge
laten om op de vraag 
'hoeveel cilinders?' een 
antwoord te geven. De 
'plaatfout' speelt hierbij 
de hoofdrol. Al speuren
de komen nieuwe ken
merken te voorschijn en 
blijkt een oude bekende 
veel groter of langer te 
zijn dan ooit gedacht. In 
het hierbij afgedrukte 
overzicht worden de ci
linders met de nummers 
I, 2 en 3 aangegeven, 
waarbij een mogelijke 
onderverdeling in fasen 
wordt verduidelijkt met 
behulp van letters. 

Waarom voor de euro
waarden een nieuwe ci
linder werd gemaakt is 
niet duidelijk. Het stipje 
tussen zegel i en zegel 2 
werd pas in februari 
2005(!) bij toeval gevon
den, bij de zegel van 
0.40. Het bleek samen te 
gaan met een 'indruk' 
van de slitplaat in het 
rechterbovengedeelte van 
het blokje - de zoge
noemde 'vlam'. Andere 

S T mm j ^ 
De grootste (boDcn, met een uerduidelijking in het midden) en de kleinste plaatfout 

Cilinderoverzicht 

Duaal/guldens 

cil. ia geen stipje naast het haar op zegel 2: 
85/0.39, i.oo, 1.45 en 2.50 

cil. ib stipje naast het haar op zegel 2: 
85C/0.39, i.io en 5.00 

De zege\s van 85C/0 5g en 1 45 uerschenen dis eerste op 2 juli 2001; 
dc85C/o 39 \sa\s zegel voor het gewone hnefianefheräruh 

Euro 

cil. 2a stipje tussen zegels i en 2 
- vergezeld van de 'vlam', hechtpunten i.omm: 
0.65 en 0.78 
- zonder 'vlam', hechtpunten i.omm: 
3.00 

cil. 2b stipje tussen zegels i en 2 resp. vert. kras op 
zegel 2 
- vergezeld van de 'vlam', hechtpunten i.o mm: 
0.25 en 0.40 
- vergezeld van de 'vlam', hechtpunten 0.6 mm: 
0.25 
- zonder 'vlam', hechtpunten i.omm: 
0.39 en 0.5a 

cil. 2c vert. kras op zegel 2, hechtpunten i.omm: 
i.oo en 3.oo[?] 

cil. 3a geen kenmerken, hechtpunten o.6mm: 
0.50 

cil. 3b horiz. kras op zegel i, hechtpunten o.6mm: 
0.39, 0.78, i.oo en 3.00 

mailto:dziewon@xsAall.nl
http://www.xs4all.nl/~dziew0n/fila/druktech.htm
file:///sa/s


waarden met de 'vlam' 
bleken ook het stipje te 
vertonen; het kon echter 
ook op een naburig blok
je zitten (binnen een pak
je met steeds om de drie 
exemplaren 'identieke' 
blokjes). In dat geval 
moet het slitplaatje één 
blokje lager of hoger zijn 
ingesteld ten opzichte 
van de druk. 
Bij cilinder 2 is 'fase c' in 
zoverre hypothetisch dat 
de zegel van i euro nog 
niet is gevonden met een 
stipje tussen zegel i en 2, 
evenmin als de zegel van 
3 euro in de periode dat 
de combinatie van de 
kras op zegel 2 en de 
groene stip op zegel 5 ge
meengoed was. Het ma
teriaal van beide waarden 
is wat schaarser en de 
zoektocht is eigenlijk net 
pas begonnen. 
Bij cilinder 3 is de zegels 
van 0.50 euro met smalle 
hechtpunten lang in om
loop geweest, maar de 
kras op zegel 2 is nooit 
gevonden - al is er driftig 
naar gezocht! Evenmin is 
de horizontale kras op 
zegel I aangetroffen. 
Deze kras op positie i 
kan - zie de illustratie -
zonder overdrijving de 
'grootste' plaatfoutvan 

Nederland worden ge
noemd: de kras heeft een 
totale lengte van zo'n 
tweeëneenhalve centime
ter! De zegel van 0.39 
euro biedt de beste voor
beelden van hoe lang die 
kras kan uitvallen, maar 
ook de zegels van 0.78 en 
i.oo euro laten soms 
mooie lange krassen 
zien. De zegel van 3 euro 
met kras is buitenge
woon schaars - er zijn 
slechts exemplaren be
kend die afkomstig wa
ren van één verkooppunt! 

Los van de velpositieken-
merken die op de portret
cilinder zitten, zijn er 
ook nog enkele andere 
opvallende kenmerken 
per waarde bekend. En
kele voorbeelden: 
- 'vogeltje' naast het 
hoofd van de koningin op 
de zegel van 0.40 euro 
(positie i); 
- donkerblauwe stipje bij 
de zegel van 0.50 euro 
(tussen de zegels 3 en 4); 
- paarse druppel onder de 
'R' van 'NEDERLAND' bij 
de zegel van 0.65 euro 
(positie 2); 
- paars vlekje onder de 
'D' van 'NEDERLAND' 
bij de zegel van 0.65 euro 
(tussen de zegels 2 en 4); 

- donkerblauwe punt bo
ven 'Wi' 0.78; 
- groene stip naast de 
waardeaanduiding op de 
zegel van 3.00 euro (po
sitie 5). 

De groene stip bij de ze
gel van 3.00 euro werd in 
eerste instantie alleen ge
vonden op hetzelfde 
blokje waarop de kras op 
positie 2 voorkwam, 
maar later dook de stip 
ook alleen op - zowel bij 
de exemplaren met brede 
als smalle hechtpunten. 
Pas in maart 2005 werd 
bij de zegel van 0.50 euro 
ontdekt dat op zegel 5 
naast de '5 ' een donker
blauw puntje te vinden is 
- altijd in combinatie met 
een ROTOMET-afdruk bij 
de hangblokjes met de 
smalle hechtpunten of in 
combinatie met de verti
cale lijn rechts bij de 
hangblokjes met de bre
de hechtpunten. 
Bij de verticale lijn en de 
ROTOMET-afdrukken be
treft het 'randverschijn
selen' op de slitplaat (de 
'tandingplaat') van het 
merk ROTOMETICS. 
Over de typische kenmer
ken die bij de slitplaten 
behoren zal ik het een 
volgende keer hebben. 

UIT DE VERKOOP 
GENOMEH 

Op 3 januari 2005 werd 
een groot aantal zegels 
door de op die datum 
doorgevoerde tariefwijzi
ging in feite nutteloos: de 
waarden 0.57 en 0.72 
euro in het type-Beatrix 
en de zegels van 0.61 en 
0.77 euro in het type-
'Oude kunst'. 
Minder voor de hand lag 
het uit de omloop halen 
van de zegels van 0.3g 
euro in het type-'Van 
Gogh'. Wat al veel eerder 
te verwachten viel en nu 
eindelijk gebeurde was 
het terughalen van de ze
gels van 0.40 en 0.65 
euro in het type-Beatrix. 
Vóór II februari 2005 
moesten de verkooppun
ten ze hebben terugge
stuurd (net als de De-
cemberzegels, de Goede 
Doelen-zegels enzo
voort). Als dat niet ge
beurde was dat heel ver
velend, want de barcodes 
werden door de scanner 
en de eraan gekoppelde 
computer niet meer geac
cepteerd. Bij de zegel van 
0.40 euro werd als voor
waarde gesteld dat 
slechts complete verpak
kingseenheden mochten 

worden opgestuurd; aan
gebroken pakjes moesten 
worden uitverkocht. Wie 
de illusie had dat de lang
lopende Beatrix-zegels 
nog tot in lengte der da
gen te koop zouden zijn, 
komt dus van de koude 
kermis thuis. Inmiddels 
zijn de waarden 0.40 (ge
deeltelijk), 0.55, 0.57, 
0.65, 0.70 en 0.72 euro 
na lange of korte tijd in 
gebruik te zijn geweest 
niet meer bij TPGPost 
verkrijgbaar. Of de han
del hierop geanticipeerd 
heeft is twijfelachtig. In 
enige vorm zijn nog wel 
beschikbaar de waarden 
0.25, 0.39, 0.50, 0.61, 
0.76, 0.78, i.oo en 3.00 
euro. 

Intjetrokken €o 40 en €o 65 

FILATEIICA BRENGT 'GESCHIEDENIS 
VAN DE VROEGE MENS' UIT 
Op 22 en 23 oktober van 
dit jaar viert de afdeling 
Filatelica Weert en om
streken haar 55-jarig be
staan. Dat gebeurt onder 
andere door het organi
seren van de grote filate-
listische manifestatie 
LimphilexXXXVI. Bij die 
gelegenheid zal ook een 
boek worden gepresen
teerd, getiteld Dê geschie
denis van de Droeve mens. 
Proeue van eenjilatehstische 
reconstructie. Deze publi
catie werd speciaal voor 
het jubileum geschreven 
door het erelid van de af
deling Filatelica Weert 
e.o. de heer G.A. Geerts. 
Het gaat om een inge
bonden boek, dat behalve 
een uitgebreide tekst ook 
ca.26 pagina's in vier
kleurendruk zal bevatten. 
De publicatie biedt veel 
fdatelistische informatie, 

diverse kaarten, foto's en 
een uitgebreide litera
tuuropgave. 
Het boek kost op de ten
toonstelling €12.50, 
maar het kan ook per 
post worden toegezon
den. Als u het bij voorin
tekening bij de secretaris 
van de vereniging bestelt, 
kost het boek (inclusief 
verzending) €15.-. Na de 
tentoonstelling is het 
boek verkrijgbaar voor 
€17.50 (per post). 
Bestelling per voorinte
kening kunnen nog tot 
en met 15 oktober wor
den aangemeld bij de 
heer Wien Hendrikx, 
Irenelaan 27, 6006 HB 
Weert. Het e-mailadres 
van de heer Hendrikx is 
g.p.hendnlcx(g)2onnet.nl 
Hiernaast enkele werk
bladen uit het boek van 
de heer Geerts. 

P O s t z e g e 1 v e i 1 i n g J . J . d e B r u i n 
organiseert 2 x per |aar een postzegel- en muntenveiling in De Magneet te Bilthoven 
De gratis veilingcatalogus is verkri|gbaar op aanvraag, liefst schrifteli|k of per fax 
Inleveringen worden gaarne geaccepteerd 
Onze volgende velling wordt gehouden op 28 mei 2005 

Postzegcivelling J.J de Bruin, Willem van Mechelenstraat 15, 3817 BB Amersfoort. 
Tel. 033-4632342. Telefax 033-4635063. 

Wij zijn gediplomeerd veilinghouder en lid van de Federatie Taxateurs Makelaars Veilinghouders 
in Roerende Zaken (TMV) 

De hier afgebeelde 
werkbladen kun
nen ajiüijken van 
de uiteindelijk m 
het boek gepubli
ceerde pagina's 
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SAMENSTELLING: JAN BORLUUT 

Op 28 februari jl. ver
scheen een blokje met 
tien zegels (tweemaal 
vijf) van €0.50 met prior 
en een toeslag van €0.12. 
De Post heeft de helft van 
de totale zegelopbrengst 
dus €0.31 per zegel
voor de hulpverlening 
aan slachtoffers van de 
vloedgolf van tweede 
kerstdag 2004 bestemd. 
De zegels zijn ontworpen 
door Myriam Voz en 
Thierry Martin. 
De zegels zijn in raster
diepdruk vervaardigd op 
de tweede Goebelpers 
(met scheerperforeerin
richting). De zegels heb
ben formaat 3 (zie tabel) 
en de perforatiemaat is 
ivji (23 tanden horizon
taal/16 tanden verticaal. 
De korte zijde vertegen

woordigt de cilinderom
trekrichting. De blokken 
zijn in zes panelen ge
drukt. De panelen i, 2, 3 
staan boven de nummers 
panelen 4, 5 en 6. De per
foratie loopt in alle vel
randen door. 
Op de onderranden links 
van het blok staat de pro
ductbarcode: +24197. 

Ip iUNAMI TSUNAMI 

{.TSUNAMI TSUNAMI 
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BLOKKEN'OORLOG 
EN VREDE' 

Op 9 mei 2005 verschij
nen drie blokken van tien 
zegels (tweemaal vijf) van 
€0.44 met als thema de 
beëindiging van de Twee
de Wereldoorlog. Er 
komt op dezelfde datum 
ook een blok uit met tien 
zegels (vijfmaal twee) van 
€0.44 die gewijd zijn aan 
de herdenking van de 
Koreaanse oorlog. 
De zegels zijn ontworpen 
door MVTM (Myriam Voz 
en Thierry Martin) en zijn 
voorzien van de zegel
nummers 2005(120) tot 
en met 2005(120) ('einde 
Tweede Wereloorlog') en 
2005(13) ('Korea'). Op de 
tweede zegel (nummer 
12b) is een affiche afge
beeld van Wilchar, pseu
doniem van de politiek 
afïïcheur Willem Pauwels 
(geb. St.Gillis, 1911). 

= De zegels zijn in raster
° diepdruk uitgevoerd op 
. de tweede Goebelpers in 
O' Mechelen (die met de 
^ scheerperforeerinrich
!t ting). Het formaat van de 
^ zegels is gelijk aan dat 
2 van de emissie 'Oorlogs
■̂  vrijwilligers', dat toen 

2AA een noviteit was: 
7 * 35.0x35.0 mm. De perfo

ratiemaat is ii'/i (20 tan
den horizontaal, 20 tan
den verticaal). De hori
zontale zijde vertegen

woordigt de cilinderom
trekrichting. 
De blokken zijn in drie 
panelen naast elkaar op 
de drukcilinder ge
plaatst. De perforatie 
loopt in de zijranden ge
heel door; in de boven
en onderrand is één per
foratiegat aangebracht. 
Op de onderranden 
rechts van de blokken 
staan de productbarco
des +24206? en +24213?. 

LANGLOPENDE 
ZEGELS 

Posthoorn 
Op 21 maart jl. werd de 
serie 'Posthoorn' ver
volgd. Eerder, op 17 janu
ari van dit jaar, verscheen 
al een bijplakzegel in dit 
type met een waarde van 
€0.06 (zijnde het verschil 
nonpriortarief en prior
tarief) en nu kwam er een 
zegel van €o.io uit ofwel 
het verschil tussen prior 
binnenland (€0.50) en 
prior buitenland (€0.6o). 
De nieuwe zegel is in 
blokjes van tien (twee
maal vijf) zegels gedrukt, 
op de tweede Goebel
pers (met scheerperfor
eerinrichting). De perfo
ratiemaat is ii'li (14 tan
den horziontaal, 16 tan
den verticaal). De vertica
le zijde komt overeen met 
de cilinderomtrekrich
ting. Net als het geval is 
met de zegel van €0.06 is 
ook de zegel van €o.io 
gedrukt op fosforescent 
papier dat via de impor
teur Epacar wordt be
trokken bij Tullis Rus
sell. 
De blokjes zijn in tien pa
nelen gedrukt, waarbij de 
panelen i tot en met 5 bo
ven de panelen 6 tot en 
met 10 staan. De panelen 
I en 6 zijn voorzien van 
een drukdatum plus een 

iLGIQUEBELGIË 
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veltelnummer. De pro
ductbarcode is +24067??. 

Vogeltjes 
Het jaar 2005 is het jaar 
waarin het jubileum 
'Twintig jaar Vogeltjes 
naar ontwerp van André 
Buzin' wordt gevierd. De 
zegel van €4.00 die op 4 
april jl; verscheen, vormt 
het hoogtepunt van dit 
jubileum. Maar de 'gewo

ne' serie staat ook niet 
stil: ook op 21 maart ver
schenen de waarde 
€0.05, 0.20 en 0.60. Ze 
zijn gedrukt in blokken 
van tien zegels (tweemaal 
vijf). De druktechnisch 
bijzonderheden komen 
overeen met die van de 
Posthoornzegels, zij het 
dat de vogeltjeszegels op 
geel oplichtend (maar 
niet nalichtend) fluores
cent papier zijn gedrukt 
in verband met hun ge
bruik voor nonpriorzen
dingen. 
En op 4 april jl. werden 
bestaande waarden ver
vangen door nieuwe vo
geltjeszegels, te weten de 
waarden €0.03, 0.44 en 
0.75. De uitvoeringvan 
dit drietal is gelijk aan die 
van de hiervoor genoem
de drie zegels. 
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POSTZEGELBOEKJES 
MET ZELFKLEVERS 

Om tegemoet te komen 
aan de groeiende belang
stelling voor zelfklevende 
zegels, geeft De Post 
steeds vaker hangboekjes 
uit die tien zelfklevende 
zegels bevatten. In 2004 
werden zulke boekjes aan 
het lopende emissiepro
gramma toegevoegd. Dat 
gebeurde bijvoorbeeld 
naar aanleiding van de 
toetredmg tot de EU van 
een aantal nieuwe lan
den, maar ook Halloween 
en Kerstmis (Rubens) 
werden ervoor aangegre
pen. 
Niet altijd nam men de 
tijd om tot een verzorgd 
ontwerp te komen. Zo 

werd het 175-jarig be
staan van België behalve 
door zegels in blokken 
ook nog eens herdacht 
met een boekje van twee
maal vijf zegels. De af
beelding op die boekjes
zegels zal veel verzame
laars van Nederland doen 
terugdenken aan de tijd 
dat de beoefenaren van 
de korfbalsport zich liet 
schofferen met een 'ze
gel' van de hand van 
Marthe Roling. 
Op 21 maart jl. verscheen 
behalve het blokje met 
vijf zegels voor de jeugd-
tentoonstelhng Belli
ca 2006 ook een hang-
boekje met tweemaal vijf 
zegels die zijn ontworpen 
door Clouis (Claude Vi-
seur). 

TOERISME IN 
BELGIË 

Op 9 mei verschijnen drie 
blokken met tien zegels 
(vijfmaal twee) van 
€0.44, gewijd aan het 
toerisme in Belgiè (zie de 
afbeelding rechts). De 
zegels zijn - zoals gebrui
kelijk is bij deze emissie -
uitgevoerd in plaatdruk. 
De zegels zijn ontworpen 
door Guillaume Broux en 
dragen de nummers 
2005 14a tot en met 
2005 14c. 
De zegels zijn in staal-
diepdruk gecombineerd 
met rasterdiepdruk ver

vaardigd. Er werd ge
bruik gemaakt van de 
eerste Goebel-pers. Het 
formaat is 3 (zie het ta
belletje). 
De blokken zijn in vier 
panelen op de drukcilin-
der geplaatst, waarbij de 
twee panelen boven en 
onder kopstaand ten op
zichte van elkaar staan. 
De perforatie loopt in de 
zijranden geheel door, in 
boven- en onderrand is 
met één gat doorgeperfo-
reerd. 
Op de onderranden 
rechts van de blokken 
staat de product-barcode: 
+24220». 

ZOMERZEGELS 
(VAKANTIE) 

Op 9 mei verschijnen 
twee blokken met tien ze
gels van €0.50 met prior. 
De zegels in deze blokjes 
zijn op een frivole manier 
diagonaal geplaatst. De 
zegels zijn ontworpen 
door Ever Meulen (die we 
in Nederland kennen van 
de Kinderzegels 1992) en 
zijn voorzien van de ze-
gelnummers 2005 I4bisa 
en 2005 i4bis b. Een zegel 
waarop het 'geel' domi
neert verbeeldt het ver
blijf aan de kust op het 
strand, de 'groene' zegel 
symboliseert het verblijf 
in het binnenland met 
een verwijzing naar bos
sen, heuvels en kastelen. 
De zegels zijn in raster
diepdruk uitgevoerd op 
de tweede Goebel-pers in 
Mechelen (die met de 
scheerperforeerinrich-
ting). De blokken zijn in 
drie panelen naast elkaar 
op de cilinder geplaatst. 
De perforatie loopt in alle 
velranden door. De 
scheertrommel is speci
aal voor deze zegels ver
vaardigd; die zal in de 
toekomst ongetwijfeld 
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nog wel eens van stal 
worden gehaald, net zo
als gebeurde met het 
vierkante formaat dat vo
rig jaar werd ingevoerd. 
Op de rechterrand onder 
staat de productbarcode: 
+24251". 

Formaten Belgische 
zegels (liggende notatie) 

1 48.00x27.66 mm 
2 38.32x27.66 mm 
3 40.20x27.66 mm 
4 48.75x38.15 mm 

mm 



BEATRIX, VIJFENTWINTIG 
JAAR KONINGIN 

Eigen stijl \/orstin riep bewondering en weerstand op 
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 

Terwijl de nieuwe koningin in 
de Nieuwe Kerk haar inhuldi
gingstoespraak uitsprak, klon
ken er buiten loeiende sirenes 
{aftieeldingen 7, 2 en 3). Sommi
gen vreesden zelfs dat de kerk 
bestormd zou worden. Eerder 
die dag was de balkonscène 
ook al niet zo waardig verlopen 
als in 1948, toen prinses Wilhel
mina de nieuwe koningin voor
stelde. De geluidsinstallatie ha
perde, zodat het publiek niet 
kon reageren op Juliana's ver
zoek om stilte. Een rookbom 
ontplofte. Miljoenen televisie
kijkers zagen de bezorgde ko
ninklijke gezichten op het bal
kon en vroegen zich af dit waar 
het zou eindigen. 
Het bleef onrustig in de stad, 
straten werden opgebroken, de 
Mobiele Eenheid kwam in actie, 
maar de inhuldiging verliep on
gestoord. In de dagen die volg
den bezocht de koningin de ge
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Deze maand, om precies te zijn op 30 april, is het 

vijfentwintig jaar geleden dat koningin Beatrix in de 

Nieuwe Kerk in Amsterdam als vorstin werd ingehuldigd. 

Op 29 april gaan de feestelijkheden rond dit jubileum 

officieel van start. Jeffrey Groeneveld grijpt de 

gelegenheid aan om op vijfentwintig joar koningsschap 

terug te blikken. 

wonde politieagenten in het zie
kenhuis en op 5 mei vierde Ne
derland de vijfendertigste be
vrijdingsdag in nationale eens
gezindneid met de nieuwe ko
ningin [aßoeelding 4). De rellen 
in Amsterdam waren dan ook 
niet gericht tegen Beatrix per
soonlijk; ze waren een luid en 
gewelddadig protest van een 
betrekkelijk kleine groep tegen 

een overheid die niet voor vol
doende betaalbare huisvesting 
zorgde. Geen woning, geen kro
ningwas de leuze. 

GOED OPGELEID 
Koningin Beatrix stond voor de 
vuurproef om te laten zien wat 
ze waard was. Hier en daar 
stond men gereserveerd tegen
over de koningin, die haar po

pulaire moeder in de opiniepei
lingen steeds moest laten voor
gaan (o/beeWmg5). Vooral haar 
vermeende afstandelijkheid 
was reden voor het gebrek aan 
groot enthousiasme. Daar 
stond tegenover dat Beatrix ge
zien werd als het best voorbe
reide staatshoofd dat Neder
land ooit had gekend. De konin
gin was gewoon naar school ge
weest (apeelding 6), had haar 
eindexamen met succes afge
legd en was in Leiden gaan stu
deren. Daar volgde ze niet zoals 
haar moeder een verkort pro
gramma. In 1959 legde Beatrix 
met succes haar kandidaatsexa
men rechten af en twee jaar la
ter slaagde zij voor haar docto
raalexamen. Daarmee was de 
eerste fase van haar opleiding 
tot koningin voltooid. Nu volg
de de tweede fase, waarin ze 
door middel van informele 
werkbezoeken kennis maakte 
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Links. 1. De koningin zweert trouuj aan de grondujet, teruJijl het elders m Amsterdam 
onrustig is. Rechts 2 Het oficiele inhuldigingsportret uan Hare Majesteit de Koningin 

Rechts 6, De eerstejaren van 
de lagere school gmg Beatrix 

naa^i^ Werkplaats, tot prins 
Bernhard pond dot ze er teveel 

achterstand opliep. 
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Links. 3 Voor de speciale inhuldigingszegel icerd een mjormeel portretgcbruikt dat prins Claus had gemaakt 
Midden 4 Bevrijdingsdag ig8o 'Ikspreek over dit alles metschroom, wontzij die, net als ik, bezetting en 

bevrijding alleen moor kennen uit beeld en verhaal, kunnen nimmer ten volle besejèn wat zij inhielden.' 
Rechts 5 Het ivos niet eenvoudig Juliana op te volgen, Beatrix' stijl nep bewondering èn uieerstflnd op. 

Het Leger des 
Heils ivas slechts 
een van de vele 
maatschappelij

ke instellingen 
ujaorin Beatrix 
zich verdiepte 

■€ 

Se Weledelgestrenge Heer 
rir. F.A. Holleman 
WilhAlminaparlc 50 
B r e d a 

V 
\ 

Links 7 Porturij uer

zonden enuelop van' 
secretariaat van de 
prinses, datnauu)

keury alle actiuiteiten 
bijhield die ujerden on

dernomen. 

Rechts: 9. In ft et kader 
van haar voorbereiding 
op het koningsschap be

zocht prinses Beatrix 
met alleen allerlei 

Nederlandse gemeen

ten, maarginQitook 
naarde ouerzeese 

gebiedsdelen 



met alle facetten van de Neder
landse samenleving [afbeelding 
7). Ze deed dat buiten net oog 
van de camera's en slechts een 
enkele maal werd ze 'betrapt', 
zoals die keer dat ze onder lei
ding van majoor Bosschart van 
het Leger des Heils de Amster
damse Wallen van nabij leerde 
kennen [aßeeidine 8). Verder 
maakte ze verschillende buiten
landse reizen, die haar onder 
andere bij tal van internationale 
organisaties brachten [afbeel
dingen 9,70 en n) . Al in een 
vroeg stadium uitte ze haar be
langstelling voor de eenwording 
van Europa. Haar eerste grote 
toespraak hield ze tijdens een 
congres van de Europese stich
ting voor de Cultuur. De prinses 
werd voorzitter van de Europe
se Werkgroep, een instelling die 
zich inzette voor het vrijwilli
gerswerk in Azië en Afrika. In 
die hoedanigheid ijverde ze 
voor hulp aan de slachtofiFers 
van de aardbeving in het Perzi
sche dorpje Douasdj [afbeelding 
72). Beatrix zag tijdens een van 
haar buitenlandse reizen hoe
veel ellende de aardbeving had 
veroorzaakt. In het kader van de 
hulpverlening zou ze nog enige 
malen naar het rampgebied rei
zen, om zich persoonlijk op de 
hoogte te stellen. 

EEN DUITSER 
Later zouden geruchten de ron
de doen dat de prinses verliefd 
was geworden op een Israëli
sche projectleider in Douasdj, 

maar in die jaren circuleerden 
er wel meer namen van mogelij
ke huwelijkskandidaten. De 
naam van Claus von Amsberg 
zat daar niet tussen. Op 28 juni 
1965 verloofden Beatrix en 
Claus zich na enkele stormach
tige weken, die begonnen met 
de publicatie van een foto van 
het paar in een Britse krant [af
beelding 73). Toen duidelijk werd 
dat de man op wie Beatrix ver
liefd was geworden een Duitser 
was, waren de rapen gaar. Er 
werd een onderzoek ingesteld 
naar het oorlogsverleden van 
Claus en toen er geen belasten
de feiten gevonden werden, gaf 
het kabinet toestemming om te 
trouwen. In de aanloop tot het 
huwelijk bleek toch niet ieder
een de keuze van Beatrix zo
maar te accepteren [afbeelding 
74). Op de huwelijksdag in Am
sterdam waren er relletjes. Dat 
men de prins uiteindelijk bij
zonderzou gaan waarderen 
kon men op dat moment nog 
niet vermoeden [afbeelding 15). 

MODERNISERING 
Als Beatrix in 1980 koningin 
wordt, is men achterde scher
men al begonnen met het reor
ganiseren van het hof Beatrix 
geeft het koningsschap een 
nieuwe invulling. De warme, 
maar vaak ook rommelige stijl 
van haar moeder maakt plaats 
voor een meer zakelijk ingestel
de en daardoor vaak als afstan
delijk ervaren manier van rege
ren. Haar opvattingen over de 

DE KONINGIN EN DE 
STAATSBEZOEKEN 

De afgelopen vijfentwintig jaar 
heeft koningin Beatrix vele lan
den bezocht. Dat gebeurde iin 
het kader van officiële staatsbe
zoeken, die dienen als bevesti
ging van de goede betrekkingen 
tussen Nederland en het land 
waar de koningin naar toe gaat. 
In haar kielzog reist vaak een 
handelsdelegatie mee; de ko
ninklijke aanwezigheid is een 
goede smeerolie bij het zaken
doen. Bij het bezoek aan Thai
land in 2004 gingen de poorten 
van de gevangenis zelfs open: 
Nederlandse gevangenen die 
voor drugssmokkel vastzaten, 
werden vrijgelaten. 
Niet altijd verlopen staatsbezoe
ken zo succesvol. Tijdens een 
toespraak in het Canadees par
lement begonnen de Franstali
gen te sissen toen de koningin 
lovend over een rapport uit de 
jaren dertig sprak  dat rapport 
concludeerde dat de francofone 
bevolking van Canada moest 

verengelsen. Ondanks alle de
gelijke voorbereidingen gaat er 
dus wel eens wat mis, wat voor 
de naar perfectie strevende 
vorstin onverteerbaar moet zijn. 
Controversieel was het bezoek 
aan Indonesië, dat in 1995 de 
50ste verjaardag van de onaf
hankelijkheid vierde. Veteranen 
hadden er op aangedrongen dat 
de koningin geen excuses zou 
uitspreken voor de politionele 
acties in de tweede helft van de 
jaren veertig. Sommige politici 
wilden dat het mensenrechten
beleid van de Indonesische rege
ring aan de kaak werd gesteld. 
President Suharto, die koningin 
Juliana en prins Bernhard in 
1971 als vrienden had onthaald, 
behandelde koningin Beatrix en 
prins Claus nogal koel en schof
feerde het koninklijk paar zelfs 
door niet op tijd te verschijnen. 
De sfeer bleef gespannen tot het 
gezelschap Djakarta (en de pre
sident) verliet en buiten de grote 
stad alsnog kennis maakte met 
de hartelijkheid van het Indone
sische volk. 

invulling van de koninklijke taak 
doen Beatrix besluiten in het 
centrum van de macht te gaan 
wonen. Daarom verhuist het 
koninklijk gezin in 1981 naar 
Den Haag, waar het zijn intrek 
neemt in Paleis Huis ten Bosch 
[afbeelding i6). Enkele jaren la
ter wordt Paleis Noordeinde in 
gebruik genomen als het werk
paleis van de koningin en van 

prins Claus [afbeelding 77). De 
nofhouding wordt gemoderni
seerd, wat onder meer betekent 
dat voortaan niet meer een 
groep van oude getrouwen de 
koningin omringt, maar dat 
men ambtenaren en mensen 
uit het bedrijfsleven voor een 
bepaalde tijd aan het hof deta
cheert. Uiterlijk verandert er 
ook het een en ander. Het défilé 

BY AIR MAIL 

F:RM\ O Wil MA 6̂  ZONEN 
A1 11 ÜOOllN 

Links m recKts: 
10./ii, N05 
meerjilate

listisch beuJijs 
uan de voorbe

reidende reizen 
uan Beatrix; in 
1962 en 1963 
bezocht ze Azie 

(rechts). 
Geheel rechts

booen; 12. Het 
dorpje Douasdj 
uïerd ^etrojfen 

door een aardbe

yin^. De prinses 
toonde zich 

nauu) betrokken 
bij de hulpoerle

nin^ en lueder

opbouif 

Links: 13. De eersteJoto oan Beatrix en 
Claus, een opname die oeel opschudding 
ueroorzaakte (uit. prestijjeboekje 'Ko

ningin Beatrix en hoorgezm') 

Rechts: 14. Maximumlcaart met de 
uerlovingszeael die op de Nederlandse 

Antillen uerscheen. Een Nederlandse 
postzegel uoor het prinselijk paar zat er 

toen nog met in. 

Linksonder: 15 Bij de uiering vim hun zilueren bruiloft uiarcn alle negatieuegcuoelens uerduienen Prins Claus uierd 
gewaardeerd en gerespecteerd als prinsgemaal. Middenonder, 16 Na uelejaren u;erd Den Haag ujeer de residentie. 

Rechtsonder: 17, Paleis Noordeinde, het ujerkpaleis uan de koningin en prins Claus. 

'̂ i '^M 
./■\.nj\nj\rv^s.n.'\^\ 

295 



op koninginnedag wordt afge
schaft en in plaats daarvan trekt 
de koninklijke familie het land 
in. In 1981 is Veere als eerste 
aan de beurt {afieeldingen i8en 
ig). Met kerst schenkt de konin
gin niet meer zelfde traditione
le chocolademelk voor het per
soneel in. Wel blijft de kersttoe
spraak bestaan, maar de onder
werpen zijn minder zweverig 
dan die van haar moeder. Ko
ningin Beatrix behandelt ieder 
jaar een bepaald thema en kriti
sche luisteraars menen in 1988 
dat zij het kabinet terechtwijst 
door te zeggen dat het milieu er 
niet al te best aan toe is. In de 
troonrede had het kabinet de 
koningin juist laten voorlezen 
dat het beter ging met het mi
lieu. De staatsbezoeken die de 
koningin aan het buitenland 
brengt krijgen ook een ander 
accent. Beatrix probeert de Ne
derlandse cultuur te promoten 
door het aanbieden van voor
stellingen. Het gebruikelijke di
ner dat de koningin het gast
land aanbiedt maakt plaats 
voor een buffet, waarbij men 
zich de Hollandse haring goed 
laat smaken [afbeelding 20). 

LOF 
De eerste jaren van haar rege
ring krijgt de vorstin louterTof 
toegezwaaid over haar wijze 
van regeren. De zakelijke ma
nier waarop ze haar ambt ver
vult, past helemaal in de lijn van 
de jaren tachtig. Alom prijst 
men de dossierkennis van de 

koningin en de voortvarendheid 
waarmee ze te werk gaat. En als 
bij haar vijftigste verjaardag een 
televisiedocumentaire ook de 
menselijke kant van de konin
gin getoond wordt en ze zich 
op koninginnedag 1988 spon
taan in de Jordaan op de wang 
laat kussen, kent haar populari
teit vrijwel geen grenzen [aßoeel
ding2i). Alle reserve die er bij 
haar aantreden als vorstin was, 
lijkt voorgoed verdwenen. Bij de 
viering van haar bronzen rege
ringsjubileum zijn er dan ook 
alleen maar superlatieven te ho
ren over haar succesvolle ko
ningsschap [afbeelding 22). 

KRITIEK 
Het blijkt allemaal te mooi om 
waar te zijn. Naarmate de tijd 
voortschrijdt, klinken er ook an
dere geluiden. De zakelijkheid 
van de koningin wordt als 
'koud' ervaren. Men mist de 
compassie en menselijkheid 
van Juliana. Mensen raken geïr
riteerd door Beatrix' neiging tot 
perfectie en er klinken geluiden 
over drammerigheid van de ko
ningin, wier woord wet zou zijn. 
Er worden vraagtekens gezet bij 
de rol van de koningin tijdens 
de formatie. Volgens sommi
gen is haar invloed daarbij te 
groot. Feit is dat al vele jaren 
geleden besloten werd om de 
informateur voortaan door 
Tweede Kamer te benoemen, 
maar dat daar door partijgekra
keel nooit iets van terecht geko
men was. En zo wordt er ook 

DE KONINGIN ALS 
BURGEMEESTER 

Als 14jarige werd prinses Beat
rix geïnstalleerd als eerste vrou
welijke burgemeester van ons 
land. Op 2 juü 1952 vond de 
plechtigheid plaats in het mo
delstadje Madurodam (foto), 
gebouwd ter nagedachtenis aan 
George Maduro, omgekomen in 
het concentratiekamp Dachau. 
De opbrengst van Madurodam 
kwam ten goede aan het Neder
lands Studenten Sanatorium. 
De prinses, die aanvankelijk 
maar één jaar burgemeester zou 
zijn, vond het zo leuk dat ze het 
het ambt achtentwintig jaar be
kleedde en in die hoedanigheid 
geregeld de vergadering van de 
gemeenteraad voorzat, die lou

ter uit scholieren bestaat. Pas 
twee weken voor haar inhuldi
ging in 1980 droeg ze de ambts
keten over aan de toenmalige 
locoburgemeester Rein Kro
nenberg. 

"^Äigji 

DIENST 
GEMEENTEBESTUUR VAN 

'SGRAVENHAGE 

Cc  ^ 
ili'ilAl'JU'lSi; 
M. MADURODAM 
: : ! 5 |    

I ' T l iGRAVCNfAGE 

beweerd dat de koningin de vor
ming van het eerste paarse ka
binet zou hebben doorgedrukt. 
Onbegrip is er als Beatrix haar 
zestigste verjaardag op 31 janu
ari 1998 niet met het volk wil 
vieren, maar slechts met haar 
vorstelijke gasten en vrienden 
[afbeelding 2^). Amsterdam
mers voelen zich geschoffeerd 

als de koningin dan wel naar de 
hoofdstad komt, maar beslist 
niets wil weten van feestelijkhe
den, zoals een aubade. De ko
ningin oogst veel kritiek als zij 
beweert dat in de pers 'de leu
gen regeert' en als zij, na over
leg met de ministerpresident, 
gaat skiën in Oostenrijk, waar 
de extreemrechtse partij van 
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Boucn en rechts; 18./ig 50 apnl is Koninginnedag 5e

bleuen, maar het dejïl^ werd q^eschajt Veere ujerd als 
eerste plaats met een uereerd met een bezoek van het ko

ninklijk^ezm. De Van VoHenhouens wann daar Xozn 
no^nietbij Zij maren pas eenjaar lateruan de partij, 
toen prins Claus lue^ens zijn ziekte uerstek moest laten 

gaan. Sindsdien is hun aanujezi^heid een vanzelf

sprekendheid, dus ook m 2003 m Wijhe 

Boyen; 20. Tijdens het stoatsbezoek oan Australië sprak de ko

ningin het parlement toe en daarbij schonk ze aandacht aan de 
achtergestelde aboriginals '[ ]UJIJ u êten natuurlijk heel goed 
dat dit uierelddeel met slechts tuieehonderd, maar al tujeehonderd 
maal tweehonderd jaar door mensen bewoond wordt Dit maakt 
Australië tot iets bijzonders een oud land, maar een jonge natie' 

Onder. 22 Toen2ei2'/2jaaropdetroon 
zat kreeg Beatrix ueel lo/toegezwaaid: ze 

had het koningsschap op eigen wijze inge

kleurd Daarom is de actuele joto op de zegel 
in kleur, terwijl het deel dat naar de inhul

diging uerwijst in zwartwit is a_^ebeeld. 

/ï"*^ i' (^t*K^ 

cobm 
■'"v^^Êimmmm. 

Bouen en rechts 21 Als^een ander heeft de konmtjin een hekel aan persoonsverheerlijking 
BIJ haar iiijjti^ste uerjaardaij ^ajze aan ^een prijs te stellen op de al aangekondigde ver

jaardagszegel Op haar mstii|atie uerschijnt een serie zegels gewijd aan moderne kunst, 
luaar de koningin veel belangstelling voor heeft In 2000 richt ze alsgastconservator een 
tentoonstelling in; de pers luas met 20 enthousiast, maar hetgrote publickgenoot ervan. 

Onder 2) De koningin en prins 
Claus dansen op het bal tergelegen

heid van haar zestigste verjaardag 
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DE KONINGIN EN HET 
PRINSES BEATRIXFONDS 
De polio-epidemie van 1956 
leidde tot de oprichting van het 
Nationaal Fonds ter Bestrijding van 
de Kmderuerlamming. Toen de 
kroonprinses had toegezegd 
beschermvrouwe te willen wor
den, werd het omgedoopt tot 
Prinses Beatrix Fonds. De functie 
was voor de prinses meer dan 
een erebaantje. Ze voelde zich 

nauw betrokken bij het werk van 
het fonds, dat nooit tevergeefs 
een beroep op haar deed. Nog 
steeds zet het Prinses Beatrix Fonds 
zich in voor lichamelijk gehandi
capten meteen spierziekte, niet 
alleen in Nederland, maar ook el
ders ter wereld. Ter gelegenheid 
van het zilveren regeringsjubi
leum van de vorstin (die nog 
steeds beschermvrouwe is) pro
beert het fonds geld in te zamelen 
voor een aangepaste, achttien 

meter lange catamaran, die ge
schikt is om ook minder mobie
le zeilers te laten genieten van 
mooie vaarvakanties op de Frie
se meren en de Waddenzee. De 
koningin was bijzonder ingeno
men met dit initiatief en heeft 
toestemming gegeven haar 
naam aan de jubileumboot te 
geven. Flet is de bedoeling dat 
de Beatrix dit jaar, tijdens Sail 
2 o o 5, door de koningin ge
doopt zal worden. 

jorg Haider in de regering is ge
komen, wordt haar Besluit ver
oordeeld. 

WERK 
Ondertussen blijft de koningin 
gewoon haar werk doen als 
staatshoofd. Daarbij horen de 
gesprekken met de minister
president, het ontvangen van 

buitenlandse gasten en de ver
schillende ceremoniële activitei
ten als het openen van het par
lementaire jaar {afbeeldingen 25 
en 26). Met grote regelmaat 
trekt de vorstin het land in om 
zich te oriënteren op wat er in 
de samenleving gebeurt. Daar
naast zijn er de gebruikelijke re
presentatieve verplichtingen, 

zoals het openen van evene
menten en het bijwonen van ju
bilea. Nog steeds stelt de bevol
king het zeer op prijs als de ko
ningin acte de presence geeft en 
zelre voor leden van het Repu
blikeins Genootschap geldt dat: 
als in Amsterdam het stand
beeld van Multatuli onthuld 
moet worden, vraagt de voorzit

ter van het genootschap of de 
koningin dat wil doen. Repu
blikein of niet, blijkbaar is de 
aandacht die de aanwezigheid 
van de koningin trekt ook voor 
hen van belang. En de koningin, 
die de koningin van alle Neder
landers is, vervult ook dan haar 
rol met verve. 
Als het land door rampen wordt 
getroffen, ziet men ineens ook 
de mens achter de koningin. 
Daags na de Bijlmerramp laat 
Beatrix zich rondleiden en haar 
gezicht spreekt boekdelen. Na 
de vuurwerkramp reist de ko
ningin naar Enschedé om met 
slachtoffers te praten en hulp
verleners een hart onder de 
riem te steken (q/beeW/ng 27). 
En na alle opschudding rond de 
moord op Theo van Gogh komt 
koningin Beatrix naar Amster
dam om het verhaal van al
lochtone jongeren te horen. 
Dan is er geen Majesteit die op 
protocol staat, maar een lands-
moeder die zich het lot en het 
leed van haar onderdanen aan
trekt. 

ZORGEN 
De koningin heeft er nooit een 
geheim van gemaakt dat prins 
Claus haar belangrijkste advi
seur was. Helaas kreeg de prins 
grote problemen met zijn ge
zondheid. Een paar jaar na de 
inhuldiging werden al klachten 
van depressiviteit geconsta
teerd en later kwam daar de 
ziekte van Parkinson bij. Het 
belemmerde Claus in hoge 

Lmks en rechts: 24./25. Ko-
nmcjin Beatrix bemoeide zich 
intensief met de restyling van 

Prinsjesdat] Er kwam meer ce
remonieel uertoon en bij het 
betreden van de Ridderzaol 

klinkt op haar uerzoek muziek. 
De troonrede uiordt nog steeds 
door de corstin zelf uitgespro
ken (rechtsonder op het blokje 

rechts), hoeuiel er op gezette tij
den u;ordt uoorgesteld dat door 
de minister-president te laten 

doen 

Onder: 26. Wie de zegel linksonder goed bekijkt, 
ziet de koningin ingezelschap uan prins Willem-
Alexander de Ridderzaal oerlaten (detail rechts) 

27 Koningin Beatrix bezocht de 
door de uuuriuerkramp getroffen 
unjk Roombeek in Enschede' Op 
dejoto IS te zien hoe ze een 
politieagente troostend een arm 
om de schouder legt 
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mate in zijn functioneren en het 
was een constante bron van 
zorg voor de koningin. Zijn 
overlijden in 2002 betekende 
een groot verlies en veroorzaak
te veel verdriet. 
Andere zorgen waren er om de 
gezondheid van haar beide ou
ders, die weliswaar hoge leeftij
den bereikten, maar steeds 
meer last kregen van ouder-
domsverschijnselen. Vorig jaar 
stierven ze, enkele maanden na 
elkaar. 
In korte tijd voltrok zich zo bin
nen de koninklijke familie een 
generatiewisseling, waardoor 
de koningin ineens familieoud-
stewerd {afl)eeldinP28). 
Behalve al die gevallen van ziek
te waren er gelukkig ook vreug
devolle momenten. De drie zo
nen van de koningin en prins 
Claus zijn inmiddels getrouwd. 
De aanloop tot twee van de drie 
huwelijken verliep echter moei
zaam. Na jaren van speculatie 
en relaties die stuk liepen, liet 
prins Willem-Alexander zijn oog 
vallen op de Argentijnse Maxi
ma Zorreguita. Al snel werd 
duidelijk dat haar vader staats
secretaris was geweest tijdens 
het dictatoriale bewind van ge
neraal Videla. Er moest veel 
kunst en vliegwerk van minis
ter-president Kok aan te pas ko
men om het huwelijk te kunnen 
laten doorgaan (o/beeW/ngsg). 
Ook de opvolger van premier 
Kok had een zware dobber aan 
een prinselijk huwelijk. Na de 
verloving van prins johan Friso 

Rechts 29 Het prinselijk fiuujc- ^ 
lijkop2jel)ruan2002 Hctuias 
een van de laatste keren dat prins 
Clous m het opcnbaor verscheen 5 

Onder 28 Prinses Amalia en 
haar koninklijkeflrootmoedcr, 
de oudste en jongste generatie 
Oranjes uereeuungd (illustratie 
uitprestigeboekje 'Koningin 
Beatrix en haargezm') 

met Mabel Wisse Smit doken 
er verhalen op over een liefdes
relatie tussen Wisse Smit en 
de topcrimineel Klaas Bruins-
ma. Het kostte de prins zijn 
lidmaatschap van het konink
lijk huis, want de premier 
meende dat hij niet volledig in
gelicht was. 

VRIJHEID 
In januari 2005 kreeg de vorstin 
een eredoctoraat van de Univer
siteit van Leiden vanwege haar 
verdiensten voor het verdedi
gen van de vrijheid {ajbeeld'mg 
30). Talrijk zijn de toespraken 
van de koningin waarin zij het 
onderwerp vrijheid aansneed, 
maar voor haar geen vrijheid 
zonder verantwoordelijkheden. 
'U spreekt vrijuit, maar kiest uw 
woorden zorgvuldig,' sprak de 
rector magnificus de koningin 
toe. Hij verwees daarmee naar 
het huidige tijdperk, waarin de 
ongenuanceerde meningen ons 
voortdurend om de oren vlie
gen. In haar dankwoord liet de 
koningin meteen weten het 
vreemd te vinden het eredocto
raat te krijgen zonder dat er 
sprake was van wetenschappe
lijke verdiensten. Ze sprak over 
de beperkingen van haar ambt, 
maar ook over de uitdaging het 
koningsschap een maatschap
pelijke en persoonlijke invulling 
te geven. 

JUBILEUM 
Na alle grote en kleine rimpelin
gen die de laatste jaren in de 

DE KONINGIN 
EN EUROPA 

Al in haar jonge jaren was Beat
rix een fervent voorstander van 
een Verenigd Europa, overigens 
niet zonder voorwaarden. In 
1984 was de koningin liet eerste 
gekroonde hoofd dat het Euro
pese Parlement toesprak. Ze 
hield haar gehoor voor het be
langrijk te vinden dat er 'demo
cratische spelregels gelden' en 
dat als er bij meerderheid be
sluiten worden genomen er 're
kening gehouden wordt met de 
belangen van de overstemde 
minderheid'. 
Toen in 1992 de Europese lei
ders in Maastricht bijeenkwa
men, gaf ze aan dat ze bereid 
was voor een Europese een
heidsmunt haar 'kop' te offe
ren. Uiteindelijk zou de euro 
een nationale zijde krijgen 
waarop voor Nederland als van
zelfsprekend de beeldenaar van 

de koningin kwam te staan. 
In een tijd waarin euroscepsis 
hoogtij viert, blijft de koningin 
in Europa geloven, ook als de 
Europese Unie wordt uitgebreid 
met nieuwe lidstaten. Ter gele
genheid van het Nederlandse 
voorzitterschap sprak ze in 
2004 wederom het Europese 
Parlement toe. Ze richtte zich 
speciaal tot de nieuwkomers en 
zei: 'Wie toetreedt tot een nieu
we familie, zal altijd met aan
passingsproblemen worden ge
confronteerd - zeker als het een 
familie buiten het eigen land 
betreft. In mijn familie hebben 
we daar enige ervaring mee! 
Meestal wordt de grootste aan
passing van de nieuwkomer ge
vraagd, al zou het eerlijker zijn 
als deze opgave over beide par
tijen werd verdeeld.' 
In 1992 kreeg de koningin de 
prestigieuze Karelsprijs voor 
haar niet aflatende enthousias
me voor de Europese zaak. 

hofvijver zichtbaar waren, 
maakt Nederland zich nu op 
voor de viering van het zilveren 
regeringsjubileum. Bij alle on
rust die er in de samenleving is, 
koestert het merendeel van de 

bevolking de monarchie als bin
dend element van de natie. Het 
is de niet te onderschatten ver
dienste van koningin Beatrix dat 
dit in 2005 nog steeds het geval 
is (afieeldingen ;}i en ;}2). 

Rechts- 30 Op Sfebman 
2005 ontving koningin 

Beatrix in de aula van de 
Universiteit van Leiden een 

eredoctoraat Bij eerdere 
gelegenheden ujees ze een 
dergelijke eer resoluut af 
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BEATRIX JUBILEERT 

Feest deze maand met 
een jubilerende koningin 
Beatrix die postale aan
dacht krijgt in de vorm 
van een velletje van vijf 
zegels. HetNationaal Co
mité 25 Jaar Beatrix koos 
een ander logo dan de in
zending van ajbeelding 1, 
die sterk aan een postze
gel doet denken. 'Konin
gin Glimlach' kan bijna 
niet treffender uitgebeeld 
worden. Behalve de be
kende frankeerseries van 
Peter Struycken zijn er 
geregeld postzegels ver
schenen waarmee de ko
ningin op de voet ge
volgd kan worden. Voor
lopig hoogtepunt: het re
cente velletje van tien ze
gels uit 2003, dat haar le
ven op belangrijke mo
menten in beeld brengt. 

De oudste Nederlandse 
zegels met een afbeel
ding van Beatrix zijn twee 
waarden uit de serie Prin-
sessenzegels uit ig46. De 
maximumkaartvan af-
beeldma 2 is wel de schat
tigste die we van een heel 
jonge (acht jaar oude) 
Beatrix kennen: we zien 
haar in kabouteruniform 
temidden van haar groep. 
Op kaart 3 staat ze op 14-
jarige leeftijd in vertede
rende pose met haar 
schimmel Athalanta. 
Glimlachend is zij afge
beeld op een Antilliaanse 
zegel (ajbeeldm^ 4) uit fe
bruari ig65, toen zij een 
bezoek bracht aan de An
tillen. De kaart is afge
stempeld met het specia
le eerstedagstempel met 
daarin een kroon. 
Nederland stond al snel 
daarna op zijn kop, toen 

zij zich verloofde met de 
Duitser Claus von Ams-
berg. Afbeelding 5 (igös) 
toont het verliefde stel, 
dat op II maart ig66 in 
Amsterdam in het huwe
lijk trad. Postaal kreeg dit 
in de roerige jaren zestig 
geen aandacht, in tegen
stelling tot het huwelijk 
van Willem-Alexander en 
Maxima in 2002. Kaart 6 
kon in iggi gemaakt wor
den met de postzegel ter 
gelegenheid van het 25-
jarig huwelijksfeest. Wil
lem-Alexander werd al 
snel na Beatrix' huwelijk 
geboren; kaart 7 toont het 
jonge gezin in igóy op 
het gras voor kasteel Dra-
kenstein. In ig /s was het 
gezin met drie kinderen 
compleet en men poseer
de voor de camera' s. Van 
die fotosessie zijn zowel 
kaart 8 ('gezin op tan

dem') als de zegel (vis
send) gemaakt. In igSo 
volgde de inhuldiging 
van Beatrix als nieuwe 
koningin van Nederland. 
Kaart 9 toont haar in de 
hermelijnenmantel met 
de postzegel die ver
scheen ter gelegenheid 
van haar i2'/2-jarig rege
ringsjubileum in igg2. 
Het jaar iggo was bijzon
der, met het jubileum 
'100 jaar Oranjevrouwen 
op de troon'. Beatrix is 
afgebeeld op kaart 10 met 
een zegel uit een serie 
van vier van de Neder
landse Antillen. Ook hier 
is weer het speciale eer
stedagstempel geplaats, 
met daarin ditmaal het 
rijkswapen. 
In iggi kreeg het 25-jarig 
huwelijksfeest wèl posta
le aandacht dankzij de 
uitgifte van twee zegels. 

De afbeelding van het hu
welijk in ig66 werd hier
voor al besproken, het 
tweede deel bestond uit 
het paardrijdende geluk
kige paar van kaart 11. 
In igg2 vierde Beatrix Ko
ninginnedag in Rotter
dam en dat bezoek is 
vastgelegd op een postze
gel die zes maanden later 
verscheen. Kaart i2 is dan 
ook afgestempeld in Rot
terdam. Alle andere kaar
ten zijn afgestempeld in 
Amsterdam (huwelijk en 
inhuldiging), Den Haag 
of Soestdijk/Baarn (hof
stad, respectievelijk 
woonplaats). 
Tot besluit kaart 13 met 
Beatrix tijdens de door 
haar samengestelde ten
toonstelling in het Stede
lijk Museum in 2000. 
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IV Philatelica; mw. A.W.D. Zijl
stra, Venedie 20,1601 HB Enk
huizen, ©0228314801. 
Enschede: 
E.P.V.; W.F.H. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053
4281221. 
Epe: 
NVPV; mw. M.L. RemptRae
bel. Burg. Renkenlaan 4,8162 
CW Epe, ©0578627090. 

Geleen: 
WPV'De Philatelist'; W.J.M, van 
Soest, Berloherhof 15, 6132 SN 
Sittard, ©0464518576. 
Goeree/Overflakkee: 
FVGocree/Ouerflakkee; drs S. 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, 
©0187611542. 
Goes: 
FV 'De Beuelandcn'; J. A. Grim

minck, Vogelzangsweg 42, 
4461NH Goes, ©0113227945. 
Goor: 
NVPV; H.G. Lammersen, van 
Eedenstraat 42,7471 ZR Goor, 
©0547273033. 
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Gorinchem: 
PV Gorinchem e.o.; J.A.van den 
Anker, Voermanstraat 328, 
4204 RP Gorinchem, ©0183
633163. 
Gouda: 
WPVGouda; mw. E.J. Binee, 
Rossinistraat 20, 2807 HK
Gouda, ©0182525327. 
'sGravenhage: 
HPhV; L.H.J. Oosterloo, Benve
nutolaan 8, 2253 AH Voor
schoten, ©0715722702. 
Philatehca Den Haag; J.P. Lok
ker, Tomatenstraat 245, 2564 
CR Den Haag, ©0703256494. 
PC 'DeKrina'; W. Hoogendijk, 
Weerselostraat 15, 2541VM 
Den Haag, ©0703297787. 
PV 'Vredestem'; P.W. van de Nes, 
Rietvoorndaal 160,2553 NN 
Den Haag, ©0703976965. 
PV'sGrauenha^ee.o.; j . Alsem
geest, Zwedenburg 254, 2591 
BM Den Haag, ©0703473547. 
Groningen: 
rVPhilatclica; D. Roosjen, Me
zenlaan 13, 9753 HX Haren 
(Gr.), ©0505344229. 
PV Groningen; J.P.A. Tolsma, 
Phil. Centrum, Emmastraat5, 
9722 EW Groningen,©050
5018234. 

H 

Haarlem: 
NVPV; P. Huyg, Spaarnrijk
straat44, 2024 EK Haarlem, 
®0235263267(na 19 uur). 
IVPhiiutelica; H.J. Hooning, 
Halbertsmastraat48, 2035 CH 
Haarlem, ©0235362980. 
HfV'Op Hoop van Zegels'; L.A. 
Koelemij, postbus 6236, 2001 
HE Haarlem, ©0235244520. 
Haarlemmermeer: 
PV Haarlemmermeer; mw. M. 
van DitzhuyzenAlbarda, Dor
sersstraat79, 2151 CG Nieuw
Vennep, ©0252673134. 
HalfwegZwanenburg: 
PZVS.PA.;J.C. van der Bijl, 
Houtrijkstraat 9,1165 LL Half
weg, ©0204974024. 
Harderwijk: 
PV HarderiDijk en Omstreken; 
W.C. Willemse, Bosboom 
Toussainstr. 5, 3842 ZZ Har
derwijk, ©0341413653. 
HardinxveldGiessendam: 
PV'De Philatelist'; A.C.J, van 
Baaren, De Buurt45,3372 DB 
BovenHardinxveld, ©0184
618112, s)arjom)anbaaren@het
net.nl. 
Heemskerk: 
PV Heemskerk; H.W. van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251233894. 
Heerenveen: 
PVHcerenveen; G. de Beer, De 
Plasse I, 8449 EH Terband, 
©0513625239. 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhugouiaard e.o.; mw. 
L.J. Folkers, Bloemaertlaan 11, 

^ 1701VH Heerhugowaard, 
<= ©0725715665. 
S Heerlen: 
 . PVHcerleneo.;mw. C.H.Wol

= singGrens, Promenade 267, 
ï 6411JI Heerlen, ©045

uj 5717790. 
~ Heeze: 
" ' FilatcheHeeze;). van der Linden, 
S Adas 42, 5591 PK Heeze. 
^ Den Helder: 
"■ FV Den Helder; L.J. Hordijk, Ro

H H n zenstraat i i , i782MSDenHel
l O v der, ©0640772367. 
v v a Hellevoetsluis: 

P.V. Helleuoetsluis; J.J. Koppe
n d , Handlog 6, 3224PG Hel
levoetsluis, ©0181322699. 

Helmond: 
P.V. 'De Helm, Helmond en Om
streken'; T.A.J. Leijten, Eikenwal 
15, 5706 LJ Helmond, ©0492
534793, «t.lcijten2(ä)chello.nl. 
WPV Helmond; J. Neggers, Van 
'tHofFstraat4, 5707 ES Hel
mond, ©0492553721. 
Hendrik Ido Ambacht: 
Ambachtse FV; J.S.P. van de Ruit, 
Lod. van Nassaustr. 3, 3331 BK 
Zwijndrecht. 
Hengelo (O): 
NVPV; B.E. Sauerwald, Scherp
hoflanden 8,7542 CM Ensche
de, ©0534763473. 
'sHertogenbosch: 
'sHertogenbossche FV; R. van 
Achterberg, Kloosterstraat 19. 
5301 BM Zaltbommel, ©0418
680790, Krcnevanachterber^g) 
tiscali.nl. 
Heusden: 
PV'Black Penny'; M.L.H. Verha
ren, Herptseweg27, 5256 NN 
Heusden, ©0416661606. 
Hilversum: 
FV Hilversum e.o ; A.E. Sanders, 
Loosdrechtseweg245,1215 JV 
Hilversum, ©0356221470. 
Hoek van Holland: 
IVPhilatehca; Postbus 115, 3150 
AC Hoek van Holland. 
Hoekschewaard: 
FVHoekschciuaard; Th.N.H. van 
Leeuwen, O. van Noortsingel 
II, 3262 EK OudBeijerland, 
©0186617706. 
Holten: 
NVPV; J.C. Bogaard, Churchill
straat 141, 7451 ZE Holten, 
©0548362398. 
Hoogeveen: 
PC Hoofleuccn; H.J. Ruiter, Satel
lietenlaan 18,7904 LP Hooge
veen, ©0528263259. 
HoogezandSappemeer: 
PHV HooflczandSappcmccr; T.H. 
Nienhuis, Van Limburg Sti
rumlaan 19, 9602 GN Hooge
zand, ©0598321282. 
Hoorn: 
NVPV afd. WestFriesland; J.L.M. 
LeBIansch, Kaarder 25,1625 
TJ Hoorn, ©0229231458. 
Philatehca Hoorn e.o.; W.E. Bok, 
Tinnegieter 93,1625 AV 
Hoorn, ©0229230322. 
Huizen: 
Postze^elvereniflina Huizen en 
Omstreken ; G.J. Visscher, Co 
Bremanlaan 26,1251HV La
ren,©0355387550, 
a3j.uisscher(5)hccnet.nl. 

Kampen: 
IV Philatehca; LG. Fidder, Gallé
straat43, 8266 CV Kampen, 
©0383315968. 
Katwijk: 
PVKatu)ijk;Rijnsbur,g; mw. W.P. 
Blok van Duijvenvoorde, Ro
meinenstraat 3, 2225 ZA Kat
wijk, ©0714016500. 
Kerkrade: 
EKPV; B.J.W. Berends, Pastoor 
Theelenstraat 26, 6466 JH 
Kerkrade, ©0455415088. 
Klimmen: 
PhV "t Fakteurke'; H.J. Raes, 
Schalenboschweg 37, 6343 ED 
Klimmen, ©0434592797. 

Langedijk: 
IVPhilatelica; S. Ligthart, Anna 
van Saksenstr. 19,1723 KR 
NoordScharwoude, ©0226
313764. 
Leerdam: 
NVPV; A. Versluis, De Water
loop 27,4141 JV Leerdam, 

©0345616960, HDcrsluis.a@ 
uiorldonline nl. 
Leeuwarden: 
V.P V. 'Friesland'; H.P. van der 
Roest, Taniaburg 34, 8926 LX 
Leeuwarden, ©0582673520. 
Leiden: 
IVPhilatelica; RK.J.Hegen
barth, Callenburghplantsoen 
13, 2253 TP Voorschoten, 
©0715762265. 
LWPV; W. Groenewegen, 
Roerdompstraat 12, 2352 CL 
Leiderdorp, ©0715891334. 
Lekkerkerk: 
E.N.P.V.; J. de Bruin, Harpoen 
2, 2931RC Krimpen a/d Lek. 
Lelystad: 
NVPV; vacant. 
AV'De Philatelist'; W.L. Wol
schrijn, Karveel 5680,8242 
CRLelystad, ©0320221803. 
Leusden: 
VPZV 'De Loupe'; p/a J.T. Groot, 
Zwanebloem 4,3931 WK Wou
denberg. 
Lichtenvoorde: 
FV 'De Globe'; J.J.M. Spekschoor, 
de Haare 3, 7136 MH Zieu
went, ©0544351848. 
Lochem/Borculo: 
NVPV; G.G. Wissenburg, Deu
genweerd 18, 7271 XT Borculo, 
©0545272543, ^wissenhmg.g 
@hetn et.nl. 
Losser: 
PV Losser; mw. W.E. Fiselier, 
Gronausestraat335,7585 PB 
Glane, ©0535382938. 

M 

Maassluis: 
WPV Maassluis (VPM); A.C. Ver
beek, Schubertlaan 503, 3144 
BKMaassluis, ©0105917871. 
Maastricht: 
PVZuidLimbur^; C.L.M. Jans
sen, Christinastraat25, 6267 
AC Cadier en Keer. 
Meppel: 
Philatehca P.V.; B. Wijmstra, 
Wandelbosweg 1087, 797^ AK 
Havelte, ©0521340070. 
Monnickendam: 
PV'Waterland'; R.J. Schoof, Lau
wersmeer 45,1447 LA Purme
rend, ©0299645788. 
Monster: 
NVPV; W. Storm, Zeereep 121, 
2681 XE Monster ©0174
280134, •u;.storm(g)hi.nl. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen; mw. N. Zwit
serloodden Duik, Burg. Van 
Trichtlaan 116, 3648 VK Wil
ms, ©0297289322. 

N 

Noordoost Veluwe: 
FV'De Globe'; mw. G.Jacobs, 
Heuvellaan 9, 8162 CT Epe, 
©0578613396. 
Noord wijk: 
V.P.N,; R.G. Steenbergen, 
Bloemenschans 20, 2215 DE 
Voorhout, ©0252216525. 
PV'Onderde loupe'; J.M.M. 
Ooms, Eijken Donck 6,2211 SE 
Noordwijkerhout, ©0252

373632
Noordwijkerhout: 
IV Philatehca; J.M.G. van MuUe
kom, Maandagsewetering 183, 
2211WT Noordwijkerhout, 
©0252373440. 
Nunspeet: 
NVPV; CA. de Bil, Kuntzestraat 
150, 8071 KP Nunspeet, 
©0341254522. 
Nijmegen: 
NVPV; Rob P. van Bruggen, So
phiaweg 125, 6564 AB Heihg 
Landstichüng, ©0243233454, 

sinfoginupiinijmeflen.nl. 
FV'Nomopost'; W.J.M. Goos
sens, Vendelierstraati5, 6562 
NA Groesbeek, ©024
3974654, KiD.j m,floossens@) 
chello.nl. 

Oldenzaal: 
OPHV; H.J. Teunis, Dr. De 
Bruynestraat 35, 7576 BJ Ol
denzaal, ©0541514243. 
Ommen: 
Verzamelaarsuereniginfl Ommen en 
Omstreken; H. Koningen, Tuin
fluiterstraat 10, 7731 ZN Om
men, ©0529450830. 
Oostburg: 
P.V. Land wan Cadzand ; J.W. 
Lanse, Van Ostadestraat 58, 
4501 KV Oostburg, ©0117
454546. 
Oosterbeek: 
FV'DeGlobe';H.Wegh, B. 
Crumstraati9, 6866 AAHeel
sum, ©0317316649. 
Oosterhout: 
OWP; B.W.J. Keiler, Sterken
burg 10,4901 WD Oosterhout, 
©0162423311. 
Oosterwolde (FrI): 
StellmäUJerverFil.Ver.; P. Rau
werda. Brink 3, 8423 TE Mak
kinga, ©0516441646. 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e.o.; E. Post, Bea
trixstr. 26,7591 GD Dene
kamp, ©0541351936. 

Papendrecht: 
Postzegelver. 'Iris'; D. Schotting, 
Erasmusplein 13, 3351GG Pa
pendrecht, ©0786151717. 
Purmerend: 
IVPhilatelica; H. Zwertbroek, 
van IJsendijkstraati95,1442 
CK Purmerend, ©0299
426576. 
Putten: 
PV'Telstar'; H.D. Buitenwerf, 
Wittenburgi63, 3862EENij
kerk, ©0332452484. 

Raalte: 
PVRaalte; E. Bakker, Melisse 
21,8101CZ Raalte, ©0572

353352
Renkum/Heelsum: 
FV 'De Globe'; W.J.G. Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49, 6871 
VN Renkum. 
Reuver: 
FV 'Filucro'; R.P.L. Aerdts, 
Hoendercamp 4, 5953 DC Reu
ver, ©0774744551, 
sraerdts(a)hetnet nl. 
Rheden/De Steeg: 
FV'DeGlobe'; M.F. Bijl, Ko
ningsland 71, 6991DH Rhe
den, ©0264951534. 
Rhenen: 
FV 'De Globe'; H. Wessel, Paulus 
Potterhof 23,4033 AN Lien
den, ©0344601280. 
RodenLeek: 
IVPhilatelica; W.v.d. Velde, 
Groningerweg 32, 9321 TC 
Peize, ©0505032608, 
HUJ.ud.uelde@hccnet.nl. 
Roermond: 
PV Roermond; Ing. Th.J. van 
Dort, Aldenhoven 38, 6093 
HC Heythuysen, ©0475
495899. 
Roosendaal: 
Pu Philatehca WestBrabant; J.A. 
Noordhoek, Boterpotten 13, 
4731 NX Oudenbosch, ©0165
317509, snoordmail@)hetnet.nl. 

PV Roosendaal; A.J.M. Verhoe
ven, Spoorstraat 194,4702 VP 
Roosendaal, ©0165559355. 
Rotterdam: 
PV Philatehca; P. Pors, Clara 
Wichmannstraat i io, 2984 XJ 
Ridderkerk, ©0180430034. 
RPhV; mw. N. Boeckholtz
Kooiman, Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, ©010
4562597. 
PC Rotterdam; J. Vellekoop, 
Pres. Steynstraat 21, 2312 ZP 
Leiden. 
RozenburgEuropoort: 
IVPhilatclico; E. Tabak, Juliana 
van Stolberglaan 26,3181HH 
Rozenburg ZH, ©0181212967. 
Rijssen: 
P.V. Rijssen; D. Grunwald, 
Groenling 12, 7463 BJ Rijssen, 
©0548542669, s d.flninu)ald(3) 
wxs.n]. 
Rijswijk: 
WPV Rijswijk; D. van der Win
den, Wethouder Brederode
laan 2 K, 2286 AL Rijswijk, 
©0703931315. 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS; H. de Ruiter, 
Pijnboomstraat 87, 2023 VP 
Haarlem, ©0235256107. 
Sassenheim: 
WPV Sassenheim; B.G. Doorne
kamp. Kwekersweg 92, 2171 
DZ Sassenheim, ©0252
216740. 
Schagen: 
FV'Westfiiesland'; U. Terpstra, 
lepenlaan 13,1741 TA Scha
gen, ©0224298965. 
Schoonhoven: 
Schoonhouense Ver. uan Postzeflel
uerzamelaars; H. Schep, Bene
luxlaan 8,2871 HG Schoonho
ven. 
Schijndel: 
SWP; F.Fierens, Hertog Hen
drikstraat II, 5492 BA Sint
Oedenrode, ©0413472746, 
■i!:jransenlio(3)annaburcht.nl. 
Sittard: 
FVSittard e.o.; O.P.D. Bolech, 
Burg. Schrijenstraat 10, 6137 
RR Sittard, ©0464518522. 
Sliedrecht: 
PV 'Philetica'; J. van Schalk, 
Adama van Scheltemastraat 
28,3362 TB Sliedrecht, 
©0184412338. 
Soest: 
P V. Eemland; J. van der Vos, Ju
lianalaan 18,3871VI Hoevela
ken, ©0332534700. 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IVPhilatelica; mw. M.H. de 
KortLievaart, Mercuriusstraat 
6, 3204 BM Spijkenisse, 
©0x81616995,3malieu@)pla
net.nl. 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IVPhilatelica; H.Apperlo, 
Ahornhage 10, 9501VE Stads
kanaal, ©0599616693, 
Epzukanaalstreek(2)2onnet.nl. 
Steenwijk e.o.: 
F.V IJsselham; mw. Th. Hof
Plat, Haulerweg 51, 8471AJ 
Wolvega, ©0561615153. 

Terneuzen: 
FV'Het Watermerk'; A.H. de Rid
der, Lingestraat5,4535 EP 
Terneuzen, ©0115697125. 
PVZeeuuischVlaanderen; G.v.d. 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 
HC Terneuzen, ©0115648618. 
Tiel: 
Philatelistendub Tiel; B. Visser, 
De Schouw 49,4002 GJ Tiel, 

mailto:anbaaren@hetnet.nl
mailto:anbaaren@hetnet.nl
http://tiscali.nl
http://et.nl
http://chello.nl
mailto:HUJ.ud.uelde@hccnet.nl


©0344612378
Tilburg: 
VPTTilburfl; W.F.M. Tukker, 
postbus 10418, 5000 IK Til
burg, ©0135714417, 
Esjupttilburfl@pliinet.nl. 

U 

Uithoorn: 
Fil.Ver. Uithoorn ;J.S.P. Drost, 
Couperuslaan 6,1422 BD Uit
hoorn, ©0297563646. 
Utrecht: 
UPhV; I. van derMeulen, Elbe
dreef 125, 3562 BN Utrecht, 
©0302613733. 
PVUtrccht; J.C. Siebrasse, 
Heemcamp 16,3992 SJ Hou
ten, ©0306373634. 

Vaals: 
PV 'Drielandenpunt'; H.J. Brouns, 
Karolingenstraatg, 6369 BV 
Simpelveld. 
Varsseveld: 
FV'De Globe'; H.A. Weerde
steijn, Doetinchemseweg 48, 
7021 BT Zelhem, ©0314
622272. 
Veendam: 
FV Veendam e.o.; D.J. Dijkstra, 
Ds Van Petegemstraat 16, 9645 
NV Veendam, ©0598632793. 
Veenendaal: 
FV 'De Globe'; CA. Meurer, Vi
valdistraat 5,3906 CA Vee
nendaal, ©0318515062. 
PV'Frimarket'; E. de Blauw, 't 
Melkhuis 40,3902 GW Vee

nendaal, ©0318513512. 
Veldhoven: 
PC GrootVeldhouen; J.J.J. Del
trap, De Wever 9, 5506 AT 
Veldhoven, ©0402534633. 
Velp/Rozendaal: 
FV 'De Globe'; J.F. Florijn, Wil
lemstraat 2, 6882 KD Velp. 
Venlo: 
P.V. 'Phila Venlo'; JM.J.M. Gielen, 
Framboosstraat 9, 5925 HJ 
Venlo, ©0773820064. 
Vianen: 
FV 'De Posthoorn'; wnd. C.G.K. 
Timmer, Herman de Manstraat 
6, Vianan,©0347373396. 
Vlaardingen: 
NVPV; W.G.L. Poels, L de Co
lignyln 96, 3136 CS Vlaardin
gen, ©0x04746725. 
Vlissingen: 
Vlissingse FV; W.F. Broeke, K. 
van de Coppellostraat 15,4384 
BT Vhssingen, ©0118464109. 
Vlijmen: 
PV 'De Philatelist'; R. Dhondt, 
Kikkerstraat 4, 5256 BG Heus
den, ©0416665094. 
VolkelUden: 
IVPhilatelicü; E.K. Roelfsema, 
Potbeker 65,5384 DN Heesch, 
©0412454110. 
Voorschoten: 
NVPV; H.A.J. Kouwenhoven, 
Arendserf 10, 2251 MR Voor
schoten, ©0715616167. 

W 

Waalwijk: 
'De Langstraat'; J.A.M, van Best, 
Mgr. Vólkerstraat 40, 5171JN 
Kaatsheuvel, ©0416274760. 

Wageningen: 
FV'DeGlobe';N.H. Edelen
bosch. Asterstraat 387, 6708 
DW Wageningen, ©0317
424711. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar; L.L. Kamminga, 
Spinozalaan i DI, 2273 XA 
Voorburg, ©0703871987. 
Waubach: 
PV'Waubach'; J.A. ICempers, 
Rooseveltstraat 21, 6374 JA 
Landgraaf, ©0455310054. 
Weert: 
Filatelica Weert e.o.; G.P.A.H. 
Hendrikx, Irenelaan 27, 6006 
HB Weert, ©0495533862. 
Weesp: 
PV Weesp e.o.; J.J. van Rossum
v/d Kraats, Bastionweg 113, 
1383 JC Weesp, ©0294
416740. 
Wieringen: 
PV 'De Snujfelaar'; J. Kort, Plane
tenlaan 8,1771 BZ Wieringer
werf, ©0227603166. 
Winschoten: 
IVPhilatelica; mw. G.R. Elzen, 
Waterlelie 44, 9679 MD 
Scheemda, ©0597592676. 
Winsum: 
PVWinsum e.o.; W. Top, Schep
perijlaan 8, 9951 BJ Winsum, 
©0595444395. 
Winterswijk: 
FV'De Globe'; B.J. Pampiermole, 
Laan van Hilbelink 44, 7101 
WN Winterswijk, ©0543
521960. 
FV'De Klomp'; W.J.M, van Rijs
wijk, Ererikshof 66,7103 CB 
Winterswijk, ©0543514840. 
Woerden: 
FV Woerden; G.J. van der Waal, 

I Skutsje 47,3448 KW Woerden, 
I ©0348567157, Kjilatelie. 
' u;oerden(3)uianadoo.nl. 
! Woudenberg: 
i WPV 'Onder de Loep'; J.J. Boel, 

Koningin Sophiestraat3, 3931 
CN Woudenberg, ©033

! 2867483. 
I Wijchen: 
' FV'De Globe'; LH.G. Gosselink, 
'' Margrietstraat 11, 6602 CN 
( Wijchen. 
I Wijk bij Duurstede: 
j FVWijkbij Duurstede; F.J. van der 
I Vegte, Aardbeiengaard 5,3962 
' HE Wijk bij Duurstede, 
' ©0343573979/0648138293. 

IJ 

IJmuiden: 
PVIJmuiden; G. Swets, Kon. 
Emmastraati, 1975 BLIJmui

! den, ©0255516574, incl. 
I rondzendverkeer, iJj3su;ets(3) 

jieeler.nl. 

Zaanstad: 
WZPV 'De Posthoorn'; H.Smit, 
Rozeboom 5,1541 RJ1. Koog 
a/d Zaan, > î|iksmit(3)chelIo.nl. 
Zeewolde: 
PVZeeuiolde; J. Nollet, Pluut

haven 36, 3891AZZeewolde, 
©0365224929. 
Zeist: 
Zeister Zegel Zoekers 2000; wnd. 
P. Muller, Loolaan 17, 3971 PK 
Driebergen. 
Zetten: 
FV 'De Globe'; J. Niggebrugge, 

Hoge Riem 3, 6666JAHeteren, 
©0264722637. 
Zevenaar: 
FV 'De Globe'; J.J. Kuipers, Vuur
doornstraat 23, 6903 CJ Zeve
naar, ©0316528801. 
Zierikzee: 
PV Schouuien Duiueland; J.C. 
Steutel, Lange Blol<weg 2, 4301 
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PVZuiolle; I.W. Havers, Den 
Uylstraat 14, 8015 DX Zwolle, 
©0384600508. 

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 

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 

a DIVERSEN 

I 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

Sch rijf det eksl va nu [va nno nee hie rbo uen net esi lit. Geb rui cpe rle tter [ee stek ent :fsi mti eeë nvc ikje ! 

€5 
€7,50 
€ 1 0 

€12,50 

€15 
€17,50 

Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan Brouwer Media 
om het verschuldigde bedrag af te schrijven van 

Naam zijn/haar eigen bankof gironummer: 

Straat: 

PC+Plaats: (handtekening) 

Telefoon: Alleen volledig Ingevulde en ondertekende 
bonnen worden door Brouwer Media in 

Giro/banknummer: behandeling genomen. Sluitingstermijn: 
minimaal vier weken voor het verschijnen van 

Ten name van: 'Filatelie'. 

mailto:Esjupt-tilburfl@pliinet.nl
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Voorzijde uan het boekje uan Aland. AJgebeeld staan attnbuten die 
hier uerbonden zijn met de Walpurgisnacht. 

Aland 
Walpurgisnacht 
Acht zelfklevende 2e klas 
postzegels (50 c.) bevat 
het boekje van Aland dat 
op 29 april verschijnt. Op 
de zegel in het boekje 
staat een familie afge
beeld, genietend van een 
groot kampvuur. 
Walpurgisnacht wordt op 
Aland, net als in de ande
re Scandinavische lan
den, op 30 april gevierd. 
Met een groot kampvuur 
wordt de terugkeer van 
de lente gevierd. Het 
feest is genoemd naar de 
Angelsaksische prinses 
Valborg, die later kloos
terzuster werd. Ze stierf 
als abdis in Schwaben en 
werd later heihg ver
klaard. Haar naamfeest 
werd op 30 april gevierd. 

Brazilië 
Albert Eeckliout 
Boekje? Boekje? De Bra
ziliaanse post noemt het 
zo. Toch is het meer een 
documentatiemapje met 
een ingestoken velletje 
van acht zegels. De ze
gels verschenen al op 3 
december 2002, maar het 
lijkt erop dat men de 
boekjes pas twee jaar la
ter verspreidde. 

Van 1637 tot 1644 ver
bleef de Nederlandse 
schilder Albert Eeckhout 
in Brazilië, als lid van de 
hofhouding van Johan 
Maurits, gouverneur van 
de Nederlandse kolonie. 
Eeckhout had als op
dracht de natuur en de 
bewoners van het land 
vast te leggen. Dit resul
teerde in enkele tiental
len schilderijen van grote 
etnografische waarde. 
Vorig jaar exposeerde het 
Mauritshuis een aantal 
van zijn werken. 
De serie verscheen in de
cember 2002 naar aanlei
ding van de terugkeer van 
24 schilderijen. Er zijn 
toen exposities geweest 
in Recife, Brasilia en Sao 
Paulo. Resultaat van het 
project Albert Eckhout uolta 
ao Brasil 1544-2002. 
Het boekje (mapje) bevat 
acht postzegels met af
beeldingen van de schil
derijen, elk van 0.45 $ en 
verder een prentbrief-
kaart en een foldertje van 
de post. Ook het kaftje is 
geheel in stijl gehoucien. 

Ierland 
Volière 
Het op 28 januari in Ier
land verschenen wensze-

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

gelboekje heeft veel weg 
van een volière. De in
houd ervan wordt ge
vormd door vier verschil
lende vogels: dwergpape
gaai (drie stuks), haan 
(drie), ooievaar (twee) en 
uil (twee). Tien postze
gels dus, elk in een waar
de van 48 c. Daarnaast 
bevat het boekje ook nog 
een aantal stickertjes met 
vogelkopjes. 
Behalve de algemene 
wensen waren de zegels 
natuurlijk ook toepas
baar voor nieuwjaar 
(haan) en Valentijnsdag 
(koppel dwergpapegaai
en). 

Litouwen 
Boekje metjelicitatiezegels 
Met acht bloemenzegels 
(gerbera, fresia, lelie) 
doet nu ook Litouwen 
mee in de reeks landen 
die boekjes metwensze-
gels uitgeven. Het boekje 
verscheen op 29 januari. 
Het is tevens de eerste 
keer dat dit land zelfkle-

Kaart uit Braziliaanse boekje met afbeeldingen uan werken van Eckhout 

HetJIeurige kajtjc uan het 
Litouuise bloemenboekje. 

vende zegels uitgeeft: 
acht stuks, elk met een 
waarde van i Lt. 

Rusland 
Er blijken in 2004 in Rus
land nóg twee boekjes 
verschenen te zijn. 

Tajciziluer 
Op 26 oktober kwam een 
boekje uit met daarin vier 
zegels van 4.70 r. met af
beeldingen van tafelzilver 
uit de periode eind ne

gentiende/begin twintig
ste eeuw. 

Gouden Bergen van Altai 
Het berggebied in het 
zuiden van de republiek 
Altai werd in 1998 door 
Unesco opgenomen in 
haar lijst van landschap
pen/objecten van grote 
historische waarde. De 
verscheidenheid aan flo
ra en fauna is er enorm. 
Op 18 november ver
scheen een blokje met 
drie zegels plus een vig
net. De zegelwaarden 
zijn 2 (berg Belukha), 3 

populair in Tsjechië. Niet 
voor niets verschijnt jaar
lijks een boekje waarop 
een oude postzegel her
leeft. Het boekje van dit 
jaar verscheen op 20 ja
nuari en bevat acht post
zegels van 6.50 k. en vier 
vignetten van BRNO 2005, 
de dit jaar te houden gro
te tentoonstelling. Op de 
zegel staat de uit i960 da
terende zegel met een af
beelding van Karlstejn, 
een vrijwel onneembare 
burcht uit de veertiende 
eeuw. De oorspronkelijke 
waarde was 60 h. 

BceMupHoe 
npupOAHoe HacAeAue 
B Poccuu 

Rusland: de gouden bergen uan Altai. 

(rivier Katun) en 5 r. (Te-
letskoyemeer). Het blok
je is ook verkrijgbaar in 
een boekje. 

Slowakije 
Drie boekjes 
De Slowaakse post is niet 
erg scheutig met het ver
strekken van informatie 
over uit te geven postze
gelboekjes. Ik houd het 
er maar op dat het dit jaar 
gaat om drie boekjes: op 
10 maart 'Pasen', op 23 
mei 'Voor het kind' en op 
'16 november' Kerstmis. 
Nadere informatie volgt. 

Tsjechië 
Kasteel Karlstejn 
Het verzamelen van post
zegels is nog steeds erg 

Verenigde Arabische 
Emiraten 
Damesmode m de V.A.R. 
Kleurrijke en fijn bewerk
te kleding voor islamiti
sche vrouwen is te zien 
op de zes postzegels in 
een nieuw boekje van de 
Verenigde Arabische 
Emiraten. 
Afgebeeld zijn respectie
velijk een broek, kamer
jas, japon, eenjalabia 
(bidkleding), een hoofd
doek en een sluier. 
De zes zegels hebben een 
gezamenlijke nominale 
waarde van 12.25 F-
Dit boekje van de Ver
enigde Arabische Emira
ten verscheen overigens 
al op 29 december van 
het afgelopen jaar. 

Verenigde Arabische Emiraten: gesluierde Arabische vrouw. 



Het boelge van de Verenigde Staten met de lentcblocmcn. 

Verenigde Staten 
Boeket 
Loue-zegels bestaan in de 
Verenigde Staten al sinds 
1973. Er zijn de afgelo
pen jaren ook al aardig 
wat boekjes met zulke ze
gels verschenen. Op 18 
februari verscheen er een 
zegel van 37 c. met een in 

een hand vastgehouden 
boeket pastelkleurige 
bloemen. De zegel is uit
sluitend verkrijgbaar in 
een vouwboekje van 
twintig stuks. 

Lentebloemen 
Wanneer je boekjes ver
zamelt, kan je moeilijk 

ontgaan dat het lente is. 
Nogal wat landen komen 
met boekjes waarin zich 
voorjaarsbloemen op 
postzegels bevinden. 
Ook de Verenigde Staten 
doen eraan mee. Een 
boekje met twintig zegels 
van 37 c. en vier motieven 
(hyacint, narcis, tulp en 
iris) verscheen er op 15 
maart. 

Zweden 
Lente 
Vier in de vrije natuur 
voorkomende voorjaars
bloemen vormen het the
ma van de Zweedse lente
serie; het lelietje-van-da
len, de geeister, het wil-
demanskruid en de bosa-
nemoon. Rond deze tijd 
zijn de eerste al waar te 
nemen. 
Ze zijn uitsluitend zelf
klevend in boekjes van 
tien stuks verkrijgbaar. 

De uier lentebloemen uit het 
Zujeedse boekje. 

Ze hebben de vermelding 
brei) en vertegenwoordi
gen een waarde van 
5.50 kr. De verschij
ningsdatum was 10 
maart. 

Europa 
Kokldn Tina Nordstrom 
presenteert de ingrediën
ten voor heerlijke gerech
ten in de uitgave 'Lekker 
eten met Tina!'. Op de 
postzegels is het visueel 
smullen van rode bieten, 
geitenkaas, vlierbessen, 
artisjokken en citroe
nen. Ook deze zegels 
zijn alleen maar in 
boekjes verkrijg 
baar. De inhoud 

bestaat uit zes zegels die 
voorzien zijn van de ver
melding breu (5.50 kr.). 

Matglädje 
med Tina! 
EUKOM 300s-GaElronoinl 

Inrikesporto 
l:a-Massbrev 
óMmlrfcen 

Matglädje med Tina! (Lekker eten met Tina) 

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. 050-3131312 
Fax 050-3131316 
E-mail: posttrein@planet 

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 076-5215912 
Fax 076- 5200105 
E-mail: kientiorst.breda©freelernl 

'w.kienhorst.nl 

INSULINDE 
L. V. Meerdervoort 255 
2563 AC Den Haag 
Tel. 070 - 3450886 
Fax 070-3654100 
E-mail: insulindeewanadoo.r 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0541-515879/511190 
^-x 0541-520302 
E-mail: kienhorst@planet.nl 

lenhors* 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

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 reltent tocli 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 

http://WWW.KIENH0RST.COM
mailto:kienhorst@planet.nl
mailto:info@postzegelhandelzeist.nl
http://www.postzegelhandelzeist.nl


ILAIEUSIISCHE 
Opgaven voor deze rubriek 
in het juninummer 2005 
(verschijnt begin juni 2005) 
moeten uiterlijk op i mei 
2005 in het bezit zijn van de 
redactie van 'Filatelie', Klip

per 2,1276 BP Huizen. Voor 
opnamen onder het kopje 
'Ruildagen' moet u de vol

gende gegevens vermelden: 
datum, plaats, locatie, adres 
locatie, openingstijden en 
een telefoonnummer voor 
nadere informatie. Er wordt 
slechts één telefoonnummer 
vermeld. Emailadressen of 
adressen van websites wor

den niet opgenomen. Onvol

ledige opgaven van evene

menten loinnen 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. 

TENTOONSTELUNGEH 
EN MANIFESTATIES 
• 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 

u, en 3, eenkader en jeugdklas

=> se, georganiseerd door filate

° listenvereniging 'De Globe' 
_, afdeling Wageningen. IVlotto: 
— Oorlog en Vrede. Aanleiding: 
o. het veertigjarig bestaan van 
"^ de afdeling en zestig jaar Be

^ vrijding. Sporthal De Bon

^ gerd, Wageningen. Ca. 270 
2 kaders; handelaren en jeug

ZZ dactiviteiten. Inlichtingen: 
P.Reijbroek, Dolderstraat 29, 

O f t i 6706 ID Wageningen, tele

¥ ¥ ¥ foono3i742i i07, email 
pieterr(S)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 Bere

steijnstraat 26a, 9641 AB 
Veendam, telefoon 0598

636165. 
■ 20,21 en 22 mei: 
Kerkrade. ParkstadFila 2005, 
multilaterale tentoonstelling 
(categorie i, eenkader, jeugd 
en literatuur) in 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

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). 
• 2 tot en met 5 juni: 
Hannover (D.). Naposta '05, 
nationale tentoonstelling, ge

organiseerd door de Bund 
Deutscher Philatelisten. Han

nover Congress Centrum. 
Gastland: GrootBrittannië; 
'Olympiade' van ruim zestig 
gespecialiseerde verenigin

gen. Openingstijden: 2/6 van 
15 tot 20 uur, 3/6 van 10 tot 18 
uur, 4/6 van 10 tot 17 uur en 
5/6 van 10 tot 15 uur. Inlich

ven: A.G. lakobsen, Boven

buurtweg 54, 6717 XB Ede, e

mail b jal<obsen@planet nl. In

formatie: N. van der Lee, Ar

kelstein 2, 6714 AW Ede, e

mail n.vünder.lee(g)hccnet.nl. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 
• 9 april: 
AlmereHaven. SG De Meer

gronden, Marktgracht 65,10

16. Telefoon 0365341427. 
Amersfoort. NFVSkandinamc. 
Sociëteit Amicitia, Prins 
Hendriklaan 15,1016. Tele

foon 0206329018. 

ParkstadFila  Fiia Roiduc 
20,21 en 22 mei 2005 

^|J.to. 

ties, tentüonstellingsenvelop 
met speciaal stempel. Ope

ningstijden: op 20/5 en 21/5 
van 10 tot 18 uur en op 22/5 
van 10 tot 17 uur. Inlichtin

gen: H. Brouns, Karolingen

straat9, 6369 BV Simpelveld, 
telefoon 0455441891. 
• 20, 21 en 22 mei: 
Kerkrade. Fila Roiduc, 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 Liechtenstein

salon, georganiseerd door de 
Nederlandse Vereniging van 
Postzegelverzamelaars van 
het Vorstendom Liechten

stein (NVPVL) tijdens Park

stadFila 20C5. 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 Usse, telefoon 
0104512925. 
• 27, 28 en 29 mei: 
Verona (Italië). Veronajïl, fila

telistische voorjaarsmanifes

tatie. Jaarbeurs Verona, Pa

diglione No. 8 (afslag Vero

naZuid, A4a). 15.000 m» 
vloeroppervlak, 250 filatelis

tingen: UJWUJ.naposta2005.de 
• 22 en 23 oktober: 
Weert. Raja 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, Werthas

traat i. Ca. 300 kaders, han

delaren en jeugdactiviteiten. 
Inlichtingen: G. Hendrikx, 
Irenelaan 27, 6006 HB Weert, 
telefoon 0495533862, email 
fl.p.hendnkx(ä)2onnet,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 verkrijgbaar bij A. 
Ritmeester, Ternatestraat 20, 
2612 BD Delft, telefoon 015

2141701, emailadres 
a.ritmeester@planrt.nl. 

2006 

• 21,22 en 23 april: 
Ede. Postzegels m Cultuur, ten

toonstelling, georganiseerd 
door de afdeling Ede van 'De 
Globe' (categorieën 2 en 3, 
alsmede ikader, open klas

se, jeugd en propaganda). 
Sporthal De Peppel, Peppe

lensteeg i. Ca. 450 kaders. 
Handel aanwezig, stands van 
gespecialiseerde verenigin

gen, museumexpositie. Ope

ningstijden: 21/4 van 2022 
uur, 22/4 van 1018 uur en 
23/4 van 1016 uur. Inschrij

.0 ffl » i 3 
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ArnhemZuid. Salvatorkerk, 
Salvatorplein, 1016. Tele

foon 0263230947. 
Dronten. Open Flof 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

derherenweg 2,1013. Tele

foon 0411673775. 
Venlo. De Koel, Kaldenker

kerwegiSzb, 1013. Telefoon 
0773517700. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel

laan 4,1013. Telefoon 024

6413608. 
• 15 april: 
Oegstgeest. Gem. Centrum, 
Lijtweg9,1416. Telefoon 
0715156534, 
• 16 april: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla

menstraat70,1016. Tele

foon 0297343885. 
Hilversum. De Koepel, Kapit

telweg 399a, 12.3016.30. Te

lefoon 0365304354. 
Huizen. Het Visnet, De Ruy

terstraat7,1016. Telefoon 
0355310865. 
Mijdrecht. Dr. J. van der 
Haarlaan 6,1014. Telefoon 
0297289322. 
Neede. De Olde Mölle, Die

penheimseweg 21,1016. Te

lefoon 0545272543. 
Papendrecht. De Palm, Van 
derPaImstraat3,1016. Tele

foon 0184421023. 
Rotterdam. Sociëteit, West

plein 5, i i r6. Telefoon 010

4654941. 
Veldhoven. D'n Bond, Rap

portstraat 29, 1016. Telefoon 
0402534633. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1316.30. Tele

foon 0332863510. 
• 17 april: 
Deventer. Speeltuinvereni

ging Wijk 16, Zutphenselaan 
18,1016. Telefoon 0547

363000. 
Echt. St. Joris, Cypresstraat 
58, 9.3013. Telefoon 0475

483630. 
Huissen. De Brink, Brink 8, 
1015. Telefoon 026

3255017. 
KerkradeHolz. De Holz, 
Lambertistraat 12,1417. 
VeghelZuid. De Golfstroom, 
Van Diemenstraatia, g.30

12.30. Telefoon 0413

367786. 
• 21 april: 
Steenbergen (Welberg). De 
Vaert, Kap. Kockstraat 54, ig

22. Telefoon 0167563887. 
• 23 april: 
Bilthoven. Filatclistische Con

tactgroep OostEuropa, ' t Vogel

nest, Zuiderkapel, Boslaan i, 
1016. Telefoon 0346572593 
(na 19 uur). 
Brielle. Zalencentrum, Lan

gestraat76,13.3016.30. Te

lefoon 0181415640. 
Hilversum. De Koepel, Kapit

telweg 399a, 12.3016.30. Te

lefoon 0365304354. 
NoordwijkBinnen. De Wie

ken, Wassenaarsestraat 5,10

16. Telefoon 0713614198. 
Roermond. Wijkgebouw, 
Schepen van Hertefeltstraat 
26a, 1316. Telefoon 0475

495899. 
Steenwijk. DeMeenthe, Sta

tionsplein 1,1016. Telefoon 
0521515835. 
Veenendaal. Veenendaalhal, 
Nijverheidslaan 6,1016. Te

lefoon 0318517569. 
Zwolle. Jubal, Geert Groote

straat I, ior6. Telefoon 038

4216493. 
• 24 april: 
Diemen. De Schakel, Burge

meester Bickerstraat 46a, 10

16. Telefoon 0206901936. 
Ewijk. Heumeshof, Klaphek

straat 4, 1016. Telefoon 
0487521697. 
Reuver. De Schakel, Broek

laan 2,1013. Telefoon 077

4741130. 
• 25 april: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Slotemaker de Bruineweg 
272,19.3022. Telefoon 024

3974654
• 30 april: 
HardinxveldGiessendam. 

http://naposta-2005.de
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Hervormd Centrum, Talma
straat 9,1016 Telefoon 
0184618112, 
• I mei: 
Den Haag. Van der Valk Bij
horst, Zijdeweg 54,1016. Te
lefoon 0306063944. 
• 4 mei: 
NoordwijkBinnen. Ouderen
ruildag De Wieken, Wasse
naarsestraat5,13 3017. Te
lefoon 0713614198 
• 7 mei: 
Hendrik Ido Ambacht. Sand
ido, Reeweg 79,13.3017. Te
lefoon 0786814441 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg3g9a, 12 3016 30. Te
lefoon 0365304354. 
Lisse. 't Poelhuys, Vivaldi
straat4,1016. Telefoon 
0252411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43,1015 Telefoon 
0528275629 (na 20 uur). 
OosterhoutZuid. De Bunt
hoef, Bloemenhof 2,1316 
Telefoon 0162432738. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,1015. Tele
foon 0297525556 
Utrecht. Wijkgebouw, Balij
elaan 2a (ingang Croes
estraat), 1015 Telefoon 030
2886832 
• 8 mei: 
Venlo. De Koel, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
0773517700 
• 14 mei: 
Drenten. Open Hof, Coper
mcuslaan, 13 3016.30. Tele
foon 0321314305 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 3g9a, 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. 
Zeist. Kerckebosch, Graaf 
Adolflaan, 1016. Telefoon 
0306916858 
• 15 mei: 
VeghelZuid. De Golfstroom, 
Van Diemenstraat ia, 9.30
12.30 Telefoon 0413
367786 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,1013 Telefoon 024
6413608. 
• 16 mei: 
Rotterdam. Golden Tulip 
Airport Hotel, Vliegveldweg 
59,1016. Telefoon 030
6063944. 
• 19 mei: 
Steenbergen (Welberg). De 
Vaert, Kap. Kockstraat 54,19
22 Telefoon 0167563887. 
• 21 mei: 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg3g9a, 12 3016 30. Te
lefoon 0365304354 
Woerden. Al Bond  Filatelisti
sche Contactgroep Islamitische 
Wereld Excelsior, Singel 45a, 
9 3015 Telefoono348
481070. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1316.30. Tele
foon 0332863510. 
• 22 mei: 
Amsterdam. OC Amsterdam, 
JanTooropstraatgg, 1016. 
Telefoon 0306063944. 
Diemen. De Schakel, Burge
meester Bickerstraat 46a, 10
16 Telefoon 0206901936. 
Huissen. De Brink, Brink 8, 
1015 Telefoon 026
3255017. 
Reuver. De Schakel, Broek
laan 2,1013 Telefoon 077
4741130. 

• 23 mei: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Slotemaker de Bruineweg 
272, ig.3022. Telefoon 024
3974654 
• 28 mei: 
Boxtel. VmboCoIIege, Baan
derherenweg2,1013. Tele
foon 0411673775 
Brielle. Zalencentrum, Lan
gestraat 76,13 3016.30. Te
lefoon 0181415640. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.3016 30. Te
lefoon 0365304354. 
NoordwijkBinnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat 5,10
16. Telefoon 0713614198 
Roermond. Wijkgebouw, 
Schepen van Hertefeltstraat 
26a, 1316. Telefoon 0475
495899 
• 29 mei: 
Helmond. D'Herbergh, Mo
lenstraat 98, 9 3012 30. 
Nieuwegein. HetVeerhuis, 
Nijenmonde 4,1016 Tele
foon 0306o63g44 
• 4 juni: 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat43,1015. Telefoon 
052827562g (na 20 uur) 
OosterhoutZuid. De Bunt
hoef, Bloemenhof 2,1316. 
Telefoon oi6242gi54. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,1015 Tele
foon 02g7525556 
Utrecht. Wijkgebouw, Balij
elaan 2a (ingang Croes
estraat), 1015 Telefoon 030
2886832. 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

12 april: 
Mooi Nederland (afleveringen 
3 en 4); twee velletjes met vijf 
postzegels van €o.3g (geg
omd). 
30 april: 
25jaarKoninflin Beatrix; velle
tje met vijf verschillencle 
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) 
Zakelijke postzegels 2005, rol 
met honderd postzegels van 
€0 78 (zelfldevend) 
14 juni: 
Mooi Nederland (afleveringen 
5 en 6); twee velletjes met vijf 
postzegels van €0.3g (geg
omd) 
6 september: 
TiDeelmgemissie met de Volks
republiek China; thema 
'wind en watermolens'. In
formatie ontbreekt nog. 

Wijzigingen voorbehouden 

Aruba 

30 april: 
Zilueren regeringsjubileum konin
gin Beatrix; 105 en 215 cent. 
31 mei: 
Zonsondergang 2005; 60,100 
en 205 cent 

29 juli: 
Roojvogels 2005; 60, 75,135 
en 200 cent, souvenirvelletje 
van 470 cent 
30 september: 
Koraalzegcls 2005; 60, 75,100 
en 215 cent. 
31 oktober: 
Kinderzegcls2005 (zonder toe
slag); 75, 85 en 125 cent. 

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 ""■■> wa
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 ^0% 
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 {www nbjü 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 
(bibliothcek(a)nbfb org) 

DAG VAN DE 
JEUGDFILATELIE 

25]aar 
Jeugdclub 

n 

Schagenl = 
12 en 13 maart 2005 

Dit jaar werd de Dag uan de 
Jeugdjilatelie gehouden in 
Schagen. Het thema was 
'Ridders en kastelen' en dat 
IS terug te vinden in het ont
werp van het stempel. Het 
stempel laat het kasteel van 
Schagen zien, met zegeltan
den als kantelen. De Dag uan 
dejeugdjilatclie werd op 12 en 
13 maart jl. gehouden. 
Als u een afdruk van boven
staand stempel wilt hebben 
op een eigen poststuk, dan 
kunt u een met voldoende 
geldige Nederlandse zegels 
gefrankeerde, aan u zelf ge
adresseerde envelop of 
(prent)briefl<aartin een ge
frankeerde omslag doen, die 
u zendt aan TPG Post Col
lectclub, afdeling Stempe
ling, Postbus 30051, 9700 
RN Groningen De uiterste 
datum van inzending 1531 
mei 2005 En zet u linksbo
ven op de omslag 'Stempel 
Dag van de Jeugdfilatelie' 

EERSTEVIUCHTSTEMPEL 
Op 27 maart werd voor het 
eerst met een F70 KLM City
hopper van Amsterdam naar 
Tallinn (Estome) gevlogen 
Ter gelegenheid hiervan 
werd een bijzonder eerste
vluchtstempel vervaardigd 
Verdere details hierover zijn 
ongetwijfeld binnenkort in 
de rubriek van mijn collega 
Hans Dekker te lezen. Het 
was niet mogelijk een afdruk 
van dit stempel op eigen 
poststukken geplaatst te 
krijgen. Bij de vereniging De 

v l uch t KLM 

27 maart 2005 
vliegende Hollander kunt u 
kantenklare enveloppen 
bestellen. U moet dan wel 
lid te zijn van die vereniging. 
Het adres vindt u in de ru
briek 'Luchtpostnieuws' el
ders in dit nummer. 

DAGTEKENINGSTEMPEL 
TPGPOST AMSTERDAM 
Van Pieter Michels uit Val
kenswaard ontving ik een af
beelding van een 'normaal' 
dagtekeningstempel met de 
tekst TPG Post Amsterdom. Het 
gaat hier waarschijnlijk om 

een handcilinderbalkstem
pel, zoals dit bij de meeste 
postkantoren in gebruik is. 
Stempels met deze tekst ko
men bij mijn weten voor in 
drie varianten machine
stempel, handstempel en 
rolstempel Tot nu toe is 
Amsterdam gesignaleerd; ik 
heb dergelijke teksten nog 
niet gezien van de andere vijf 
grote sorteercentra. Moch

SAMENSTELLING: KEES VERHULST 
POSTBUS 24013, 2490 AA DEN HAAG 

EMAIL: KEES.VERHULST@WANADOO.NL 

ten er lezers van Filatelie zijn 
die zo'n stempel tegenko
men, dan houd ik mij aanbe
volen voor een afljeelding 
Door de naamswijzing van 
TPG in TNT is de verwach
ting dat de stempels met de 
tekst TPG Post ooit vervan
gen zullen worden door 
'TNT'of'TNT Post'. 

DE PAASHAAS 
In het februarinummer liet 
ik u het stempel zien van de 
kerstman, maar wist u dat 
ook de paashaas een eigen 
stempel heeft' Of eigenlijk 
moet ik zeggen depaasha
zenfamilie Vader paashaas 
ligt lekker languit m het gras 
een worteltje te eten en ken
nelijk moet zijn zoon het 
stokje nu overnemen Zou 
hij kunnen gaan genieten 
van zijn vervroegd pensioen' 

* 
QSsEREisreo^ 

http://www.muscom.nl
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'COLLECTIEYERHUUR' 
WAS 1-APRILGRAP 
Lezers Filatelie bleken oplettend 

P0STZEGELVERZAMEUN6EN: 
NU OOK TE HUUR 

Unttkpnjici blidl i»»oni' t^Tzamilaar itndtiljk rnidallltkonitn 

Ï E « S 

Lezers die niet wisten of ze erin 
geloven konden of niet, vroegen 
de redactie wie de schrijver was 
van het artikel Postzegelverza
melingen: nu ook te huur in Fila
telie van maart j l . Die informa
tie werd echter niet verstrekt: 
als we de naam van de auteur 
hadden onthuld - het betrof 
Wim Roffelsen uit Breda - was de 
kans groot geweest dat de grap 

meteen was doorzien: Wim was 
immers de man achter de schit
terende een-aprilgrap van 1988, 
die talloze lezers erin deed vlie
gen. Honderden Belgische fri-
teszegels (uitgiftedatum: i 
april) werden toen bij de redac
tie besteld. 
De doelgroep waarop de grap 
van 2005 zien richtte was Ken
nelijk wat kleiner, want het aan
tal aanvragen, gericht aan de 
'Selectiecommissie huurcollec-
ties' in Huizen, kon op de vin
gers van één hand worden ge
teld. Veel groter was het aantal 
bellers en schrijvers (vooral e-
mailers, want dat medium blijkt 
door de filatelisten definitief te 
zijn ontdekt) dat de zaak door
had. Ze allemaal noemen gaat 
te ver, maar enkelen ervan wil
len we voor het voetlicht halen. 
De heer C. Jordans kon de grap 
wel waarderen, wat niet zo gek 
is voor iemand die in Bergen op 
Zoom woont: 'Een prachtver-
haal,' schreef hij. 'Het zit goed 
in elkaar, maar een verzameling 
huren, dat is een luchtkasteel. 

een sprookje dat niet bestaat.' 
Paul van Beek uit Driebruggen 
schreef onder meer: 'Een oude 
vriend van mij voelt er wel wat 
voor; de topstukken uit zijn om
vangrijke collectie liggen al tien
tallen jaren doelloos in de kluis. 
Zo heeft hij onder andere een 
diagonale strip van vier van de 
Blauwe Mauritius. Hij wil alleen 
weten hoe het zit met de BTW 
over de leasevergoeding, de 
euro uit de geopperde construc
tie; geldt deze vergoeding per 
zegel of per eenheid? Uw ant
woord graag vóór ^ april a.s.'. 
Een aangename bezigheid was 
het afluisteren van de voicemail-
berichten die de afgelopen we
ken bij de redactie werden inge
sproken (vooral veel lof). Eén 
beller vond de grap zó goed dat 
hij de verbinding na het inspre
ken van zijn boodschap bijna 
schaterend verbrak. 
Alle Filatelielezers - ook zij die 
erin vlogen - zeggen we hartelijk 
dank voor hun reacties. Met 
name Dannyjimmink, die de 

'Mister één april' Wim Roffelsen uit Breda 

grap heel goed doorhad, maar 
de gelegenheid aangreep voor 
een serieuze bespiegeling over 
tentoonstellingen. Die reactie 
houdt u nog tegoed, want we 
willen hem de ruimte geven die 
hem toekomt: Danny's brief 
wordt binnenkort in de rubriek 
'Lezerspost'opgenomen. Red. 

.,-y. O. ZsP Zi^ //C^^'^''^ i'^tnnc/^j^y /*! aan/V^^r 

Aanvraag i^oor het huren van een tentoonstellingscollectie, in dit geval Kroatië 7947-1945 

JUBILEUM NATUURMONUMENTEN 
LEVERT SMAAKVOL PRESTIGEBOEKJE OP 

308 

Het eerste Nederlandse presti-
geboekie van 2005 is sinds 22 
maart j l . verkrijgbaar. Ditmaal 
bevat het boekje de postzegels 
van de twee postzegelvelletjes 
die ter gelegenheid van het jubi
leum 'Honderd jaar Natuurmo
numenten' werd uitgegeven: 
vier verschillende postzegels 
van het Naardermeer en vier 
verschillende postzegels van de 
Brunssummerheide (de priori
ty-variant. Vooral verzamelaars 
van het thema 'Natuur' zullen 
het boekje als een waardevolle 
aanvulling op hun thematische 
verzameling beschouwen. 
De postzegels in het boekje zijn 
verspreid over vier pagina's: 
twee zegels op elke pagina. De 
twaalf tekstpagina's geven in 
beeld en tekst informatie over 
de gebieden van Natuurmonu
menten, waaronder de twee na
tuurgebieden die op de postze
gelvelletjes zijn afgebeeld. Per 
provincie wordt één gebied van 
Natuurmonumenten uitgelicht. 
De prestigeboekjes blijken erg 
populair te zijn; bij de Collect-
Club van TPCPost in Gronin
gen zijn niet alle boekjes meer 
te bestellen. Het prestigeboekje 
'Koningin Beatrix en haar gezin' 
is op het moment van verschij

nen van dit nummer van Filate
lie waarschijnlijk al uitverkocht. 
Het eerstvolgende prestige
boekje van dit jaar zal ook ko

ningin Beatrix als onderwerp 
hebben; ditmaal is de aanlei
ding haar zilveren regeringsju
bileum, dat dit jaar wordt ge
vierd. Op dit moment is nog 
niet bekend welke boekjes er 
verder in 2005 nog zullen vol
gen, maar als TPGPost de nor
male planning aanhoudt, ko

men er nog minstens twee an
dere uit. Een van die twee is 
waarschijnlijk een kortingzegel-
boekje, vergelijkbaar met het 
boekje dat eind 2004 ver
scheen. 
De prestigeboekjes zijn op de 
meeste verkooppunten verkrijg
baar; ze kosten 9,95 euro. 



POSTZEGELVEILING H O E S 
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FRANCO 

187ste VEILING OP 2 EN 5 SEPTEMBER 2 0 0 5 
( W i j ve i l en o p een a n t l e r e d a t u m ( l an e e r d e r v e r m e l d ! ) 

In o n z e I 86 ' ' " ' ve i l ing haa lden wi j hoj4C" ophrengs len m<-l n a m e voor m o o i klassiek Nederk inds (losllris. 
i:nkele voorbee lden ( W l ' l i - n u m m r s en hamers la ; ; zond<-r kosten) . 

Nr. 44 : € 1900 , \ r . 6 8 : i. 8 0 0 , R o l l a n d i n s yi: € 4>()(), Poslbewi js 1-7: € >7()(). 

W i j z o e k e n voor onze in te rna t iona le k l a n t e n k r i n g postzegels en m u n t e n van d«- j;ehel«" were ld : 
col lect ies, voor raden , a l l e rhande samenste l l ingen c-n n a t u u r l i j k he tere losse- n u m m e r s en series. 

W i j z i jn al sinds mensenheugn is succesvol mc-t hel vc-ilen van j>espc-c ia l iseerde collec tic-s, 
zoals klassiek Neder land c-n ()verzc-c-, themat ische ver/ .anielingc-n c-n posthistor ie . 

Ovc-rwec-gt u u w collectie- of rc-staiiten te- vc-rkopc-n, nec-m d a n contact op mc-t lloc-s. 
Onze- ve i l i ngvoorwaarden z i jn gunst ig c-n d e vc-rkavc-ling is b i j ons in goe-dc- h a n d e n . 

V o o r d e s e p t e m b e r v e i l i n g k u n t u i n z e n d e n tot e n m e t 8 j u l i a.s. 
op ons k a n t o o r ( u i ts lu i tend of afspraak) ol d o o r u w zegels of m u n t e n pe-r post o p te sture-n n.i.ir etc- postbus. 

Cirotere colh-c lies w o r d e n c-venluc-c-l b i j ii thuis opgeha .dd . 

\'c>or mc"C-r informatie- k u n t u o o k onze- we-l)site- l»c-zoe-kc-n tvwtv.pzv-hoc-s.nl. 

P O S T Z E G E L V E I L I N G H O E S 
Kantoor Sf. Annaplein 7 rilburj> Postadres: l 'os tbus>l ( )6 '5()()> l ) ( I i l b i i r 

ToU-roon: 013-5800434 lax : 013-5800433 I m a i l : inro(5)pyv-hcK s.nl 

„ale Partijen lV|j 

JUtijdOichtbii 

Leeuwarden 

Amsterdam Tel: 020 - 618 87 12 
I Amsterdam rW ) Hengelo 

Den Haag Tel: 070 - 362 52 63 
Den Haag • Utrecht 

Hengelo Tel: 074 - 250 86 50 * • Rotterdam 

Leeuwarden Tel: 058 - 212 20 961 -|>- ' ^ H . . - ^°"'°. 

Rotterdam Tel: 010 - 482 67 25 
Sittard Tel: 046 - 420 16 50 
Utrecht Tel: 030 - 244 31 70 
Venio Tel: 077 - 35 12 698 

De Nationale Partijen Winkels is een landeli jke organisatie. 
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'BESTRIJD HET LEED 
DAT KANKER HEET' 

De filatelie doet mee in strijd tegen doodsoorzaak nummer 2 

SITUATIE IN NEDERLAND 
KWF Kankerbestrijding 
De oorsprong van KWF Kanker
bestrijding ligt in het jaari949. 
Koningin Wilhelmina ontving 
bij haar gouden regeringsjubi
leum in 1948 [i] een Nationaal 
Geschenk: een bedrag van ruim 
twee miljoen gulden. Zij be
sloot dit bedrag te bestemmen 
voor de bestrijding van kanker. 
Hiermee was het Koningin Wil
helminafonds een feit. De eer
ste serie toeslagzegels voor het 
fonds verscheen al in 1955 [2]. 
Tien jaar later gebruikte het 
KWF een frankeerstempel met 
de tekst Bestrijdt inet leed, dat 
kanker lieet!, dezelfde slogan 
die ook als titel voor dit artikel 
is gekozen [3]. In 1969 werd ter 
gelegenheia van het 20-jarig be
staan een jubileumstempel ge-

DOOR 0 . V E E N S T R A , B U I T E N P O S T 

De diagnose 'kanker' - de tweede doodsoorzaak, na hart

en vaatziekten - roept bij veel mensen grote angst op. Het 

is dan ook een ziekte die diep ingrijpt in je leven. In 

Nederland wordt elk jaar bij ruim 69.000 mensen kanker 

vastgesteld. De verwachting is dat dit aantal in 2015 al 

zal stijgen naar 95.000. Al jarenlang besteedt de filatelie 

aandacht aan de noodzaak van kankerbestrijding, zo 

blijkt uit het nu volgende artikel. 

bruikt met de tekst 20jaar kan
kerbestrijding [4] en OOK in 1974, 
bij het 25-jarig bestaan, werd 
een iubileumstempel vervaar
digd. In 1970 werd een stempel 
georuikt met een tekst die nog
al 'optimistisch' van toon is: Sa

men bouwen aan een wereld zon
der kanker [^]. Uit de aantallen 
die in de inleiding van deze bij
drage te vinden zijn, blijkt dat 
die toekomst nog heel ver van 
ons verwijderd is. Tien jaar later 
gooide het KWF het dan ook 

over een andere boeg: Kanker
bestrijding -je kunt en mag er 
niet omheen'. [6]. Zo'n tien jaar 
later werd die boodschap ver
kort tot Kankerbestrijding, daar 
kan niemand omheen [7]. 
Dit jaar bestaat het KWF Kan
kerbestrijding vijfenvijftig jaar. 
In al die jaren was het fonds 
één van de grootste financiers 
van het projectgebonden kan
keronderzoek in Nederland. De 
noodzaak tot zulk onderzoek 
wordt nog steeds groter. Nu al 
zijn in ons land ongeveer 400 
duizend mensen voor kanker in 
behandeling of onder controle. 
Ondanks de vooruitgang in de 
kankerbestrijding - het percen
tage mensen waarvoor de 'vijf-
jaarsoverleving' voor alle vor
men van kanker geldt, stijgt 
jaarlijks met ongeveer een half 
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DE KRAB: BEELDDRAGER 
VAN HET BEGRIP KANKER 

Kanker bestaat al heel lang. Er 
zijn Egyptisch mummies ge
vonden van mensen die aan 
kanker zijn overleden. De 
naam kanker stamt uit de 
Griekse en Romeinse oudheid. 
Hippocrates (460-377 v.Chr.), 
de 'Vader van de Moderne Ge
neeskunde', deed veel onder
zoek . De uiüopers van gezwel
len die hij bij mensen zag, ver
geleek hij met de ledematen 
van een krab. 
Het Latijnse woord voor kanker 
is cancer; het Nederlandse 
woord 'kanker' is ervan afge
leid. Ook in veel andere talen is 
kanker gerelateerd aan de krab 
of de kreeft (Duits: Krebs, 
Frans en Engels: cancer). 
Over de gehele wereld wordt de 
kreeft of krab als een symbool 
voor kanker gebruikt. Veel or
ganisaties voor kankerbestrij
ding nemen het schaaldier 
daarom in hun beeldmerk op. 
KWF Kankerbestrijding door
boort de krab met een degen, 
als symbool van het bestrijden 
van kanker. Meteen vanaf haar 
ontstaan nam Kankerbestrij
ding het 
beeldmerk 
in gebruik, 
zoals blijkt 
uit de fran-
keers tempels. 
Het beeldmerk 

vinden we ook op de kankerbe-
strijdingzegels uit de jaren 
1955 (met een microscoop, om 
het wetenschappelijk onder
zoek te accentueren), 1969 (ge
stileerde kreeft) en 1974 (25 
jaar KWF). Het symbool is ui
teraard ook veelvuldig afge
beeld op postzegels van landen 
van over de gehele wereld. Een 
opvallende uitzondering is de 
serie Kankerbestrijding van de 
Nederlandse Antillen uit i960. 
Daarop geen krab, maar een 
diepzeeduiker en twee vissen... 
In de loop de jaren is het beeld
merk, met de verschillende 
roepnamen voor het Koningin 
Wilhelminafonds voor de Ne
derlandse Kankerbestrijding, 
enkele malen gerestyled. De 
huidige uitvoering (onder) da
teert van 2003 en verbindt de 
nieuwe roepnaam KWF Kan
kerbestrijding aan het logo met 
behulp van de vlakken blauw 
en rood (een verwijzing naar 
het Nederlandse karakter van 
de organisatie). De naam KWF 
Kankerbestrijding is het 'ko
ninklijke' blauw geplaats. Het 
beeldmerk ontleent zijn vorm 
en kleuren aan de wimpel van 
de Nederlandse vlag. 

KWF 
KANKER 

BESTRIJDING 

procent en bedraagt momen
teel ruim 50 procent- zal het 
aantal kankerpatiënten toene
men, mede door de vergrijzing. 
De giften van de Nederlandse 
bevolking blijven dus een be
langrijke factor om kankeron
derzoek ook in de toekomst 
mogelijk te maken. Het is dus 
vrij logisch dat KWF Kankerbe
strijding in 1990 een stempel 
gebruikte met de veelzeggende 
tekst sojaarbedanl<t [8]. 
In de jaren zestig werd zelfs een 
nationale loterij voor de kanker
bestrijding gehouden. In een 
frankeerstempel uit 1969 werd 
opgeroepen daarvoor loten te 
kopen [9]. Het stempel werd 
gebruikt door Bureau Wico, 
waarvan de oorsprong niet 
meer viel te achterhalen; mis
schien was het een organisatie 
die zich met fondsenwerving 
bezighield. 

KI KA 
Het is niet de bedoeling in dit 
artikel alle kankercentra de re
vue te laten passeren, maar een 
uitzondering lijkt op zijn plaats 
voor KIKA (l<inderen Kanker-
vrij). De bekende kinderkanker-
specialist prof. dr. Tom Voute 
nam in 2001 afscheid van het 
Emma Kinderziekenhuis AMC 
in Amsterdam. De Munten-
damprijs die hij bij die gelegen
heid ontving, stelde hij ter be

schikking aan het onderzoek 
van kinderoncologie. De beken
de atlete Inge de Bruijn (meer
voudig winnaar van medailles 
op de Olympische Spelen van 
Sydney) is als mede-initiatief
neemster en ambassadrice 
nauw verbonden met KIKA. 
Helaas hebben al 800 jongeren 
tot 18 jaar kanker, waarvan circa 
70 procent geneest. 

DUITSLAND 
We kunnen in dit bestek niet 
alle landen behandelen die fila-
telistische aandacht aan de kan
kerbestrijding hebben besteed. 
Ik wil een in mijn ogen logische 
uitzondering maken voor Duits
land, of liever: voor de Duitse 
zusterorganisatie van KWF Kan
kerbestrijding: de Deutsche 
Krebshilfe. In 1974 opgericht 
door Mildred Scheel kreeg deze 
organisatie in 1977 een verge
lijkbare status als 'onze' KWF. 
Sinds 1992 is in Keulen de Dr. 
Mildred Scheel Akademie für For
schung und Bildung GmbH ge
vestigd, een instelling van groot 
belang voor de kankerbestrij
ding in Duitsland. De naam van 
de oprichtster is vermeld in het 
frankeerstempel van de Deut
sche Krebshilfe uit 1986, waarbij 
het gironummer 909090 en de 
tekst Dem Leben zuliebe: den 
Krebs besiegen worden vermeld 
[io]. In de frankeerstempels van 

è Deutsche Krebshilfe ont
breekt het bekende symbool 
van de krab. In 1984 begeleidde 
een vogel de tekst Dem Leben 
zuliebe, kennelijk de vaste slag
zin van de Duitse organisatie, 
want hij werd ook vermeld in 
het jubileumstempel uit 1994 
[n]. In dit stempel - en in üet 
machinestempel bij het 30-jarig 
bestaan in 2004 [12] - zien we 
ook het beeldmerk van de 
Krebshilfe. 
Ook in Duitsland bestaat een 
aparte organisatie voor de hulp 
aan kinderen met kanker: de 
Stiftung Deutsche Krebshilfe, die 
als motto heeft Hilfe Leisten. 
Hoffnung geben. Dem leden zu
liebe. De stichting maakt ge
bruik van een speciale mascot
te, Maari [13], die we afgebeeld 
zien in het stempel van de 
Deutsche Krebshilfe met de tekst 
Helfen, Forschen, Informieren 
[14], met andere woorden: de 
kernfuncties van de kankerbe
strijding. Daarnaast is in Duits
land de Stiftung für das Chroni
sche Kranke W/ia werkzaam, die 
- zo blijkt uit een frankeerstem
pel - actiefis in de nazorg voor 
kinderen met kanker [15]. 

KANKERCENTRA 
In Nederland bestaan twee ge
specialiseerde behandelcentra 
voor kanker. In Amsterdam is 
het Nederlands Kanker Insti-

tuut/Antoni van Leeuwenhoek 
Ziekenhuis (NKI/AvL) geves
tigd. Het is een geïntegreerd 
kankerinstituut, oestaande uit 
een researchlaboratorium en 
een gespecialiseerd oncolo-
giscii ziekenhuis. Het instituut 
werd gesticht in 1913, zoals 
blijkt uit een zegel die in 1988 
werd uitgegeven bij het 75-jarig 
bestaan. Uit 1971 stamt een 
frankeerstempel van het 
NKI/AvL[i6]. 
Het andere centrum staat in 
Rotterdam: het Erasmus Me
disch Centrum-Daniel den Hoed 
Kliniek. Een jubileumstempel 
uit 1989 meldt dat in dat jaar 
het 75-jarig bestaan kon worden 
gevierd [17]. Vorig jaar februari 
bestond Erasmus-Daniel den 
Hoed dus precies negentig jaar. 
Begonnen als Rotterdams Ra
diotherapeutisch Instituut (RTI) 
in 1914, verhuisde het oncolo
gisch centrum in 1965 naar een 
nieuw categoraal ziekenhuis 
aan de Groene Hilledijk In Rot
terdam-Zuid. Het werd ver
noemd naar dr. Daniel den 
Hoed, radiotherapeuten van 
1940 tot 1950 directeur van de 
kliniek. De kliniek fuseerde in -
i995met het Academisch Zie- ^ 
kenhuis Rotterdam, dat sinds 1 * 
januari 2003 samen met de me
dische faculteit van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam één uni
versitair medisch centrum 
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vormt onder de naam Erasmus 
MC ofwel voluit Erasmus MC-
Daniel den Hoed Oncologisch 
Centrum. 
Bij de opening van het nieuwe 
ziekenhuisgebouwvan het NKI-
AVL in Amsterdam, in juni 
2004, pleitte koningin Beatrix 
voor de concentratie van kan
kerbehandeling in twintig è der
tig gespecialiseerde kankercen
tra; dit om verdere versnippe
ring te voorkomen. 
In ons land zijn negen integrale 
kankercentra werkzaam, die tot 
doel hebben ervoor te zorgen 
dat elke kankerpatiënt in Neder
land optimale zorg ontvangt en 
dat dan zo dicht mogelijk bij 
huis. 
De kankercentra richten zich op 
hulpverleners en beleidsmakers 
in de oncologie, in ziekenhui
zen en in de eerste lijn. 
Het VIKC, de Vereniging van In
tegrale Kankercentra, is een lan
delijk samenwerkingsverband. 
De LOK, het Landelijk Overleg
orgaan Kankercentra, was hier
van kennelijk een voorloper; zie 
hetfrankeerstempel uit 1992 
[i8, vorige bladzijde]. 
Twee voorbeelden van frankeer-
stempels van integrale kanker
centra wil ik hier tonen: Rotter
dam [19, vorige bladzijde] en 
Groningen [20] (Integraal Kan
kercentrum Noord-Nederland). 

VOORLICHTING 
Persoonlijke voorlichting en fol
ders verschaften lange tijd - sa
men met de telefoon - het ant
woord op vragen over kanker. 
Een Belgisch frankeerstempel 
uit 1995 [21] maakt dat duidelijk. 
Maar geleidelijk aan heeft ook 
het internet zich tot een belang
rijke informatiebron ontwikkeld, 
niet alleen voor kanker, maar 
voor tal van andere ziekten. In 
een stempel uit 2000 met de 
tekst Leven met kanker {Neder
landse Federatie van Kankerpa
tiëntenverenigingen NFK) wordt 
daarom ook de website van de 
NFK vermeld [22]. Deze koepel
organisatie heeft samen met 
KWF Kankerbestrijding en de 
integrale kankercentra een taak 
op het gebied van patiënten
voorlichting. In een stempel uit 
2002 staat het nog duidelijker 
[23]: Vragen over kanker? 
www.kankerhestrijding.nl. Toch 
wordt ook hier nog steeds het 
telefoonnummer van de gratis 
hulp- en informatielijn vermeld. 
OOK de Contactgroep Kahlerpa-
tiënten, een vereniging voor pa
tiënten met multipel myeloom 
en de ziekte van Waldenstrom, 
heeft een website waarop voor
lichting wordt gegeven over bei
de ziekten [24]. De aanduiding 
multipel myeloom is de sinds 
kort ingevoerde aanduiding 
voor de redelijk zeldzame ziekte 

van Kahler (beenmergkanker). 
Aparte aandacht verdient het 
frankeerstempel van de Zwolse 
Kruisvereniging uit 1970 [25]. In 
de opsomming van taken is op 
de zesde regel 'kankerbestrij
ding' opgenomen. 

BEHANDELING 
Vroegtijdige herkenning van 
kanker kan, dat zal duidelijk 
zijn, van grote invloed zijn bij 
het vinden van een doeltreffen
de behandeling. In de filatelie 
komen we daan/an interessante 
voorbeelden tegen. Op een 
Amerikaanse zegel uit 1978 met 
de tekst Early cancer detection 
('vroege ontdekking van kan
ker') is George Papanicolaou af
gebeeld [26], de man die in 1923 
de zogenoemde PAP-test uit
vond. Dankzij die test kon de 
techniek van de vaginale uit-
strijkjes zodanig worden verbe
terd, dat gevallen van baarmoe
derhalskanker die eerder onop
gemerkt bleven, konden wor
den ontdekt. Helaas werd deze 
belangrijke ontdekking door de 
gevestigde medische orde meer 
dan twintig jaar genegeerd. 
Ook een frankeerstempel van 
de Duitse organisatie AOK 
(toch al goed voor een impo
sante reeks thematisch aantrek
kelijke frankeerstempels op het 
gebied van de gezondheid) be
nadrukt het befang van het tij

dig ontdekken van kanker: Krehs 
- Früherkennung rettet Lehen [27] 
('kanker - vroege herkenning 
redt levens'). 
Een nogal 'monsterlijk' uitge
vallen Oostenrijkse zegel uit 
1976 [28] benadrukt eveneens 
het belang van vroege ontdek
king: Früherkennung- Kampf 
dem Krehs! ('vroege ontdekking 
- bestrijdt kanker!'). 
Van de zogenaamde 'Rode-
Kruiszegels' van Macedonië is 
vooral de uitgifte uit 1992 inte
ressant [29, 30], vanwege de 
(Engelse) tekst In cancer is de
tected early, it is curable ('als 
kanker tijdig wordt ontdekt, is 
het te genezen'). Met In zal wel 
/ /z i jn bedoeld, maar dit terzij
de. Op de beeldzegels zijn on-
derzoeks- en bestralingsappara
ten afgebeeld. 
Ook wetenschappelijk onder
zoek is van groot belang in de 
strijd tegen kanker, zoals in het 
Oostenrijkse Institut für Tumor-
hiologie - Krebsforschung der Uni
versität Wien [31]. 
In dit verband zou een uitge
breid verhaal kunnen volgen 
over de belangrijke rol die de 
uitvinder van de röntgenstralen, 
de Duitser Wilhelm Röntgen [32 
en 33], en het echtpaar Pierre en 
Marie Curie [34] bij de bestrij
ding van kanker hebben ge
speeld, maar dat zou te ver voe
ren. De genoemde onderzoe-

http://www.kankerhestrijding.nl


Leben ist 
ein Geschenk 

...jeden Tag ncul 

kers zijn op de postzegels van 
vele landen geëerd. 

VORMEN VAN KANKER 
Sommige van de vele vormen 
van kanKer krijgen relatief veel 
aandacht. Want al doen zich ie
der jaar 25.000 gevallen van 
huidkanker voor, longkanker 
(negenduizend nieuwe geval
len) en borstkanker (tiendui
zend, [35]) krijgen toch meer 
aandacht, ook in de filatelie. 
Over longkanker - vaak veroor
zaakt door roken - is bijvoor
beeld heel veel filatelistisch ma
teriaal beschikbaar [36]. 
Behalve veel zegels met soms 
heel realistische beelden waar
schuwen ook talrijke stempels 
voor de gevaren van het roken. 
In ons land heeft vooral de 
Stichting Voii<sgezondheicl en Ro-
fcenfrankeerstempels gebruikt 
met sprekende teksten als Ro-
ken... waarom zou ik?, Wie rookt 
is niet gezien of Roken? Waarom 
zou je?. In een ander stempel 
wordt gewaarschuwd Laat een 
ander niet meeroken. 
Bij vrouwen is borstkanker een 
veel voorkomende vorm van 
kanker. Op een Australische ze
gel uit 1997 treffen we dan ook 
de tekst One in 14 Australian wo
men aan [37]; een op elke veer
tien Australische vrouwen krijgt 
dus met de diagnose 'borstkan
ker'te maken. 

Een Amerikaanse borstkanker-
zegel [38] legt de nadruk op de 
financiële ondersteuning van 
wetenschappelijk onderzoek 
om goede behandelmethoden 
te kunnen ontwikkelen (Fund 
ti^e fight - Find a cure). 
De Amerikaanse prostaatkan-
kerzegel Prostate Cancer Aware
ness uit 1999 [39] benadrukt het 
grote belang van regelmatige 
controle [Annual Checkups and 
Tests). Ook deze vorm van kan
ker kan tegenwoordig beter be
streden worden, net zoals teel
balkanker, dat lang een dodelij
ke ziekte was. In de jaren zeven
tig werd voor deze laatste ziekte 
een fantastisch werkende che
motherapie ontwikkeld en 
sindsdien overleeft het grootste 
deel van deze patiënten, van 
wie de zesvoudig Tour de 
France-mnnaar Lance Arm
strong het bekendste voorbeeld 

PREVENTIE 
We leven in een tijd waarin de 
aandacht voor een gezonde 
leefstijl sterk groeit. Hoe je leeft 
i>ormt mee de basis van je wel of 
niet gezond zijn later, zo formu
leert een frankeerstempel uit 
1979 van Interkruis Zuid-Hol
land het [40]. Ook vier buiten
landse frankeerstempels bena
drukken nog eens het grote 
goed van een goede gezond

heid. Ze bevatten de teksten 
Gesundheit - Dein höchstes Cut! 
('gezondheid -je belangrijkste 
bezit!'), Gesundheit ist Dein 
höchstes Cut! [41] ('gezondheid 
is je belangrijkste bezit!'), Leben 
ist ein Geschenk...jeden Tag neu! 
[42] ('het leven is een ge
schenk... iedere dag opnieuw!') 
en Life ist fragile - Handle with 
care [43] ('het leven is waardevol 
- behandel het met zorg"). 
Uit alle teksten spreekt de eigen 
verantwoordelijkheid voor de ei
gen gezondheid. Weliswaar kan 
gezond gedrag niet altijd ziekte 
voorkomen, maar wetenschap
pelijk onderzoek heeft aange
toond, dat er een verband is 
tussen het ontstaan van kanker 
en ons eigen gedrag. Een ma
nier van leven die kanker gega
randeerd voorkomt, is er echter 
helaas niet. Vaak is kanker het 
gevolg van een samenloop van 
omstandigheden. 

TOEKOMSTPERSPECTIEF 
In 2004 deden zich op het ge
bied van de kankerbestrijding 
twee belangrijke ontwikkelingen 
voor. Het ministerie van Volks
gezondheid werkt met KWF 
Kankerbestrijding en andere or
ganisaties aan een Nationaal 
Programma Kankerbestrijding 
(NPK), zeg maar een soort Del
taplan voor de kankerbestrij
ding. Rond de tijd dat dit artikel 

verschijnt moet het NPK duide
lijkheid verschaffen over de am
bities, mogelijkheden en ver
worvenheden van de kankerbe
strijding in Nederland. Metzo'n 
overkoepelende coördinatie van 
de kankerbestrijding zijn in het 
buitenland al successen ge
boekt. 
Ronduit revolutionair is de be
wering van de Amerikaanse 
kankerspecialist Judah Folk-
man, dat kanker ooit een chro
nische ziekte wordt die te be
handelen zal zijn met medicij
nen die nauwelijks bijwerkingen 
hebben. Hij verwacht zelfs dat 
het binnen tien jaar zover kan 
zijn. Ook Nederlandse kanker
specialisten sluiten niet uit dat 
er in de toekomst inderdaad 
goed met verschillende vormen 
van kanker valt te leven, maar 
ze leggen zich nog met vast op 
een bepaalde termijn. 
Het kan dus heel goed dat er 
over een jaar of tien geen aan
leiding meer is een artikel zoals 
dit in Filatelie op te nemen. 

Bronnen: 
Bij de samenstelling van dit ar
tikel is dankbaar gebruik ge
maakt van talrijke websites op 
het internet die aan de thema's 
'kanker' en 'kankerbestrijding' 
zijn gewijd. 
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Verhuiskaarten: 
ander papier 
De heer S Koops meldt 
een verhuiskaart m A6-
formaat, gedrukt bij En
schedé, waarvan het kar
ton minder glad is en 
dikker dan dat van de eer
ste oplagen. Ook ziet het 
karton er onder ultravio
let licht anders uit, name
lijk bruingrijs in plaats 
van donkergrijs. 

Wel zegel, geen 
postwaardestuk 
Vijf briefkaarten die uit
gegeven zijn door de or
ganisatie Antifascistische 
Alrtie dragen in de rech
terbovenhoek van de 
adreszijde een afbeelding 
die aangezien kan wor
den voor een postzegel 
(zie hierboven). Een foto 
van twee Olympische me
daillewinnaars uit 1968 
die op het erepodium de 
Black Panther-groet brach
ten, is namelijk voorzien 
van een kartelrand en een 

ItW m 
7<- r^O-^pi. 

GEEN MENS IS ILLEGAAL 

y^ 
Voorbeeld van kaarten (geen postiDaardestuIcIccn) die door de Antifascistische Aktie zijn uitaê euen 

waardeaanduiding 59 ct.. 
Het zal vast niet de be
doeling van de organisa
tie zijn dat deze kaarten 
ongefrankeerd verstuurd 
worden, maar het werkt 
wel. Ik kreeg zo' n kaart 
keurig gestempeld thuis
gestuurd, zonder straf-
port. De afzender was ui
teraard een filatelist. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Australië 
Behalve vele fraaie voor
gefrankeerde enveloppen 
en luchtpostbladen zijn 

in Australië ook post-
waardestukken verkrijg
baar voor het zakelijke 
postverkeer. Hierbij gaat 
het meestal om grote en
veloppen die eerder func
tioneel dan mooi zijn en 
die bij verzamelaars met 
erg in de smaak vallen. 
De hoge aanschafprijs 
speelt daarbij natuurlijk 
ook een rol. Gebruikte 
exemplaren zijn niet 
duur, maar vaak moeilijk 
te vinden. 
Onlangs kreeg ik weer 
twee van die grote enve
loppen in handen. De 
eerste is een expresse-en-

velop (formaat B4) voor 
brieven en documenten 
van maximaal 500 gram 
en een dikte van ten 
hoogste 20 mm [i]. 'Ge
garandeerd de volgende 
dag bezorgd' staat in gro
te letters op de voorzijde 
van de envelop, maar aan 
die garantie blijken nogal 
wat voorwaarden verbon
den te zijn. Te late bezor
ging levert de afzender 
geen vergoeding op, 
maaralleen een nieuwe 
envelop. Het getoonde 
exemplaar kwam overi
gens op tijd aan; het werd 
verzonden van Sydney 

naar Darwin in oktober 
2004. 

Het tweede item is een en
velop (ook formaat B4) 
voor aangetekende ver
zending naar het buiten
land [2]. In de rechterbo
venhoek staat een Port-
betaaldaanduiding met 
de landsnaam. Onderaan 
de voorzijde staat een 
verklaring dat de envelop 
uitsluitend brieven en/of 
documenten bevat; die 
verklaring moet door de 
afzender getekend wor
den. In tegenstelling tot 
de hiervoor genoemde 
expresse-envelop zijn op 
deze envelop kenmerken 
te zien van het verwer
kingsproces. Op het 
blauwe gedeelte zijn met 
een inkjetprinter de da
tum, tijd en plaats van 
verwerking aangebracht 
(Sydney West, 6 novem
ber 2003, 23:20 uur). 
Daarnaast staat een oran
je streepjescode ten be
hoeve van de sortering. 
In Nederland zijn twee 

1; Registered?OST • » ! ' . „.̂ „JP 
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stickers op de envelop 
aangebracht, namelijk de 
barcodesticker voor aan
getekende zendingen 
linksonder en het grijze 
'Geen gehoor'etiket. 

Ierland 
Ter gelegenheid van Saint 
Patrick's Day werden op 
17 februari van dit jaar 
een set van twee wens
kaarten met envelop en 
een set van vier briefkaar
ten uitgebracht. De prij
zen bedragen respectie
velijk € 5.40 en € 7.20. De 
kaarten kunnen naar alle 
bestemmingen ter wereld 
verstuurd worden. 

NieuwZeeland 
Een zakenpostenvelop 
(formaat DL) voor zen
dingen tot 200 gram met 
een maximale dikte van 
10 mm draagt in de lin
kerbovenhoek de tekst 
Business/ Post/ Postale In
cluded met rechts daarvan 
het embleem van de pos
terijen en rechts drie stre
pen voor de automatische 
sortering [3]. In de lin
kerbovenhoek is een 
luchtpostetiket afgedrukt 
en langs de bovenrand is 
de envelop voor en achter 
voorzien van een sierrand 

met golfjesmotief De 
binnenzijde van de enve
lop is met hetzelfde mo
tiefbedrukt. 

Pakistan 
Expressepost wordt in 
Pakistan verzorgd door 
de Urgent Mail Seruice van 
Pakistan Post. Daarvoor 
zijn speciale voorgefran
keerde enveloppen be
schikbaar, zoals een bin
nenlandenvelop met een 
reliëfzegelindrukvan 12 
rupee. De verkoopprijs is 
hoger dan de zegelwaar
de, want voor de envelop 
wordt volgens een aan
duiding op de achterzijde 
I r. extra in rekening ge
bracht. Het hier afgebeel
de exemplaar werd in ja
nuari 2005 verstuurd 
naar Nederland; op de 
achterzijde van de enve
lop is voor 190 rupee aan 
postzegels geplakt om 
het binnenlandtarief aan 
te vullen tot buitenland
tarief [4], [5]. 

Rusland 
In Rusland verschenen 
weer enveloppen in klein 
formaat met zegelbeeld 
' A'. De vermelde datum 
is de besteldatum die op 
de achterzijde van de en

veloppen gedrukt staat: 
 Gezicht op Tschebok

sary (08012004) [6]; 
 Bioscoop Tschita (1003

2004) [7]; 
 Postzegeltentoonstel

ling 'Olympisch Rus
land 2004' (10032004) 
[8]; 

 Monument voor A. Ma
trossow in Welikie Luki 
(30042004); 

 Tankconstructeur gene
raalmajoor A.A. Moro
sow (28072004) [9]. 

Suriname 
De heer G.A. uan Albada 
stelde een afbeelding be
schikbaarvan een lucht
postblad uit Suriname 
[10]. In de rechterboven
hoek van het blad staat 
het embleem van Surpost, 
de nationale postorgani
satie, met daaronder Port/ 
Payc' in een cirkel en de 
landsnaam. De achterzij
de van dit luchtpostblad 
bevat afbeeldingen van 
Surinaamse postzegels. 
Over de verkoopprijs en 
de datum van uitgifte is 
mij niets bekend. 

Vaticaan 
Het programma van het 
de Vaticaanse posterijen 
bevat voor 2005 twee uit

giften van postwaarde
stukken: een set brief
kaarten met foto' s van 
Michelangelo's beroem
de beeldhouwwerk de 
Pietd en een luchtpost
blad gewijd aan St. Niko
laas van Tolentino (1305
2005). 

Zwitserland 
Ter gelegenheid van het 
honderdjarig bestaan van 
de Internationale Auto
mobielsalon in Geneve 
verscheen op 8 maart 
2005 een voorgefrankeer
de prentbriefkaart van 
100 r. [11] In het zegel
beeld van de kaart is een 
heel bijzondere auto te 
zien: de Rmspeed Splash. 
Deze Zwitserse auto, die 
op de automobielsalon 
gepresenteerd werd, is 
een combinatie van een 
sportwagen en een amfi
bievoertuig. Op de weg 
haalt het voertuig een 
topsnelheid van 200 kilo
meter per uur, in het wa
ter 50 kilometer per uur. 
Daarnaast heeft de Rm
speed Splash ook nog een 
hydrqfoilstand, waarbij 
het voertuig ongeveer 
zestig centimeter boven 
het water zwevend een 
snelheid kan bereiken 

van 80 kilometer per uur. 
Op de beeldzij de van de 
briefkaart zijn naast deze 
hypermoderne wagen 
twee klassieke automo
bielen afgebeeld. De ver
koopprijs van de kaart 
(met of zonder eerste
dagstempel) bedraagt 
1.40 fr. 

Eveneens op 8 maart 
2005 verscheen een kaart 
die de aandacht vestigt 
op het Internationale laar 
van de Sport en de Licha
melijke Opvoeding [12]. 
In Zwitserland is in dat 
kader een nationaal co
mité opgericht dat als 
voornaamste doelstelling 
heeft de Zwitserse bevol
king meer te laten bewe
gen. Het zegelbeeld 
(130 r.) en de beeldzijde 
van de briefkaart tonen 
kinderen die basketbal 
spelen. Op de adreszijde 
zijn de Olympische rin
gen afgebeeld, waarmee 
aangegeven wordt dat 
ook het Internationaal 
Olympisch Comité het 
initiatief ondersteunt. De 
kaart wordt verkocht 
voor 1.70 fr. en kan des
gewenst voorzien worden 
van een eerstedagstem
pel. 
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DENIM AIRWAYS 
Van Denim Airways horen 
we tegenwoordig vrijwel 
niets meer. In Nieuwsblad 
Transport van 16 februari 
jl. troffen we echter weer 
een levensteken aan: de 
maatschappij zal vanaf 
begin april van Eindho
ven op (onder andere) 
Barcelona, Zürich en 
Augsburg vliegen. Er 
worden toestellen van het 
type F50 ingezet. 
Zoals bij zulke kleine 
maatschappijen gebrui
kelijk is, kan er echter 
geen post meegegeven 
worden. 

LUfTHANSA 
Op I april jl. bestond de 
luchthaven van Frankfurt 
vijftig jaar en dat bood de 
Duitse luchtvaartmaat
schappij Lufthansa de 
kans een aantal jubileum
vluchten te organiseren. 
De bestemmingen waren 
München, Hamburg, 
Keulen en Düsseldorf 
Ook ter gelegenheid van 
RhemRuhrPosto '05 in 
Leverkusen werd zo'n 
vlucht gemaakt. Voor de 
verschillende bestem
mingen werden ook ver
schillende stempels ge
bruikt; het algemene 
stempel wordt hierbij af
gebeeld [i]. 

LUFTSCHirPPOST 
Op 9 januari van dit jaar 
werd een LujtschifTpostflufl 
 de 37ste alweer  met 
een heteluchtballon ge
organiseerd. Aan boord 
was post uit Oostenrijk 
[2] en van de Verenigde 
Naties Wenen [3]. 

EASYJET 
De lou) costmaatschappij 
Easyjet zal vanaf 13 april 
de verbinding Maastricht 
Aachen AirportBerlijn 
Schönefeld gaan onder
houden; daarvoor wordt 
een toestel van het type 
A319 ingezet. 
Het is voor het eerst dat 
Easyjet van de genoemde 
luchthavens gebruik 
maakt; alle andere dien
sten hebben Amsterdam 
Schiphol Airport als ver
trekpunt. ^ 

PHUKET AIR ° 
De Thaise maatschappij i 
Phuket Air vliegt sinds 27 'Z 
maart jl. met een B747 "̂  
400 van Bangkok naar = 
Amsterdam Schiphol Air ™ 
port. De verbinding 
wordt tweemaal per week ^— 
onderhouden. Per het ^ 1 7 
eind van deze maand » ' ' 
wordt die frequentie zelfs 
nog verder opgevoerd: 
men vliegt dan drie keer 
per week op deze route. 

mailto:VLIEGDEK@WANADOO.NL


MUSEUM VOOR COMMUNICATIE: 
'BEATRIX, ONS GEZICHT' 

Vijfentwintigjaar koningin in Icunst en vormgeving 
D O O R H A R R I E T V A N DER V E E N , DEN H A A G 
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Het IVluseum voor Communi
catie in Den Haag grijpt het zil
veren regeringsjubileum van 
koningin Beatrix aan voor het 
organiseren van een bijzondere 
tentoonstelling, die van 28 april 
tot en met 30 oktober 2005 te 
zien zal zijn. De expositie 
brengt in beeld hoe koningin 
Beatrix sinds n 980 door een 
aantal beeldend kunstenaars en 
vormgevers is vastgelegd. Bij
voorbeeld door Andy Warhol, 
Herman Brood en Frank van 
Dijk. Maar ook door kunste
naars die Beatrix in opdracht 
portretteerden, zoals Marte Rö-
ling, Carla Rodenberg en Jeroen 
Henneman. En door vormge
vers die ontwerpen maakten 
voor postzegels en munten, zo
als Peter Struycken. Sommige 
portretten zijn door Beatrix per
soonlijk goedgekeurd, andere 
werden zonder haar medewer
king of medeweten gemaakt. 
Koningin Beatrix heeft, meer 
nog dan koningin Juliana, ge
probeerd om zo weinig moge
lijk privé-situaties van zichzelf 
en haar gezin aan het publiek te 
tonen. Tijdens haar regerings
periode worden de geregeld ge-
nouden fotosessies, waaronder 
de 'huiselijke reportages' van 
koningin Juliana, afgeschaft'. 
Het publieke deel van het ko
ningschap onder Beatrix is 
daarentegen zichtbaarder ge
worden. Koningin Beatrix lijkt 
zich bewuster van het beeld dat 
zij wil neerzetten. 

VERSCHILLENDE BEELDEN 
Vroeger werd een staatshoofd 
op vorstelijke wijze afgebeeld, 
met gebruik van koninklijke at
tributen zoals mantel en kroon. 
Het staatshoofd was het sym
bool voor de staat. De wijze 
waarop een staatshoofd wordt 
afgebeeld verschilt per periode, 
zoals Christiaan de Moor, die in 
de jaren vijftig van de vorige 
eeuw esthetisch adviseur bij de 
PTT was, aangeeft^ De maat
schappelijke houding ten aan
zien van het koningschap als 
symbool voor de staat komt tot 
uiting in de portretten. In de 
ene periode wordt het staats
hoofd abstract afgebeeld. Op 
andere momenten is de wijze 
van afbeelden realistischer, zo
dat de menselijke verstandhou
ding tussen vorst en volk meer 
wordt benadrukt. 

Andy Warhol, Herman Brood en Frank von Dijk, maar ook 

Jeroen Henneman, Carla Rodenberg, Marte Röling en 

Peter Struycken hebben portretten van koningin Beatrix 

gemaakt. De bewijzen daarvan zijn vanaf 28 april a.s. 

het Museum voor Communicatie in Den Haag te zien. 

in 

Het beeld dat door koningin 
Beatrix wordt neergezet is min
der gemakkelijk aan te wijzen 
als 'dicht bij het volk' of als 
'meer afstandelijk'. In feite be
staan er verschillende beelden 
naast elkaar, waarvan er hier 
drie zullen worden omschre
ven. Op de munten en de lang
lopende postzegels staat een 
zakelijk beeld centraaV. koningin 
Beatrix als staatshoofd. Maar in 
het staatsieportret wordt de 
kunstenaar aan het woord gela
ten. In een derde categorie 
wordt de koningin menselijker 
neergezet, meerop journalistie
ke wijze. Een voorbeeld hiervan 
is de bijzondere postzegel met 
koningin Beatrix als onderwerp. 

Op postzegels werden staats
hoofden doorgaans weergege
ven zoals op munten: en profil, 
gegraveerd en centraal op de 
munt of postzegel geplaatst. De 
permanente serie postzegels 
die in 1981 van Beatrix werd ge
maakt, mist al deze traditionele 
manieren van afbeelden: de vor
stin wordt in een onregelmatig 
patroon van punten, en face af
gebeeld. 

VIER VOORSTELLEN 
Twee kunstenaars en twee gra
fisch ontwerpers krijgen in 1980 
de opdracht om een voorstel te 
doen voor de permanente post
zegelserie. Uit de vier voorstel
len, zo wordt meegedeeld, zal 
één ontwerp worden gekozen 
om voor de postzegels te wor
den gebruikt. De twee kunste
naars uit het kwartet. Peter 
Struycken en Marte Röling, ma
ken aan de hand van een foto 
een portret. De beide grafisch 
ontwerpers, Walter Nikkeis en 
jaap Drupsteen, nemen een 
foto van net gezicht van Beatrix 
op in hun ontwerp. 
Het ontwerp van Marte Röling 
toont persoonlijke kenmerken 
van de koningin. Haar gezicht 
wordt niet zoals bij andere 
staatshoofden en profil afge

beeld, maar trois-quart. Hier
door lijkt het portret sprekender 
op de koningin. Het tonen van 
het koninklijk gezicht van de zij
kant verwijst naar het staats
hoofd, terwijl ook een aantal 
persoonlijke kenmerken van de 
mens Beatrix te zien zijn. Het 
ontwerp laat Beatrix zien en te
gelijkertijd het staatshoofd. 
Walter Nikkeis geeft aan dat hij 
in het ontwerp voor de zegel 
niet heeft gezocht naar een ab
strahering van het portret. Hij 
kiest voor een fotografisch 
beeld met een redelijke mate 
van algemene herkenbaarheid 
of geldigheid. Ook Jaap Drup
steen verwerkt fotografie in zijn 

ontwerp. Hij geeft aan dat hij de 
foto heel licht heeft bewerkt, 
waardoor een zekere mate van 
abstractie heeft plaatsgevon
den. Hij wil een naturalistisch 
beeld van de koningin geven, 
maar omdat het de verbeelding 
van een staatshoofd is, heeft hij 
toch een bepaalde stilering wil
len nastreven. 

ABSTRAHERING 
Uiteindelijk wordt gekozen voor 
Peter Struyckens ontwerp: een 
geabstraheerd beeld van de ko
ningin, dat de nadruk legt op 
het koningschap als symbool. 
Gelaatsuitdrukkingen, zoals 
een glimlach, zijn in dit ontwerp 
niet aan deorde^. 
Ook op de gulden uit 1982 
wordt een geabstraheerd beeld 
van Beatrix neergezet. In de kri
tieken wordt gesproken over 
'een halve koningin', 'ze kijkt 
om een hoekje' of'ze is aan het 
rugzwemmen't. Vormgever 
Bruno Ninaber van Eyben geeft 
aan dat hij de koningin zo dis-

:rLanD70ïi 

> 

: 



creet mogelijk aanwezig heeft 
willen laten zijn vanuit naar po
sitie en niet vanuit haar per
soonlijkheid. 'Dus niet met een 
blosje op haar wangen of met 
een glimlach om haar lippen.'s 
Ninabervan Eyben heeft het 

portret van de mens Beatrix ge
abstraheerd tot een symboli
sche weergave van het staats
hoofd Beatrix, Twintig jaar later 
zal Ninabervan Eyben dit ont
werp aanpassen voor de Neder
landse euro. 

Op deze pagina's zijn ver
schillende uitwerkingen van 
een en hetzelfde onderwerp 
te zien: de koningin in een 
min of meer formele pose, 
maar met verschillende gra
daties van toegankelijkheid. 
De ontwerpen op de linker
pagina zijn afkomstig van 
Walter Nikkeis, voor wie 'een 
redelijke mate van algemene 
herkenbaarheid' vanbelang 
IVflS. 
Op deze pagina ziet u boven
aan het staatsieportret dat 
Frank van Dijk in 2005 van 
koningin Beatrix maakte; de 
geportretteerde was er heel 
tevreden over Daaronder de 
uitwerking die jaap Drup
steen maakte van de op
dracht tot het ontwerpen van 
nieuwe koninginnezegels: 
een kruising tussen een 'na
tuurlijk' portret en een stati
ge beeldenaar 
En hiernaast het grafisch uit
gewerkte portret dot Marthe 
Roling van de koningin te
kende; bijzonder is hier de 
pose van Beatrix ('trois-
quart'), dus tussen 'en profil' 
en 'en face' in. 

STAATSIEPORTRETTEN 
In de staatsieportretten van 
Beatrix komt een dynamischer 
en afwisselender beeld naar vo
ren. Individuele kunstenaars 
krijgen de kans om koningin 
Beatrix weer te geven in hun ei
gen taal. Het meest recente 
portret dat door de RVD werd 
goedgekeurd is gemaakt door 
ontwerper Frank van Dijk. De 
algemeen secretaris van de ko
ningin heeft de kunstenaar na
mens de koningin laten weten 
dat zij zeer tevreden is over de 
treffende gelijkenis. 
Marte Röling maakt in 1982 een 
portret waarin de attributen die 
net koningschap symboliseren 
achterwege worden gelaten. 
Ook het schilderij van Herman 
Gordijn dat in het gebouw van 
de Raad van State hangt toont 
de koningin zonder de gebrui
kelijke koninklijke symboliek. 
Het beeld dat daarin van haar 
wordt neergezet, toont meer 
bewegelijkheid dan andere 
staatsieportretten. De koningin 
loopt ons als het ware met flad
derende jaspanden tegemoet. 
Op het portret dat Andy Warhol 
van Beatrix maakte, wordt de 
koningin wél afgebeeld met dia
deem en sjerp. Als koningin 
Beatrix het portret onder ogen 
krijgt geeft ze aan dat ze er best 
'wat minder Beatrix' in had wil
len zien en 'wat meer Warhol'^. 

MINDER ABSTRACT 
De bijzondere postzegels die 
worden uitgeven met de konin
gin als onderwerp zijn minder 
abstract dan de zegels uit de 
permanente serie. De Inhuldi
gingspostzegel uit 1980 toont 
een foto die door prins Claus 
werd gemaakt. De koningin 
kijkt de toeschouwer recht aan. 
Hierdoor krijgt de postzegel 
iets persoonlijks. Net als de ze
gels van koningin Juliana uit 
1973 en 1979 wordt zo de na
druk gelegd op het menselijke 
aspect van de vorstin. Het ob
ject dat zich bij uitstek leent 
voor de institutionalisering van 
het staatshoofd wordt zo iets 
losser: op het officiële docu
ment wordt gebruik gemaakt 
van een foto uit de privé-sfeer. 
De koningin heeft de foto zelf 
geselecteerd, waardoor ze in ze
kere zin invloed heeft uitgeoe
fend op het beeld dat van haar 
zou worden neergezet. 
De postzegel ter gelegenheid 
van het 1272-jarig regeringsjubi
leum van koningin Beatrix is 
ook persoonlijker dan de per
manente postzegel. De foto 
voor deze serie moet een jour
nalistiek karakter hebben, geen 
portret of staatsiefoto zijn en 
geen herkenbare elementen 
dragen waaruit zou kunnen blij
ken dat de foto op een bepaala 
moment genomen is. De foto 
moet symbolische elementen 
bevatten waaruit het koning
schap blijkt, met een opgewekt 

EXPOSITIE LOOPT 
ZES MAANDEN 
De tentoonstelling Beatrix, 
ons gezicht wordt niet alleen 
gehouden ter gelegenheid 
van het zilveren regeringsju
bileum van koningin Beatrix, 
maar ook naar aanleiding 
van de uitgifte van de specia
le jubileumpostzegels die op 
30 april a.s. zullen verschij
nen. Het betreft een velletje 
van vijf postzegels, ontwor
pen door Ben Laloua, in de 
waarden €0.39, 0.78,1.17, 
1.56 en 2.25. 
De expositie in het Museum 
voor Communicatie wordt 
van 28 april t/m 30 oktober 
gehouden. De openings
tijden van het museum vindt 
u in de rubriek 'Filatelisti-
sche evenementen'. 

en informeel karakter in con
trast met het plechtige inhuldi
gingsbeeld. De koningin is op 
de foto het liefst tussen andere 
mensen te zien zonder dat die 
mensen herkenbaar in beeld 
worden gebracht. De voorwaar
den voor de foto zijn zorgvuldig 
onder woorden gebracht: wel 
officieel, maar niet te stijf 

ONTSPANNEN EN BETROKKEN 
Het bijzondere aan de wijze 
waarop koningin Beatrix zich 
heeft laten afbeelden tijdens 
haar koningschap is dat er niet 
één manier is aan te wijzen 
waarop zij de afcelopen vijfen
twintig jaar is afgeschilderd. Ze 
is niet alleen het onpersoonlij
ke, boven de partijen staande 
staatshoofd van Nederland dat 
is terug te vinden op munten en 
permanente postzegels. Maar 
Dijvoorbeeld door het gebruik 
van journalistieke foto's op de 
bijzondere postzegels wordt ge
probeerd een beeld neer te zet
ten van een ontspannen en be
trokken vorstin. En ook de ko
ningin als kunstliefhebber is 
een bekend gezicht van Beatrix, 
wat onder andere tot uiting 
komt in het brede aanbod van 
portretten met Beatrix als on
derwerp. 

Noten: 
': Irene Diependaal, Dejamilie op 
de troon; Tijdschrift voor iVlediage-
schiedenis, december 1998, pagi
na 89. 
': Chr. de JVIoor, Nederlandse postie-
flelontwerpers; catalogus van de 
tentoonstelling in het Gemeente
museum Arnhem, november 
1961-januari 1962. 
h Paul Hefting, Nederlandse Ko
ning- en Koninflinnezcäels van 1852 
tot en met igSi; Den Haag 1982. 
t: Interview met Haa^sche Courant, 
16 januari 1982. 
5; Interview met Haagsche Courant, 
16 januari 1982. 
*: Bob Doyer, Portret; De Kolfslag, 
november 1993 (uit knipselar
chief RVD). 
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De Algemene Vergadering van de Nederlandse Bond 
van Filatelisten-Verenigingen vindt plaats op zaterdag 
21 mei 2005 van 10.30 tot ongeveer 13 uur. De verga
dering wordt gehouden in Congrescentrum Rolduc te 
Kerkrade, Heyendallaan 82. 

burg. Er wordt geluncht 
in de Gerardushoeve in 
Eperheide. Daarna volgt 
een rondleiding (inclu
sief proeven) door een ci-
derfabriek in Aubel (Bel
gië). 
De Icosten voor het part
nerprogramma bedragen 
€25.- per persoon. Aan
melden lean door het 
overmaken van het ver
schuldigde bedrag op 
eerder genoemde Post
bankrekening, onder ver
melding van de naam van 

de deelnemer(s) en/of 
deelneemster(s). 

Bondsdiner 
Diegenen die willen aan
zitten aan het Bondsdi
ner, dat vanaf zes uur 's 
avonds in Rolduc zal 
worden gehouden, die
nen €40.- per persoon 
over te maken op het eer
dergenoemde Postbank-
nummer. Vermeld daar
bij de naam of namen van 
de dinerdeelnemers! In
tekenen op de luxe lunch, 
het partnerprogramma 
en/of het Bondsdiner is 
nog mogelijk tot uiter
lijk 10 mei a.s.! 

De ALV van de Bond wordt gehouden tijdens de expositie FilaRoiduc 

Luxe lunch 
Na de Algemene Verga
dering kan worden deel
genomen aan de lunch in 
de Roda-Hal. Bezoekers 
van de Algemene Verga
dering kunnen op deze 
luxe lunch intekenen 
door €12.50 per persoon 
over te maken op Post
bankrekening 3264776 

ten name van NBFV Bij
zondere Activiteiten te 
Utrecht. 

Partnerprogramma 
Op 21 mei wordt ook een 
partnerprogramma geor
ganiseerd. Om ongeveer 
elf uur 's morgens ver
trekt een bus voor een 
tocht door Zuid-Lim- Hct traditionele Bondsdiner ujordt in Rolduc gehouden 

TENTOONSTELLING 'PARKSTAD FILA 2 0 0 5 ' 
IN DE RODAHAL TE KERKRADE 

Op 20, 21 en 22 mei 2005 
wordt in de Rodahal in 
Kerkrade de multilaterale 
tentoonstelling (catego
rie i) PflrkstadFilfl 2005 
gehouden. De organisa
tie is in handen van de 
Gezamenlijke Stuur
groep Evenementen 

(GSE), een samenwer
kingsverband van de 
NBFV, de NVPH en TPG 
Post, samen met de Eer
ste Kerkraadse Philatelis
ten Vereniging (EKPV). 
Aan deze tentoonstelling 
nemen inzenders deel uit 
de landen van het Multi

laterale Verband (Neder
land, Duitsland, Oosten
rijk, Zwitserland en 
Liechtenstein). Ook is 
een speciale Liechten-
stein-Salon toegevoegd, 
waarin inzenders hun 
Liechtenstein-verzame-
lingen zullen tonen. 

Fila Rolduc 
In het negenhonderd jaar 

Dit is de locatie uan ParkstadFila 2005: de Rodahal in Kerkrade. 

oude klooster Rolduc in 
Kerkrade wordt ook een 
postzegeltentoonstelling 
gehouden, in categorie 3 
en met deelname van 
Europhiia-leden in hun 
jaarlijkse competitie. 
De tweehonderd kaders 
worden gevuld door in
zenders uit België, Duits
land, Frankrijk, Finland, 
Slovenië en Nederland. 
Ook zullen inzendingen 
te zien zijn die niet deel
nemen aan de wedstrijd
klasse. 

Tussen het klooster en de 
Rodahal zal een pendel
bus rijden. 

Openingstijden 
De expositie is op de vol
gende tijden geopend: 
vrijdag 20 mei: 10-18 u. 
zaterdag 21 mei: 10-18 u. 
zondag 22 mei: 10-17 u. 

Een dagkaart voor beide 
tentoonstellingen kost 
€5.- en een passe-partout 
€10.-. Voor de jeugd tot 
achttien jaar is de toe
gang gratis. 

http://www.nbfv.nl


VOORDRACHTEN MOGELIJK VOOR 
BENOEMING TOT LID VAN WAARDERING 

De Nederlandse Bond 
van FilatelistenVereni
gingen kan personen 
eren door ze te benoe
men tot Lid van Waarde
ring. 
De kwalificatie Lid van 
Waardering is bedoeld 
voor personen die actief 
zijn (geweest) op een ni
veau dat uitstijgt boven 
dat van een vereniging. 
De onderscheiding is dus 
bestemd voor personen 
die zich verdienstelijk 
hebben gemaakt voor de 
organisatie van filatelisti
sche evenementen en/of 
tentoonstellingen in de 
loop der tijd. 
Ook het op filatelistisch 
gebied actief zijn of zijn 
geweest gedurende lan
gere tijd kan leiden tot 
benoeming. De benoe
ming tot Lid van Waarde

rmg geschiedt door het 
Bondsbestuur. 
Jaarlijks kunnen meerde
re personen voor zo'n be
noeming in aanmerking 
komen. 
Verenigingen kunnen 
personen schriftelijk 
voordragen voor ge
noemde onderscheiding 
en dat dan onder vermel
ding van redenen. Alle 
voorstellen moeten drie 
maanden voor het begin 
van de maand, waarin de 
jaarlijkse Algemene Ver
gadering wordt gehou
den, bij de secretaris van 
de Bond zijn ingediend. 
Leden van Waardering 
krijgen als blijk van be
noeming benoeming een 
Bondsspeld in goud met 
saffier uitgereikt, bij 
voorkeur op de eerstvol
gende Algemene Verga

dering. In het jaar 2004 
werden de heren P. van 
Dijk uit Capelle aan den 
IJssel, J. Hintzen uit Vlis
singen en C. Loch uit 
Eindhoven tot Lid van 
Waardering van de Bond 
benoemd. Zij ontvingen 
de hiervoor genoemde 
gouden Bondsspeld met 
saffier. 

CORRECTIE MELDING 
ONDERSCHEIDINGEN 

Door een misverstand 
werden de Bondsonder
scheidingen voor de he
ren Lammert D. Corée en 
Rients S. Sijbrandy, zoals 
vermeld in Filatelie van 
februari 2005, verwis
seld. Daarvoor onze wel
gemeende excuses. 
De heer Sijbrandy ont
ving de gouden Bonds
speld en de heer Corée de 
zilveren Bondsspeld. 

INFORMATIE OVER HET REGISTER VAN 
HET BONDSINFORMATIEBUREAU (BIB) 

In een verenigingsblad 
lazen we de volgende op
merking; 'De NBFV kent 
sinds de aangescherpte 
wetgeving geen signale
ringslijst meer waar 
clubs gebruik van kun
nen maken.' Dit is niet 
juist. De Nederlandse 
Bond van Filatelisten
Verenigingen houdt nog 
steeds een signalerings
lijst bij van diegenen die 
niet aan hun financiële 
verplichtingen jegens de 
ledenverenigingen vol
doen (artikel 2, regle
ment BIB). U kunt hier
voor het Reglement 
Bondsinformatiebureau 
inzien, Vademecum 
101.14. Volgens artikel 5 
van het reglement infor
meren de verenigingen 
het Bondsinformatiebu
reau over personen die 

van hun ledenlijst zijn af
gevoerd. Die personen 
die hun financiële ver
plichdngen niet zijn na
gekomen, moeten van de 
opgave aan het BIB op de 
hoogte worden gesteld. 
Een vermelding in het 
BIBregister mag volgens 
de wet nooit langer dan 
twee jaar duren (artikel 
6). De vermelding in het 
BIBregister vervalt zodra 
de vereniging aan het BIB 
heeft meegedeeld dat het 
afgevoerde lid alsnog aan 
zijn of haar verplichtin
gen heeft voldaan. In ern
stige gevallen kan het 
Bondsbestuur besluiten 
de naam van betrokkene 
op de Bondspagina's in 
het maandblad Filatelie 
te vermelden. Zie hier
voor ook artikel 4 van het 
reglement. 

DE GLOBE WAGENINGEN ORGANISEERT 
WAGENPOST 2005 IN 'DE BONGERD' 

De afdeling Wageningen 
van 'De Globe' organi
seert op 15, 16 en 17 april 
een tentoonstelling on
der de titel Wagenpost 
2005. Hetgaatom een 
expositie met met een 
breed programma, waar
op iedereen van harte 
welkom is. 

Wat heeft Wa^enpost 2005 
u te bieden? De tentoon
stelling omvat 250 kaders 
die traditionele, posthis
torische en thematische 
inzendingen zullen be
vatten. Het thema is 
'Oorlog en Vrede'; dit in 
verband met de herden
king van zestig jaar be
vrijding. Getoond wor
den onder andere kamp, 
krijgsgevangenen en 
censuurpost en zegeluit
giften voor bezette, vero
verde of betwiste gebie
den. Ook het functione
ren van de post in oor
logstijd en de geschiede
nis van het fascisme, 
weerspiegeld in post
waarden en poststukken, 
komen aan de orde. 
Hoewel de nadruk ligt op 
de Tweede Wereldoor
log, komen ook vroegere 
en latere gewapende con
flicten aan bod; zo zult u 
in Wageningen onder an
deren historische perso
nen zoals Alexander de 
Grote, Julius Caesar, Na
poleon en George Was
hington ontmoeten. 
Op de tentoonstelling 
zijn verder acht handela
ren aanwezig. Verder 

kunt u terecht bij infor
matiestands van 'De Glo
be', de studiegroep Zuid
west Pacific en de Neder
landse Vereniging voor 
Thematische Filatelie. 
Er zullen ook speciale 
tentoonstellingsenvelop
pen en een catalogus ver
krijgbaar zijn. De exposi
tie wordt onder meer 
'aangekleed' meteen 
dertig meter lange wand
expositie die aan de hand 
van filatelistisch materi
aal een verhaal vertelt 
over de oorlog in de Stille 
Zuidzee en ook is er een 
kleine expositie over 

'Wageningen in oorlogs
tijd'. 
Alle reden dus om naar 
Wageningen te komen. 
Wagenpost 2005 wordt ge
houden in sporthal De 
Bongerd. De route naar 
De Bongerd staat overal 
in Wageningen aangege
ven. 
De toegang tot de ten
toonstelling is graus en 
er is bij De Bongerd rui
me en (eveneens kostelo
ze) parkeergelegenheid. 
De openingstijden van de 
tentoonstelling zijn als 
volgt: 

vrijdag 15 april: 1821 u. 
zaterdag 16 april: 1017 u. 
zondag 17 april: 1016 u. 

'p.^^ttrttn^^ /'i cMtxy /C/^ 

oUiUfC léc^n■n^nfjf^. 

^ 

Bnejuit de Eerste Wereldoorlog, je paspoortstempel ma^ je niet uer^eteni 

LEZINGEN OP HET BEKERTOERNOOI IN 
NIJMEGEN WAREN VAN HOOG NIVEAU 

Op 27 februari organi
seerde de vereniging No
uiopost uit Nijmegen al
weer voor de vierde keer 
het bekertoernooi van de 
Bond. 
Het toernooi maakte ook 
ditmaal deel uit van de 
jaarlijkse Nijmeegse 
postzegelpromotiedag 
Postze^êltotaal. 

De jury voor 'Algemene 
filatelie', die bestond uit 
de heren L. Goofers 
(NBVF, voorzitter), F. de 
Bruin (AVC) en J. Spijker
man (Nouiopost), kwam 
na een serie van vier le
zingen tot de volgende 
eindbeoordeling (behaal
de punten staan tussen 
haakjes); 

1. C.van der Horst (255) 
2. W. Ahlers (234) 
3. V. Coenen (229) 
4. A. Roozendaal (208) 

De jury voor het themati
sche gedeelte bestond uit 
de heren D. Koelewijn 
(NBFV, voorzitter), H. 
Stoop (AVC) en J. Dies
veld (Noviopost). Ook dit 
driemanschap kreeg te 
maken met vier lezingen. 
Men kwam tot het vol
gende eindoordeel: 
i.W. Cools (265) 
2. J. Boots (255) 
3.T. Loorij (249) 
4. P. van Nies (237) 

U leest meer over het be
kertoernooi op de Bonds
pagina's van mei a.s. 

BONDSSPELDEN 
IN HET JAAR 2004 

In 2004 kende het Bonds

J.E. Huiskes, Arnhem 
A. Kreling, Apeldoorn 
H.C. Salet, Bunnik 
R.B. Sijbrandy, Leeuwarden 
D. Verwoerd, Bodegraven 
N. Boogaard, Emmeloord 
L.D. Corée, Leeuwarden 
Mw. E.J. Dekkervan Vliet, Gouda 
W.J. Manssen, Harderwijk 
A.A. van Nunspeet, Amersfoort 
B.K. Okma, Emmeloord 
B. Visser, Amsterdam 
J.W.C.JVl. Acda, Breda 
P.M.A. Broers, Delft 
J.J. Bulten, Emmeloord 
J.W. Elshof, Emmeloord 
P. Koomen, Santpoort 

bestuur op aanvraag van 
diverse verenigingen de 
volgende Bondsspelden 
toe: 

goud 
goud 
goud 
goud 
goud 
zilver 
zilver 
zilver 
zilver 
zilver 
zilver 
zilver 
brons 
brons 
brons 
brons 
brons 



FILATELIE KRIJGT MOOI RAPPORTCIJFER, 
MAAR ER BLIJVEN NOG WENSEN... 
Uitslag enquête toont tevredenheid lezers aan 

\n de herfst van 2004 vulde een 
aantal lezers van 'Filatelie' een 
vrij uitgebreid vragenformulier 
in: ze namen deel aan het kw/an-
titatief lezersonderzoek van dit 
blad. Dat onderzoek was een 
wens van de redactie van 'Fila
telie': op die manier kon niet al
leen de waardering voor de in
houd van het blad worden ge
meten, maar kon ook worden 
nagegaan of er misschien ver
beteringen in de opzet, stijl en 
moeilijkheidsgraad van het blad 
nodig waren. 
Aan 283 (door de computer wil
lekeurig getrokken) lezers werd 
gevraagd of ze aan een schrifte
lijk onderzoek wilden meewer
ken; 236 mensen beantwoord
den die vraag positief Uiteinde
lijk kreeg het onderzoeksbureau 
215 ingevulde formulieren op 
tijd terug, ruim 90 procent van 
de uitgezette exemplaren dus. 
Gezien de grootte van de steek
proef mogen de uitkomsten van 
net onderzoek - zij het binnen 
bepaalde grenzen - als repre
sentatief voor het gehele lezers
bestand worden beschouwd. 

Resultaten 
Abonnees besteden veel tijd 
aan het blad Filatelie. Wie denkt 
dat die abonnees die het blad 
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STAMP LAND VOERDE 
ONDERZOEK UIT 
Zowel het telefonische als het 
schriftelijke deel van het on
derzoek onder lezers van Fila
telie werd uitgevoerd door 
Stamp Land uit Amersfoort. 
Het bureau werd door het Be
stuur van Filatelie geselecteerd 
omdat het zowel kennis van 
onderzoeksmethodieken als 
filatelistische expertise in huis 
heeft. 
De telefonische interviews 
werden van 11 tot en met 15 
oktober 2004 gehouden. On
middellijk na elk telefoonge
sprek werd de geënquêteerden 
die toezegden ook schriftelijk 
te willen meewerken, een en
quêteformulier toegezonden. 
De verzending van de formu
lieren vond plaats in de perio
de tussen 12 en 18 oktober 
2004. De binnengekomen for
mulieren werden in de maand 
november verwerkt, waarna 
Stamp Land het eindrapport 
kon gaan opmaken. Dat rap
portwerd op 15 december 
2004 aan de opdrachtgever ge
presenteerd. 

Tot de het meest gelezen rubrieken in Filatelie behoren 'Nieuwe uitgiften', 'Nieuw op het postkantoor' en 'Uit de wereld van de filatelie'. 

'verplicht'ontvangen (omdat ze 
lid zijn van een vereniging) Fila
telie niet inkijken, vergist zich: 
99.6% bekijkt het blad of leest 
erin, waarvan ongeveer 80% ge
ruime tijd (een half uur tot en
kele uren). De totale onderver
delingwas als volgt: 
19% minder dan een halfuur; 
43% een halfuur tot een uur; 
37% meer dan een uur. 

Algemene lezersgegevens 
Lezers van Filatelie verzamelen 
vooral 'Nederland en gebieden' 
en Europese landen. Ongeveer 
een derde verzamelt (OOK) the
matisch. Men is vooral geïnte
resseerd in nieuwe en klassieke 
postzegels. Postgeschiedenis 
en postwaardestukken kan on
geveer een kwart van de lezers 
bekoren en nog minder mensen 
zijn geïnteresseerd in stempels. 
Meer dan de helft van de lezers 
geeft aan geen enkel ander 
postzegelblad te lezen, wat dis-
cutabeNijkt omdat veel lezers 
toch ook een verenigingsblad 
ontvangen of het blad Collect 
ontvangen. 
Ongeveer de helft van de lezers 
maakt gebruik van Internet, 
maar meestal niet voor filatelis
tische doeleinden. De site van 
Filatelie wordt nauwelijks be
zocht (86% komt hier nooit). 

Mening over Filatelie 
Het blad wordt vrijwel unaniem 
heel positief gewaardeerd. Bij 
de ruimte voor opmerkingen 
aan het eind van de enquête is 
de meest gelezen opmerking 
een compliment over het blad. 
Dat is opvallend. De waardering 

k\ 

is ook terug te vinden in de rap
portcijfers. Het algemene cijfer 
komt uit op 7.9. Opvallend de
tail: maar liefst ruim 3% van de 
lezers gaf het blad een tien en 
niemand gaf het een onvol
doende. Hoe langer men in het 
blad leest, hoe hoger de waar
dering (van 7.6 tot 8). De ver
schillende onderdelen (begrij-

elijkheid, aantrekkelijkheid, 
waliteit illustraties en de fre

quentie^ scoren allemaal goed. 
Als er al iets verbeterd kan wor
den, is het (volgens 10% van de 
lezers) de aantrekkelijkheid van 
de pagina's. 

Bekenheid rubrieken 
In het telefonische gedeelte van 
het onderzoek wera gevraagd 
welke vaste rubrieken men in 
elk nummer leest. In feite is dit 
een vraag naar de spontane be
kendheid van de vaste rubrie
ken. Wat opvalt, is dat de meer
derheid van de lezers nauwe
lijks rubrieken herkent. Men 
bladert door het blad, leest her 
en der over het eigen verzamel-
gebied en kijkt plaatjes. Meestal 
neemt men het blacl ook een 
aantal keren ter hand voordat 
men alles gelezen heeft. 24% 
van de ondervraagden wist 
geen enkele rubriek te noemen. 
De overigen kwamen in over
grote meerderheid uit bij 'nieu
we uitgiften'. Desgevraagd 
bleek het dan meestal om de 
rubriek Nieuwe uitgiften te 
gaan, maar opvallend vaak be
doelde men hier ook de rubriek 
Nieuw op het postkantoor mee. 
Een duidelijke conclusie is daar
om dat publicatie van nieuwe 

postzegels het belangrijkste an
kerpunt van het blad is. Dit los
laten zou betekenen dat de 
identiteit van Filatelie wordt los
gelaten. 
Nog enkele andere opvallende 
uitkomsten. Een verrassend 
groot aantal mensen gaf aan 
dat ze artikelen 'over mensen' 
waarderen. Hiermee werd niet 
alleen de interview reeks 'Mens 
en Filatelie' bedoeld, maar ook 
dat deel van de NVPH-pagina's 
dat iets over de achtergrond 
van een handelaar vertelt. 
Een andere opvallende uit
komst was het aantal mensen 
dat aangaf graag de adverten
ties te lezen (en de prijsontwik
kelingen te volgen). 
Ook de rubriek 'Vervalsingen' 
werd relatief vaak genoemd, 
waarschijnlijk omdat het een 
opvallend onderwerp is en het 
zich onderscheidt van de overi
ge onderwerpen. 
Tot slot: ook de rubriek 'Thema
tisch panorama' heefteen be
hoorlijke groep vaste lezers. 
Samengevat zijn de lezers van 
Filatelie geïnteresseerd in: 
- informatie over hun verzamel-
gebied en verzamelinteresses 
(zeer divers); 
- rubrieken over nieuwe postze
gels (zowel die voor Nederland 
als voor het buitenland); 
- verhalen over mensen in de fi
latelie; 
- advertenties en informatie 
over prijsontwikkelingen; 
- thematische informatie. 

Leesfrequentie rubrieken 
De meest gelezen rubriek is 'Uit 
de wereld van de filatelie'. Bijna 



6o% leest deze rubriek geheel 
of voor het grootste gedeelte. 
Vlak hierna volgt 'Nieuw op het 
postkantoor' en daarna 'Nieu
we uitgiften'. De het minst gele
zen rubriek is 'Verenigings
adressen' (86% leest dit niet of 
nauwelijks), maar dat mag niet 
als verrassend worden be
schouwd: een rubriek die uit
sluitend uit adressen en tele
foonnummers bestaat levert 
natuurlijk maar weinig 'lees
plezier' op. 
De populairste rubrieken zijn 
gedeeltelijk opsommingen 
('Nieuwe uitgiften', 'Nieuw op 
het postkantoor', 'Filatelistische 
evenementen') en gedeeltelijk 
meer redactioneel ingevulde ru
brieken ('Uit de wereld van de 
filatelie', 'Lezerspost', 'Mens en 
filatelie', 'Wij lazen voor u'). 

Waardering rubrieken 
Bij de vraag hoe de lezer elke 
rubriek waardeert, werden zo
wel positieve ('belangrijk', 'inte
ressant', 'plezier') elementen in 
de antwoorden genoemd, als 
negatieve ('te lang', 'kort', 
'moeilijk', 'saai', 'onnodig'). 
IVIet behulp van deze positieve 
en negatieve aspecten werd een 
waaroeringsscore bepaald. Hoe 
hoger de score, hoe meer de ru
briek wordt gewaardeerd. In de 
meeste gevallen viel de balans 
positief uit. In het tabelletje is 
weergegeven in welke mate de 
lezers van Filatelie de diverse 
rubrieken waarderen. 
Duidelijk is dat er rubrieken zijn 
die de lezers liever niet zien ver
dwijnen. Het gaat dan om 'Uit 
de wereld van de filatelie', 'Fila
telistische evenementen' en 
'Nieuwe uitgiften', waarvan 
slechts één procent van alle 
geënquêteerden aangaf dat ze 
wat hen betreft wel zouden mo
gen verdwijnen. 
Aan de andere kant van het 
spectrum werden rubrieken als 
'Verenigingsadressen', 'Maxim-
afilie', 'België' en 'Automaat-

uit de wereld 
postkantoor 

nederland 
boekenplank 

belgië 
veilingnjeuws 
verenigingen 

bondspagina's 
maximafilie 

luchtpostnieuws 
automaatstroken 
postzegelboekjes 

postwaardestukken 
evenementen 

mens en filatelie 
stempels 

nvph-pagina's 
lezerspost 

wij lazen voor u 
vervalsingen 

nieuwe uitgiften 
thematisch panorama 

stroken' genoemd, die van een 
aantal lezers best zouden mo
gen verdwijnen, maar vaak met 
de aantekening dat men ze toch 
niet zou willen opofferen als 
daarmee de 'veelkleurigheid' 
van het blad (dus inclusief de 
rubrieken die de geënquêteer
den zelf niet lezen) geweld zou 
worden aangedaan. 

Nieuwe rubrieken 
De geënquêteerde lezers werd 
ook nog gevraagd of er nog iets 

'EERUJK DUURT HET LANGST, AUEEN 
WORD JE ER NIET RUK VAN' 

gebruik gemaakt. Verreweg de 
meeste opmerkingen waren po
sitief voor de huidige opzet en 
uitvoeringvan het blad Filatelie. 
Verandering wordt zeker niet 
als noodzal<elijk beschouwd. 
Enkele verbeteringen acht men 
wel mogelijk, maar wijzigingen 
op hoofdlijnen vindt men niet 
gewenst. 

Conclusies en aanbevelingen 
Het Bestuur van Filatelie, de of
ficiële opdrachtgever van de en-

i =s£ Eï^*^ "" *""" 

Door de geënquêteerde lezers van Filatelie bijzonder gewaardeerd mensen in de filatelie 

aan Filatelie ontbreekt. Met an
dere woorden: waarover zou 
men graag een nieuwe rubriek-
aantreffen? Hier valt op dat on
geveer tweederde van de lezers 
zit te wachten op een rubriek 
over de waarde en de prijsont
wikkeling van postzegels. 
Ook een commentaarcolumn 
kan op sympathie van een be
hoorlijk aantal lezers rekenen, 
vooral als daarin commentaar 
op emissieprogramma's wordt 
geleverd, zal dat welkom zijn. 

Slotopmerkingen 
Aan het eind van het enquête
formulier werd ruimte geboden 
voor het maken van slotopmer
kingen - en daarvan werd veel 

soms veel/weinig veel 

Overzicht van de scores van het overgrote deel van de vaste rubrieken in Filatelie, de tabel 
geeft een globale indruk van de mate waarin de lezers de genoemde rubrieken waarderen 

quête, vroeg de onderzoeker 
om aan de hand van de conclu
sies ook een aantal aanbevelin
gen te willen doen. In willekeuri
ge volgorde gepresenteerd le
verde dat het volgende op: 

Waardering 
Lezers besteden veel ti jd aan 
het blad Filatelie. Opzet en uit
voering van het blad worden 
zeer gewaardeerd. Lezers geven 
bijna een acht voor het blad. 
Veel verandering is niet ge
wenst. 

Veelkleurigheid 
De veelkleurigheid die tot uiting 
komt in veel verschillende ru
brieken, moet blijven bestaan, 
vindt de lezer. Ook rubrieken 
die een kleiner lezerspubliek 
aanspreken, dragen hieraan bij. 

Menselijke factor 
Behalve aan filatelistische in
houd is er ook een behoorlijke 
behoefte aan mensgerichte ver
halen: over andere verzame
laars, belevenissen van hande
laren en ervaringen van vereni
gingen. Ze dragen bij aan het 
plezierige karakter van het blad. 
De stopgezette rubriek 'Mens 
en filatelie' zou snel weer ver
volgd moeten worden, even
tueel uitgebreid met ervaringen 
van verenigingen. 

Beginners 
Er kan meer aandacht komen 
voor beginnende verzamelaars, 
meteen uitleg van elementaire 
filatelistische zaken. Lezers die 
veel tijd aan het blad besteden, 
zijn namelijk niet altijd gevor

derde filatelisten. 

Ankerpunten 
De rubrieken 'Nieuwe uitgiften' 
en 'Nieuw op het postkantoor' 
behoren tot de ankerpunten 
van het blad. Samen met de ru
briek 'Uit de wereld van de fila
telie' zijn dit de meest gelezen 
en de het hoogst gewaardeerde 
rubrieken. 

Lagere rubrieksfrequenties 
Er zijn rubrieken die het in de 
enquête niet zo goed deden. 
Overwogen zoul<unnen wor
den die rubrieken niet in elk 
nummer op te nemen, maar ze 
in een lagere frequentie te pu
bliceren. 

Moeilijk, maar interessant 
Veel lezers vinden de inhoud 
van de rubriek 'Vervalsineen 
herkennen' nogal moeiliJK, ter
wijl het thema 'vervalsingen' 
hen wel degelijk aanspreekt. 
Hieraan zou iets kunnen wor
den gedaan door in de afleve
ringen steeds één bepaalde ze
gel of emissie te behandelen en 
daarbij in enkele heldere pun
ten aan te geven hoe men echt 
van vals kan onderscheiden. 
Het lijkt er in ieder geval op dat 
deze rubriek veel potentieel 
heeft, maar nog beter kan wor
den ingevuld. 

Geld speelt wel een rol 
Een commentaarcolumn en ze
ker een rubriek over de waarde 
en prijsontwikkeling van post
zegels zouden het blad ten goe
de komen. Advertenties worden 
door de lezer van Filatelie ge
waardeerd, vooral om de prijs
ontwikkelingen in de gaten te 
houden. 

NA DE ENQUETE: 
HOE NU VERDER? 
Dat de lezers van Filatelie te
vreden zijn met het blad zoals 
het nu voor u ligt is natuurlijk 
mooi. Maar het Bestuur en de 
redactie van Filatelie - hoe blij 
ze ook zijn met het mooie rap
portcijfer dat Filatelie van de 
lezers kreeg - vinden het nog 
belangrijker om na te gaan of 
het blad verder verbeterd en/of 
uitgebreid kan worden. 
Met de opmerkingen die de 
geënquêteerden daarover heb
ben gemaakt, gaan ze aan de 
slag. In het Dagelijks Bestuur 
(januari jl.) en de Raad van 
Toezicht (maart jl.) van Filate
lie zijn de resultaten inmid
dels besproken. 
Later dit jaar, tijdens de jaar
lijkse redacteurenvergadering, 
komt het onderzoeksrapport 
nogmaals op tafel. 
Of al dat overleg tot praktische 
verbeteringen leidt, daarvan 
kunt u zichzelf op de hoogte 
houden: in de loop van dit jaar 
moet daarvan langzaamaan 
iets zichtbaar worden. 

Reductie Filatelie 
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KLEUR ZEGEL NSW 
KLOPT NIET 

In Filatelie van februari 
las ik over een uitgifte 
van New South Wales die 
de eerste gelegenheids-
zegel ter wereld zou zijn. 
Nu ken ik de afgebeelde 
zegel wel omdat ik post
zegels met landkaarten 
verzamel. De zegel die als 
illustratie is gebruikt is 
echter waarschijnlijk een 
drukproef, want de echte 
zegel is violet van kleur 
en getand, zoals uit bij
gaand exemplaar blijkt. 

MARK HONIG, KOOG A/D ZAAN 

Reactie van de redactie; 
De reproductie in het En
gelse blad dat als bron 
voor ons bericht diende 
was inderdaad niet per
fect. We corrigeren het 
onjuiste beeld graag: 

m 

BOONTJE KWAM 
OM Z'N LOONTJE 

Als trouw lezer van Fila
telie zie ik soms berich
ten over postzegeldief
stallen in Nederland. Die 
komen ook in Nieuw-

Zeeland voor, maar het 
gebeurt niet vaak dat het 
afloopt zoals wordt be
schreven in de Domi
nion-Post uit Wellington 
(zie onderaan de pagina, 
red.) Misschien kan de 
publicatie van dit knipsel 
de benadeelden in Neder
land een hart onder de 
riem steken. 

WEN VAN DER. WOUDEN 
WELLINGTON (NZ) 

MOOI NEDERLAND: 
ALWEER MIS! 

Ik heb al van alles gepro
beerd om de uitgifte van 
8 februari jl., de blokjes 
'Mooi Nederland', te ko
pen, maar helaas: het is 
me niet gelukt. Op de 
postkantoren in de buurt 
van Weert was de bood
schap: 'Is niet verkrijg
baar, daar moet u voor 
naar Nijmegen'. Bij de 
CollectClub van TPGPost 
luidde het antwoord: 
'Hebben we niet meer'. 
Ik vind het beleid van 
TPGPost om bepaalde 
nieuwe uitgiften alleen 
maar lokaal verkrijgbaar 
te stellen een slechte 
zaak. Waarom? Omdat de 
handelaren in de omge
ving zo'n uitgifte opko
pen, waarna de verzame
laars weer eens de klos 
zijn. Een handelaar in 
Nijmegen vroeg al na drie 
weken meer dan zes euro 
voor de twee velletjes. 
Waar is TPGPost mee be
zig? 
Op de jeugdpostzegel-

club in Weert, waarvan ik 
voorzitter ben, kreeg ik 
ook al de vraag 'Waar kan 
ik de uitgifte van 8 febru
ari kopen?'. Het uitgifte-
beleid van TPGPost is 
voor alle verzamelaars 
bijzonder onvriendelijk 
voor alle verzamelaars en 
in het bijzonder voor de 
jeugd. Er lijkt eerder 
sprake van een ontmoe-
digings beleid: waar wij 
met onze jeugdpostze-
gelclub er alles aan doen 
om nieuwe leden te wer
ven, zorgt TPGPost er
voor dat dat alleen maar 
moeilijker wordt - en dan 
druk ik me netjes uit. 
Ik ben hier erg boos over; 
eerst hadden we al de 
problemen met de Pro-
vinciezegelvelletjes en nu 
is het alweer mis. 

GIELVAN HULTEN, WEERT 

WIE KENT DEZE 
'LUCHTPOSTZEGELS'? 

Graag wil ik gebruik ma
ken van de mogelijkheid 
om de lezers van Filatelie 
een vraag voor te leggen. 
Wie kan mij iets vertellen 
over de afgebeelde ze
gels? Het zijn zegels met 
het Inschrift Alger-Tunis 
en de tekst Poste Ae'nenne. 
Zijn ze misschien van een 
luchtvaartmaatschappij? 

W) BOS, VEENDAM 

Reactie van de redactie: 
Uw serie was onlangs op 
een veilingsite te zien, 
waar de inzet dertig Aus

tralische dollars was. Als 
omschrijving werd gege
ven Aifleria: iglo's. Set of 6 
values (25 c. to 10 ƒ.) Alger-
Tunis poste ae'nenne. Perfo
rated, gummed, 4x2.5 cm. 
SlioiDin̂  picture o/the two 
cities -I- planejlyin^. Drfe-
rent colours. Helaas gaf de 
veilinghouder met aan 
wat het karakter van de 
zegels is (Cinderella's?). 

LEUK EN NIEUW 
VERZAMELGEBIED 

vlak nadat door TPGPost 
de mogelijkheid werd ge
boden om persoonlijke 
en bedrijfspostzegels te 
laten maken, besloot ik 
deze zegels te gaan verza
melen. Daartoe plaatste 
ik een aantal malen een 
advertentie in Filatelie -
en met leuke resultaten. 
Vaak werd er een be
schrijving bij de zegels 
gevoegd waaruit bleek 
waarom en waarvoor de 
zegels waren besteld. Bij
voorbeeld ter gelegen
heid van een huwelijks
feest, over een sport die 
men beoefende, over ei
gen huisdieren, naar aan
leiding van geboorten. 

over hobbies en kinderte
keningen. 
Ik heb iedereen die me 
schreef teruggeschreven 
en de kosten vergoed. 
Hierdoor heb ik contact 
gekregen met anderen 
die ook zulke zegels ver
zamelen en waardoor ik 

weer zegels kon ruilen. 
Inmiddels is er in Den 
Haag een handelaar die 
speciale albums hiervoor 
heeft laten maken! Het 
ziet er dus echt naar uit 
dat de persoonlijke en 
bedrijfszegels nieuwe 
verzamelobjecten zijn ge
worden. Ik ga er in ieder 
geval mee door en ik 
houd me aanbevolen voor 
nieuwe exemplaren! 

OVERESSELIJKSESTRAAT ik 
4751TR OUD-GASTEL 
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Elderly stamp thief brought to justice 
An elderly stamp thief has finally 

been brouwt to justice after two 
stan^MTiad victims waged a five-year 
crusade and hired a private investiga 
tor to expose hun 

The pair, Lower Hutt 
stanq] collector Brace Weeds 
and stamp dealer Ron Allan, 
yesterday celebrated the sen
tencing of the thief retiree 
Nolan George Howitt, 75, 
when he appe.aied in Ponnia 
District (-ourt 

Howitt becanu' the sub
ject of the stamp enthiuiiasts' 
wrath afler he stole i-tO of Mr 
Weeds' beloved stamps m 
1999 at a philatebc exhibition 
ui Paraparaumu 

Mr Allan had been show 
ing Howitt sheets t>f staiiip:^ 
m a folder 

Inside the folder lay another which 
held a hefty proportion of Mr Weeds' 
1898 stamps, which earned a pnce tag 
of $57,420 

Mr Allan was distracted by another 
customer and hu> wife stepped m to 
keep an eye on Howitt 

The pensioner handed her back the 
folder and left the exhibition 

When Mr Weeds discovered his pre
cious 1898 New Zealand pictorial col 
lecbon of stamps had been pilfered he 

L : / - » 
Nolan Howitt, 

$22,500 in 
reparation 

was outraged and the pobce were 
called in. 

TTieir search of HowiU's Waikanae 
home pro\od fruitless 

So Mr Weeds and Mr Allan 
did what any wronged stamp 
enthusiasts would do - hired 
a pnvate mvesügator to hunt 
down the thief and bring him 
to justice 

"We felt the man was guil
ty of the crune," he said 

"I was pretty annoyed ini 
tially - everyone knew 

who had done the deod ' 
TTie pair waited three long 

years before Howitt sent a 
series of 1898 piclonal 
^aiTqis to an auction house m 
Australia. 

At least two of the stamps 
were found to be stolen The police re
sumed their investigation, later search 
ing Howitt s home where a large quan 
t i ^ of 1898 stamps were seizod 

All up, Howitt was responsible for 
$26,^0 worth of damage and loss of 
stamps to the collection he fleeced 
from Mr Weeds. Some are hkely to be 
retumed to Mr Weeds 

Yesterday Howitt was convicted of 
theft and ordered by Judge Barry 
Lovegrove to pay $22,500 m repara
tion, which he said was "poetic ju&u-

FACE VALUE: Bruce Weeds with stamps similar to the ones stolen 

ce because the i-atirw had to sell his 
own stamp c ollect|pn to do so 

Tlie judge look inlo account Ho
witt s early guilt> plea and a "blame 
less record" for 7 ^cars, and accepted 

th^ he was not fit for commumty 
work because of poor health 

Mr Weeds said Howitt's conviction 
would allow him to put (he sorry saga 
behind him though he was disiq>poin-

ted the couirt did not iniposo a tougher 
sentence 

I have put my stamp < ollecting on 
the bac k bJumor jiist bet aas(» this has 
caused me* such gnef Ii just deflates 
your enthuisiasm,' he said - NZPA 

Diefstai van postzegels komt oueral uoor, dws ook m Nieuu;-Zeeland. De 'Dominion-Post' uit Wellington uerhaalt uan een ^eual waarm ÓLZ dief aan het kortste eind trok. 
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Stanley Gibbons 
STAMP CATALOGUE 

IRELAND 

^U|i ïl,'î * 
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Handelaar in postzegels, 
uitgever van een filatelis-
tisch maandblad, advi
seur op het gebied van in
vesteringen, uitgever van 
postzegelcatalogi - het 
Engelse Stanley Gibbons 
houdt een aantal sterke 
kaarten in één hand. On
langs verschenen weer 
twee titels uit de serie 
'gewone' Stamp Catalogues 
van het in Londen en 
Ringwood gevestigde 
concern, elk gewijd aan 
een land waarvoor bij En
gelse verzamelaars een 
redelijke belangstelling 
mag worden verwacht. 
In de Ireland Catalogue 
worden alle zegels die 
het zelfstandige Ierland 
sinds 1922 heeft uitgege
ven vermeld - in kleur, 
want dat is definitief de 
trend onder de grote ca
talogusuitgevers. Ireland 
heeft - net als de hierna te 
bespreken catalogus van 
India - het (althans inter
nationaal gezien) vrij veel 
voorkomende formaat 
A4, dat in dit geval een 
wat mager boekje ople
vert. We danken dat aan 
het relatief gematigde 
emissiebeleid dat Ierland 
er lange tijd op nahield. 
Gelukkig is de inhoud 
uitvoerig genoeg om de 
lerlandverzamelaars te
vreden te kunnen stellen. 
Watermerken, belangrij
ke variëteiten, postzegel
boekjes: ze worden alle 
gemeld. Helaas heeft de 
redactie deze tweede edi
tie niet van een voor
woord voorzien, zodat 
eventuele verbeteringen 
en uitbreidingen niet 
voor het voeüicht komen. 
De catalogus is bijge
werkt tot en met de emis
sies van juli 2004. 
Een flink stuk dikker en 
daarom maar meteen met 
een 'recht ruggetje' uit
gevoerd is de catalogus 
India (including Conven
tion and Feudatory Sta-

^ ^ ^ Stanley Gibbons 
" 3 J i F STAMP CATALOGUE 

INDIA 

u i Zil».jSi 
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tes). Ook deze catalogus 
is geheel in kleur uitge
voerd, al zal de redactie 
toch nog eens met CPI in 
Bath, de drukker van 
deze deeltjes, moeten 
gaan praten: de plaatjes 
zijn onnodig flets - en dat 
terwijl de verdere uitvoe
ring - omslag, papier -
uitstekend is. 
In de India-catalogus lo
pen de vermeldingen tot 
aan de uitgiften van mid
den 2003. Ook in dit deel 
worden de beschreven 
zegels en boekjes vrij uit
gebreid behandeld. Ook 
de dienstzegels en de 
postzegelboekjes passe
ren de revue, terwijl de 
emissies die door de zo
genoemde Expeditionary 
Forces en door de Indiase 
strijdkrachten in Korea, 
Congo, Gaza en Indo
China eveneens worden 
behandeld. 
'Stanley Gibbons Stamp Catalo
gue Ireland' en idem, 'India (in
cluding Convention and Feudato
ry States)': resp. 40 en 112 pp., 
gei'll. (kleur),formaat A4, Uitge-
geuen door Stanley Gibbons Lon
don & Ringwood (GB). Verkrijg
baar bij P.W. Meinhardt, Piet 
Heinstraat̂ fi, 2518 CH Den 
Haag, tel. 070-3652227, e-mail 
pu)meinhardt(p)collectura.com. 
Prijzen: «iS.go (Ierland) en 
€37,90 (India). 

In het voorwoord van de 
nieuwe Catalogue of the 
Postage Stamps of the 
Republic of Indonesia 17 
August 1945-27 Decem

ber 1949 van Dal Nippon 
maakt samensteller Leo 
B. Vosse gewag van het 
feit dat het door de cata
logus bestreken gebied in 
de afgelopen tien jaar 
ook is 'ontdekt' door ver
zamelaars in Indonesië. 
De auteur wijst er op dat 
het verzamelgebied daar
door een nieuwe bloeipe
riode is ingegaan, metals 
resultaat een groot aantal 
nieuwe vondsten. Het in
spireerde de uitgever van 
de catalogus om deze 
vierde editie geheel in 
kleur uit te voeren. 
De nummering van de 
opdrukken is in de nieu
we editie enigszins gewij
zigd, een gevolg van het 
feit dat een aantal be
staande onvolkomenhe
den werd gecorrigeerd en 
nieuwe vondsten moes
ten worden tussenge
voegd. 
Met de publicatie van de 
vierde editie van dit deel 
kan de vereniging Dai 
Nippon bogen op een 
prachtige reeks, die Ne-
derlands-Indië van 1942 
tot 1950 bestrijkt. 
'Catalogue o/the Postage Stamps 
ojthe Republic oj Indonesia 17 
August 1945-27 December 194g' 
door L,B. Vosse; 346pp,,geïll, 
(kleur),Jormaat 17x24cm. Uitge
geven door de ucreniging Dai Nip
pon, Heiloo. Verkrijgbaar bij 
P.W. Meinhardt, PietHeinstraat 
36, 2518 CH Den Haag, telefoon 
070-3652227, e-moiladres 
pu)meinhardt@collectura.com. 
Prijs: €35.-, 

De Katalog Prangko In
donesia l<wam hiervoor 
al ter sprake en er is re
den de catalogus nog een 
keer naar voren te schui
ven, ditmaal vanwege de 
verschijning van de 
nieuwste, zevende editie. 
Het was wel even wach
ten, want de vorige afle
vering van deze catalogus 
verscheen alweer drie 
jaar geleden. De uitgever, 
zeg maar de 'Indonesi
sche NVPH', merkt op 
dat gebleken was dat de 
markt niet rijp was voor 
jaarlijks verschijnende 
edities. Misschien dat 
ook een rol speelde dat 
de verschijning van de 
vorige editie nogal wat 
impact heeft gehad: door 
de lagere noteringen (een 
gevolg van de monetaire 
crisis waarmee het land 
worstelt) nam de belang
stelling om nieuwe Indo
nesische zegels te kopen 
drastisch af. Het dwong 

de PTT in Indonesië om 
de oplagen aan te passen. 
Per emissie worden nu 
niet meer dan tussen 100 
en 500 duizen exempla
ren gedrukt - wat een 
stuk gezonder is. En Pos 
Indonesia deed nog iets 
goeds: het bedrijf besloot 
gelegenheidszegels voor
taan met voorrang te ver
kopen en langlopende 
zegels slechts als 'buffer' 
te gebruiken. Gevolg: 
vrijwel alle gelegenheids-
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zegels die sinds 2002 ver
schenen zijn helemaal 
uitverkocht. 
Volop redenen dus om de 
toekomst wat positiever 
in te zien - en daar past 
de verschijning van een 
nieuwe, uitgebreide In-
donesiëcatalogus uiter
aard ook bij! 
'Katalog Prangko Indonesia 
2005'; 368pp.,geïll. (kleur), 
/ormaat 17,5x23cm, Uitgegeven 
door de Indonesia Stamp Dealers' 
Association, Verkrijgbaar bij 
P.W. iWeinhardt, Piet Heinstroat 
36, 2518 CH Den Haag, telefoon 
070-3652227, e-mailadres 
pu)meinhardt@collectura.com. 
Prijs: €28,50.-. 

De auteur kan het - zo 
blijkt uit zijn voorwoord -
zelf maar nauwelijks ge
loven: sinds de uitgifte 
van zijn vorige Baden 
Spezialkatalog (editie 
nummer 5) zijn alweer 
bijna twintig jaar verstre
ken. Eigenlijk kan zijn 
verbazing beter worden 
omschreven met gêne, 
want - zo licht hij toe - hij 
had de vele verzamelaars 
van het bewuste gebied 
toch beloofd al snel met 
een nieuwe editie te zul
len komen. 
Maar nu ligt hij er dan, de 
zesde aflevering van Pe
ter Sems Spezialkatalofl en 
het was het wachten wel 
waard, want niet alleen is 
de inhoud sterk uitge
breid, ook de aanpak is 
op onderdelen gewijzigd. 

Wat dat laatste betreft: de 
auteur stelt ook catalogi 
samen over Thurn und 
Taxis en Beieren en heeft 
de methodiek die hij 
daarbij toepast nu ook 
voor het deel over Baden 
gebruikt. Uitgangspunt 
van Sem was dat ook 'be
ginners' met zijn boek uit 
de voeten moeten kun
nen komen. 
In zijn voorwoord waar
schuwt Sem - terecht -
voor de valkuilen die het 
Internet te bieden heeft. 
Niet zelden, zo betoogt 
Sem, denken verzame
laars een koopje in de 
wacht te hebben ge
sleept, om er vervolgens 
achter te komen dat ze 
een 'zeperd' hebben op
gelopen. Met zijn boek 
wil hij de al te haastige 
Internetkopers voor fou
ten behoeden. 'En,' voegt 
hij er aan toe, 'Bij twijfel 
altijd een deskundige in
schakelen!'. 

In de catalogus is het deel 
dat de 'losse postzegels' 
behandelt geheel gewij
zigd: er is een nieuwe in
deling gemaakt en de di
verse hoofdstukken zijn 
van uitvoerige inleidin
gen voorzien. Hetzelfde 
geldt voor de hoofdstuk
ken die gewijd zijn aan de 
postwaardestukken en 
mengfrankeringen. Ver
dere vernieuwingen be
treffen een hoofdstuk ge
wijd aan bijzondere wij
zen van verzending. Om
wille van de overzichte
lijkheid werden in het 
stempeldeel de vermelde 
stempels naar plaats van 
gebruik gerangschikt. 
'Baden Spezialkatalog - Hand
buch Markenzeit - 6. Auflage' 
door Peter Sem; 364pp,,gcïll, 
(z/u)),Jormaat A5. Uitgegeven 
door de auteur, Verkrijgboar bij 
P.W, Meinhardt, PietHeinstraat 
j6, 2518 CH Den Haag, telefoon 
070-3652227, e-mailadrcs 
puimeinhardt@collcctura.com. 
Prijs: €49,-. 
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DE POST IN HET DERDE RIJK: 
DE ALLERLAATSTE DAGEN 

Status poststukken onduidelijk en omstreden 
D O O R HANS G.E. PETERSENt , LAREN 

De situatie in Duitsland was 
aan het eind van de oorlog we
zenlijk anders dan die m Neder
land. Bij ons kon de postdienst 
immers niet meer goed functio
neren nadat op 17 september 
1944, na een oproep uit Lon
den, de spoorwegen in staking 
gingen. Maar er waren in ons 
tand ook andere redenen aan te 
wijzen: door het brandstofge
brek dat in de hongerwinter on
stond, was het vervoer van 
poststukken vrijwel onmogelijk 
geworden. Bovendien vielen de 
geallieerde vliegtuigen alles aan 
wat ze maar zagen rijden. 
In Duitsland trok men zich van 
deze  voor een deel vergelijkba
re  omstandigheden weinig 
aan; de postdienst functioneer
de zoveel als mogelijk was op 
de normale wijze. Wel ging post 
van de Partei, partijleden en sol
daten voor. 

DE OORLOG 
Begin 1945 was Duitsland met 
uitzondering van een klein ge

Het is een veelgestelde vraag: functioneerde in 1945 de 

postdienst van het Derde Rijk eigenlijk nog wel? Een 

begrijpelijke vraag, want aan het eind van de Tweede 

Wereldoorlog was de infrastructuur van Duitsland immers 

ernstig beschadigd. In de nu volgende bijdrage, die 

postuum geplaatst wordt, probeert auteur Hans Petersen 

(19572004) een antwoord te geven. 

Dit artikel werd m het voorjaar van 
2004 geschreven, met de bedoe

ling het m april 2005 te plaatsen, 
zestig jaarna de gebeurtenissen 
die erin worden beschreven. De 
auteur, Hans Petersen, heeft het 
m druk verschijnen van zijn bijdra

ge helaas niet meer kunnen mee

maken; hij overleed na een korte, 
ernstige ziekte op 12 november j l. 

bied rond Aken nog niet bevrijd. 
De veroverde gebieden van het 
Derde Rijk, dat zich eind 1942 
van oost naar west nog uitstrek
te van de Atlantische Oceaan 
tot aan Aziatisch Rusland en 
van noord naar zuid van Noor
wegen tot aan Afrika, waren in 
de jarem 943 en 1944 door 
enerzijds de westelijke geallieer
den en anderzijds de Russen 
weer voor een groot deel be
vrijd. De bevrijders bevonden 
zich echter nog altijd ver van 

hun ultieme doel: de Duitse 
hoofdstad Berlijn. 
Begin januari 1945 waren de 
westelijke geallieerden nog be
zig de resten van de verslagen 
Duitse legers, na het zinloze 
Duitse Ardennenoffensief, te
rug te dringen over de Duitse 
grens. En de Russen stonden 
langs de grens van OostPrui
sen in Polen, waar zij na een 
lange opmars in november 
1944 waren gestopt. 
Nadat de Russen op 12 januari 

1945 weer in de aanval waren 
gegaan, veranderde de situatie 
dramatisch. Al op 31 januari 
stonden de Russen aan de oe
ver van de Oder, op slechts zes
tig kilometer van Berlijn. Daar 
hielden ze halt, om de troepen 
voor te bereiden op de laatste, 
beslissende zware slag om Ber
lijn en om het bevrijde gebied te 
consolideren en de flanken te 
bevrijden. 
In de periode van januari tot en 
met maart 1945 vochten de 
westelijke geallieerden zich een 
weg naarde Rijn. Deze rivier 
werd op 7 maart onverwacht 
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Afleelding 2  De plaati van bestemming van deze kaart was al 
» bevrijd, zodat bezorging niet langer mogelijk was. 
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met gebruikmaking van een speciale koeriersdienst. 
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snel overgestoken, dankzij de 
verovering van de onbescha
digd gebleven brug bij Rema
gen. Nadat ook de overige En
gelse en Amerikaanse legers op 
23 maart de Rijn op diverse 
plaatsen waren overgestoken, 
leken de Duitse legers in het 
westen verslagen; de geallieer
de troepen stootten snel door 
naar de oostelijk gelegen Elbe. 
Op 16 april bestond het Derde 
Rijk nog maar uit een smalle 
strook land die van de Oostzee 
tot aan Beieren liep, aan de 
noordzijde 'aangevuld' met De
nemarken en Noorw/egen. Ook 
delen van Nederland, Oosten
rijk, Italië en Tsjechoslowakije 
vielen er nog onder. 
Er was na die vier maaanden 
dus niet veel meer over van het 
Crossdeutsche Reich; maar toch 
bleven de Duitsers onder aan
voering van Hitler en zijn kliek 
tot het bittere einde doorvech
ten. 

DE POSTDIENST 
We kunnen binnen de Duitse 
Rijkspost van die ti jd drie afzon
derlijk opererende postdiensten 
onderscheiden: 

- de normale Rijkspostdienst; 
-de veldpostdienst; 
- de Deutsche Dienstpost. 

De Rijkspost verzorgde de nor
male postverbindingen in het 
binnenland, met het buitenland 
en met de bezette gebieden. 
De veldpost was verantwoorde
lijk voor het postverkeer tussen 
de Duitse soldaten - waar ook 
ter wereld - en het thuisfront. 
De dienst maakte bij het ver
voeren van de post gebruik van 

een eigen infrastructuur; alleen 
waar het het lokale verkeer be
trof ^dus in de omgeving van 
hettnuisfront) werd de organi
satie van de Rijkspostdienst -
lees: de kantoren en bezorgers 
van die dienst - gebruikt. 
De Duitse dienstpost verzorgde 
het postverkeer tussen de Duit
se overheidsinstanties en de of
ficiële Duitse instanties in de 
bezette gebieden die niet onder 
militair bestuur stonden. Ook 
deze dienst, die niet aan huis 
bezorgde, maakte gebruik van 
eigen autodiensten. 
De genoemde organisaties 
werkten dus los van elkaar. 

DE TARIEVEN 
De tarieven voor het vervoer 
van de post waren in Duitsland 
sinds 1933 vrijwel niet veran
derd. Hettarievenoverzicht 
voor de meest voorkomende 
post zag er begin 1945 als volgt 
uit: 

Lokaal Interlokaal 
Briefl<aarten 5 pf. 6 pf. 
Brieven tot 20 gram 8pf. 12 pf. 
Aantekenrecht 30 pf. 30 pf 

Met ingang van 26 januari 1945 
was het particulieren alleen nog 
maar toegestaan om briefkaar
ten te verzenden, zij het dat 
voor lokaal verkeer gold dat 
men ook brieven tot een ge
wicht van 20 gram mocht ver
zenden. Voor partijleden, over
heidsinstanties en belangrijke 
bedrijven (zoals banken) en 
vooraanstaande personen (zo
als notarissen en advocaten) 
waren de regels wat soepeler: 
die mochten ook landelijk brie
ven tot 20 gram verzenden. 

Het pakketverkeer was sterk be
perkt; dat was alleen nog moge
lijk voor de hiervoor genoemde 
overheidsinstanties en belang
rijke bedrijven. 

POSTALE PROBLEMEN 
In het in 2003 verschenen boek 
Lebenszeichen 1^4^ geeft de mili-
tair-historicus Richard Lakowski 
een beschrijving van de postale 
ontwikkelingen in 1945 in het 
Derde Rijk. We leren daaruit dat 
de overkomstduur van post
stukken begin 1945 ten gevolge 
van de vernietigde infrastruc
tuur was opgelopen van één tot 
vier weken. Er was dus een flin
ke achterstand en het was deze 
achterstand die ertoe leidde dat 
de eerder al genoemde beper
kingen in de postdienst moes
ten worden ingesteld. Om iets 
aan die lange overkomstduur te 
doen, werd in februari in Berlijn 
een aantal koeriersdiensten op
gezet die tot taak kregen post te 
vervoeren [afbeelding 7). 
Een tweede beperkende factor 
werd gevormd door het feit dat 
steeds meer postpersoneel on
der de wapenen moest, zodat 
de postdienst door personeels
gebrek werd geplaagd en steeds 
minder goed kon functioneren. 
Naarmate de bevrijders verder 
Duitsland binnentrokken wer
den de problemen binnen de 
postdienst uiteraard nog groter 
(afbeeldingen 2, 3 en 4). Vooral 
het feit dat het om een snelle 
opmars ging veroorzaakte veel 
problemen. Toch slaagde de 
dienst er van tijd tot tijd in suc-
cesjes te boeken; zo werd een 
op 1 mei geposte brief nog op 4 
mei bezorgd (afbeelding 5). 

DE SA/SS-ZEGELS 
Helemaal aan het einde van de 
oorlog in Duitsland, op 20 april 
1945 (de verjaardag van Adolf 
Hitler), werden nog twee gele-
genheidszegels uitgebracht, op
gedragen aan de SA (Sicher-
heits-Abteilung) en de SS 
(Schutz-Staffeln). 

Over deze 'laatste zegels van 
het Derde Riik'^ ontstond veel 
commotie; ae zegels waren 
zelfs aanleiding voor een 
rechtszaak. 
Om de achtergronden van deze 
kwestie goed te kunnen begrij
pen, is kennis nodig van de 
geografische omstandigheden 
rond Berlijn en de ontwikkelin
gen in de oorlog in april 1945 
enerzijds en de postale omstan
digheden anderzijds. Het gaat 
dan om informatie die in posta
le bronnen kan worden aange
troffen en vooral ook om gege
vens die in historische versla
gen van de slag om Berlijn zijn 
te vinden. De oorspronkelijke 
postale bronnen zijn echter 
schaars omdat ze voor een 
groot deel in de strijd verloren 
zijn gegaan of pas later, op ver
zoek van de Russen, werden 
opgemaakt. Bij de historische 
bronnen gaat het om ooggetui
genverslagen en om informatie 
die ten tijde van de onderzoe
ken in de archieven kon worden 



aangetroffen. 
Het is heel belangrijk om ons te 
realiseren dat Berlijn qua opper
vlakte overeen komt met de 
provincie Utrecht. Zo'n gebied 
konden de aanvallende legers, 
gezien de zware tegenstand die 
ze ondervonden, niet binnen 
een dag bezetten! 
De Russische aanval op Berlijn 
begon op 16 april. Pas vierda
gen later werden de buitenwij
ken van de stad bereikt en vanaf 
21 april beschoot de Russische 
artillerie het centrum van Ber
lijn onophoudelijk, zodat het 
vrijwel onmogelijk werd om 
daar nog veilig over straat te 
gaan. 

VIJFTIGDUIZEND SERIES 
Ooggetuigen melden dat de 
postboden in Berlijn zolang het 
nog kon de post bleven bezor
gen. In de loop van de twintig
ste april werd het postvervoer 
echter steeds moeilijker. Als ge
volg van de beschietingen werd 
het vervoer in de loop van 21 
april zelfs zo goed als gestaakt. 
Veel postkantoren waren trou
wens door de voortdurende 
bombardementen zwaar be
schadigd en of vernietigd. 
De laatste postzending uit Ber
lijn naar de rest van het land 
vertrok op 17 april 1945, terwijl 
de dag daarop de laatste uit het 
land afkomstige zending Berlijn 
bereikte. Na 18 april was er door 
de Russische omsingeling van 
de stad geen contact meer mo
gelijk [afbeeldingen 6 en 7). 
De hierboven al gememoreer
de, omstreden SA/SSzegels 
verschenen uiteindelijk op 20 
april 1945; ze waren gedrukt bij 
de Weense staatsdrukkerij. 

Vlak voor de Russische omsin
geling van Berlijn, op 14 april 
1945, werden vijftigduizend se
ries per vrachtauto van Wenen 
naar Berlijn verzonden. Daar 
kwamen ze op 17 april aan bij 
kantoor C27. Vervolgens wer
den ze bij het beperkte aantal 
nog in gebruik zijnde kantoren 
verKocht. 

DIVERSE MENINGEN 
In veel publicaties is over de 
SA/SSzegels geschreven. Zo 
vermeldt Philately of the Third 
Reich van Alf Harper (overigens 
zonder aan bronvermelding te 
doen) dat de volgende kantoren 
de zegels hebben verkocht: 

C2 (open op 20 april en mis
schien op 21 april); 
Charlottenburg2 (vernietigd in 
de loop van 20 april); 
SW68 (gesloten 21 april); 
C25 (open op 20 april en mis
schien op 21 april); 
Wittenau (gesloten op 21 april 
19.00 uur); 
Wilmersdorf (gesloten op 25 
april n.00 uur); 
N4; 
NW7; 
W8. 

Over de drie laatstgenoemde 
kantoren is geen nadere infor
matie beschikbaar; ze lagen in 
de Russische zone. 
In zijn boek Vom Krieg zum Frie
den  Sechs deutsche jähre 1944
iQ4g stelt dr. Heinz jaeger dat 
de zegels op 20 april in enkele 
postkantoren te koop waren en 
vooral door 'in filatelie geïnte
resseerde' postbeambten, fila
telisten en handelaren zijn ge
bruikt om er aangetekende brie

ven mee te produceren. De 
brieven werden correct gefran
keerd, conform de richtlijnen in 
de aantekenregisters verwerkt 
en op de juiste wijze afgestem
peld. Het ging hier dus om het 
werk van fanatiekelingen; als 
voorbeeld noemt jaeger een 
brief van kantoor C25 naarC2 
op 20 april. Kantoor C2 was vol
gens de auteur nadat de vesti
ging was vernietigd, ingetrok
ken bij kantoor C27. 
Richard Lakowski stelt dat brie
ven die op 21 april werden afge
stempeld meestal niet bezorgd 
zijn. Ze zouden volgens hem 
voorzien van het stempel zurück 
 zijn blijven liggen, om later 
door de Russen in beslag te 
worden genomen en te worden 
vernietigd. Ook meldt Lakowski 
dat het kantoor Charlottenburg 
op 23 april nog open was. 

FRANKEERMOGELIJKHEDEN 
We kunnen uiteraard de vraag 
stellen waar twee zegels die elk 
een frankeerwaarde hadden van 
twaalf pfennig, nog voor ge
bruikt konden worden. In feite 
was 12 pfennig het port voor 
een binnenlandse brief tot 20 
gram. Maar Berlijn was hele
maal ingesloten door de Rus
sen, zodat 'verzending in het 
binnenland' niet meer mogelijk 
was! 
Als enige postaal correcte mo
gelijkheid bleef daarom het ge
bruik van de zegels voor aange
tekende stuken over, zij het 
noodgedwongen (door de om
singeling) uitsluitend in het lo
kaal verkeer. 
Een lokale brief tot twintig gram 
kostte 8 pfennig en het aante
kenrecht bedroeg 30 pfennig. 

Een aangetekende brief kon dus 
worden gefrankeerd met drie 
van de op 20 april uitgegeven 
zegels plus een zegel van twee 
pfennig. Natuurlijk waren ande
re comoinaties (met een of 
twee SA/SSzegels) ook moge
lijk (afbeelding 8). 

EEN ANDERE VISIE 
De auteurs HansJoachim 
Walch en Wolfgang Strobel 
hebben in hun in 1995 versche
nen boekje SA/SSBriefe sind 
Nachkriegsproduktionen verslag 
gedaan van hun onderzoek 
naar de zegels. Ze stellen in 
hun publicatie onder meer dat: 

 de zegels pas op 21 april ver
schenen; 

 alle postkantoren op 21 april 
hun deuren sloten; 

 de adressen op de brieven 
vaak van bekende verzame
laars zijn ofwel niet bestaan; 

 er  gezien de volgnummers 
van de aantekenstroken  circa 
duizend aangetekende brie
ven verzonden zouden zijn, 
op één dag en uit één kantoor, 
een aantal dat gezien de op 
dat moment heersende om
standigheden wel érg veel 
was; 

 het niet waarschijnlijk is dat 
handelaren in deze levensge
vaarlijke tijd nog met hun han
del bezig waren; 

 er ook geen brieven met ande
re geldige Duitse zegels uit 
Berlijn in deze dagen te vin
den zijn. 

Al lezende bekruipt de lezer van 
de studie van Walch en Strobel 
het gevoel dat de auteurs de be
doeling hebben de bekende 

Afbeelding 6 ■ Deze brief werd op ^6 april 1945 ran Berlijn naar 
Leipzig verzonden. Na de bevrijding werd het poststuk bezorgd, 

maar bet portret van Hitler was wel zwart gemaakt. 
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Duitse keurmeester H.C. Schle
gel te attaqueren. 
Schlegel reageerde op deze 
aanval m het Duitse bondsblad 
Philatelie (nummer 267, januari 
1999). In zijn artikel gaat hij in 
eerste instantie in op de vraag 
of een brief vals is als hij niet op 
postale wijze is vervoerd, maar 
slechts op verzoek van een be
langhebbende is gemaakt. 
Schlegel stelt dat Tiet niet de 
taak van een keurmeester is om 
vastte stellen of een brief echt 
heeft gelopen: hij stelt slechts 
vast of de brief met echte stem
pels is afgestempeld en of de 
afstempeling op de desbe
treffende datum mogelijk was. 
In april 1945 was Schlegel zelf m 
Berlijn gelegerd en hij kan dan 
ook op grond van zijn eigen 
waarnemingen een aantal be
vindingen meedelen. 

TERUGHOUDENDHEID 
Schlegel schrijft dat de zegels 
wel degelijk op 20 april zijn ver
schenen en dat sommige kan
toren ze al eerder in abonne
ment aan handelaren hebben 
geleverd. Als bewijs voor dit 
laatste voert hij een rekening op 
die de postdienst aan een Ber-
lijnse handelaar presenteerde 
voor de levering in abonnement 
van de SA/SS-zegels. Dit on
danks het feit dat 21 april uitein
delijk als de officiële dag van 
uitgifte was vastgesteld. Verder 
stelt Schlegel dat de postkronie-
ken van diverse kantoren aanto
nen dat deze kantoren ook na 
21 april 1945 nog functioneer
den. Zo was kantoor W30 tot 25 
april, Berlijn-Schönebergi tot 
28 april en Berlijn-Steglitz tot 24 
april 1945 open. 

Op grond hiervan - maar ook 
aan de hand van afstempelin
gen in postspaarbankboekjes 
van 21 april [ajheelding 9) - zegt 
Schlegel dat er wel degelijk nog 
functionerende kantoren in Ber
lijn zijn geweest. Hij verwijst 
verder naar een aantal oogge
tuigenverslagen, die dit feit be
vestigen. Maar, zo deelt hij 
mee, dit geeft geen enkele ga
rantie dat een brief uit deze pe
riode echt gelopen heeft van het 
ene kantoor naar het andere, 
laat staan dat het aantoont dat 
de bezorging daadwerkelijk 
heeft plaatsgevonden! 
Gezien de eerder in dit artikel 
vermelde gegevens, die deels 
op niet-filatelistische bronnen 
en ooggetuigenverslagen zijn 
gebaseerd, moet de studie van 
Walch en Strobel toch wel met 
enige terughoudendheid beke
ken worden. 
Zo is het kantoor waar veel van 
de hier bedoelde brieven van
daan komen (of ernaar verzon
den zijn) het kantoor Wilmers
dorf. De wijk Wilmersdorf werd 
pas op 22 april 1945 aangeval
len, het postkantoor moest 
toen gesloten worden. 

CONCIUSIE 
De voorlopige conclusie lijkt te 
zijn dat het theoretisch gezien 
mogelijk moet zijn geweest om 
de SA/SS-zegels op 20 en 21 
april 1945 (en misschien ook 
nog wel later) binnen Berlijn te 
gebruiken. Die mogelijkheid 
wordt nog waarschijnlijker als 
we de enorme omvang van Ber
lijn in aanmerking nemen, ge
koppeld aan het feit dat de Rus
sen in hoofdzaak rechtstreeks 
op het machtscentrum afgin

gen en daarbij delen van de 
stad voorlopig links lieten lig
gen. Wel moet worden aangete
kend dat de diverse bronnen 
niet allemaal dezelfde data voor 
de sluiting van de kantoren ver
melden. 
Feit blijft dat na afloop van de 
oorlog grote hoeveelheden van 
de door de Russen aangetroffen 
exemplaren van de emissie-
SA/SS in de handel terecht zijn 
gekomen. Die kunnen dus ook 
benut zijn voor de productie 
van brieven met deze zegels. 
Mijn conclusie is dat er zeker 
echte brieven kunnen bestaan, 
omdat de zegels in die delen 
van Berlijn waar op 20 en 21 
april nog niet veel van de Rus
sen te merken was, zeker zullen 
zijn uitgegeven en gebruikt. 
Maar dat neemt niet weg dat 
bepaalde feiten uit de studies 
van Walch en Strobel, respectie
velijk die van Jaeger zeker een 
kern van waarheid zullen bevat
ten. Ik denk daarbij dan vooral 
aan de aantallen verzonden 
aangetekende brieven en het 
feit dat handelaren moesten 
overleven en niet met filatelie 
bezig waren. 
We mogen er daarom van uit
gaan dat stempels met data na 
21 april 1945 vrijwel onmogelijk 
zijn, met uitzondering van inci
denteel gebruik binnen de nog 
niet door de Russen bezette de
len van de stad. Het bewijs dat 
deze brieven ook echt gelopen 
hebben valt echter met te leve
ren. Gezien dit laatste zijn de 
hoge prijzen voor gestempelde 
zegels en brieven zeker niet ge
rechtvaardigd. Een goed ge
meend advies is dus: betaal niet 
teveel! 

Noot: 
': Er waren in Duitsland op dat 
moment overigens voorbereidin
gen getroffen voor de uitgifte van 
nóg twee zegels, respectievelijk 
gewijd aan de NSKK (Nationalso
zialistischer Krajtfahrer Korps) en de 
NSFK (Nationalsozialistische Flieger
korps). Deze zegels zijn echter 
nooit officieel in omloop geko
men; wel kwamen voorbeeld
exemplaren (Muster) van de 
staatsdrukkerij in Wenen in ver-
zamelaarshanden (Michel-num-
mersXenXI). 

Bronnen: 
Vom Krieg zum Frieden - Sechs 
deutsche Jahre 1944-1949 door 
dr. Heinz Jaeger. 
SA/SS-Briefe sind Nachkriegsproduk
tionen door Hans-Joachim Walch 
en Wolfgang Strobel. 
Lebenszeichen 1945 door Richard 
Lakowski en Hans-Joachim BüU. 
Philately of the Third Reich door Alf 
Harper. 
De Laatste Slag door Cornelius 
Ryan. 
Berlijn, de ondergang 1945 door 
Antony Beevor. 
Geschichte der Deutschen Feldpost 
1937-1945 doorC. Oberleitner. 
Deutsche Dienstpost 1939-1945 door 
dr. H. Schultz. 
Bericht uan de Tweede Wereldoorlog. 
Berlin 1945, Ende und Wiederaujbau 
der Post, H.J. Walch. 
Vor 50 Jahren - die Letzten 22 Amts
blatter der Deutschen Reichspost im 
Jahre 1945, 'Philatelie' nummer 
151,1995. 
Dubiose SA/SS-Briefe sind Grenzfall 
und Prujstem zugleich, 'Philatelie' 
nummer 262,1998. 
Die Diskussion um die SA/SS-Briefe -
eine Erwiderung. 'Philatelie' num
mer 267, 1999. 
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Toevalstreffer 
In het voorjaar van 1974 
deden boeren die in de 
buurt van de Chinese stad 
Xian een bron wilden 
slaan een van de belang
rijlcste vondsten uit de 
geschiedenis van de mo
derne archeologie. Een 
reusachtig leger bereden 
soldaten, gemaakt van 
terracotta werd blootge
legd. 
Over deze bij toeval ont
dekte beelden is in The
maphila van de Belgische 
vereniging voor themati
sche filatelie een interes
sant artikel te vinden. 

Vliegtuig verongelukte 
Hij vloog zo mooi Hij uloo^ 
zozuiuer Onze wonderschone 
Uiuer. Deze dichtregels 
zijn te vinden in Hoorn
blazer (Vereniging van 
Zaanse Postzegelverza
melaars), in een artikel 
van Nicolaas Bakker dat 
de ongeluksvlucht van de 
Douglas DC2 PHAJU 
Uiuer in 1934 beschrijft. 
Behalve postale details 
belicht Bakker ook de 
technische kanten van 
het toestel en vertelt hij 
over de bemanning. 
Een mooi voorbeeld van 
een goed gedocumen

teerd filatelistisch arti
kel. 

Kommer en kwel 
Bij het doorlezen van de 
talrijke verenigingsbla
den die ons land rijk is, 
valt het enthousiasme 
voor de filatelie op. Ver
enigingen (soms hele
maal niet zo groot) en 
studiegroepen organise
ren fantastische activitei
ten voor hun leden en ze 
maken reclame voor de 
filatelie. Met dat in het 
achterhoofd valt een 
somber bericht in De 
Brug (Philatelica Den 
Haag) extra op. Daarin 
wordt geconstateerd dat 
de club zo goed als zon
der bestuur zit: er zijn 
nog drie bestuursleden 
over, waarvan er eentje in 
de loop van dit jaar af
haakt. Op een oproep van 
de voorzitter aan de meer 
dan 400 leden van de ver
eniging om zich als be
stuurslid beschikbaar te 
stellen, reageerde nie
mand. Kom op Hage
naars, zetje schouders 
eronder en maak er wat 
van! 

Love and Kisses 
Het orgaan van de vereni
ging voor USA en Canada 
Filatelie heet USCA Post. 
Het meldt dat in i88g in 

het Amerikaanse stadje 
Schuyler's Lake een Post
master werkte met de 
naam Lucius O. Veber. 
Hij ontwierp een stempel 
voor de post die zijn kan
toor passeerde. In dat 
stempel stonden de let
ters WV (Vebers initia
len) en een aantal kruis
jes (XXX). In de volks
mond werd het al snel 
het Loue and Kissesstem
pel genoemd. Victor Kuil 
zocht deze leuke geschie
denis voor zijn lezers uit. 

Belgische enquête 
Geachte mevrouw, mijnheer. 
Om inzicht te krijgen in de 
ouerkomstduur uan uit het 
buitenland afkomstige post
stukken houdt De Post mo
menteel een onderzoek... 
Deze passage komt voor 
in een artikel van Michel 
Van de Catsyne in het 
maandblad van de KVBP
Studiekring. De bijdrage 
gaat over een modern 
posthistorisch onder
werp, namelijk de enquê
tekaarten van De Post in 
België in 1992. In hetzelf
de nummer treffen we 
ook een studie over Italië 
en de Eerste Wereldoor
log aan. 

De Ruyter onttroond 
Een van de jongste loten 
aan de stam van de filate
lie is de maximafilie. De 
Vereniging voor Kinder
postzegels en Maximafi
lie geeft onder de titel 
Bulletin een tijdschrift uit 
waarin ditmaal over de 
oudste tot nu toe beken
de Nederlandse maxi
mumkaart wordt ge
schreven. De kaart, die 
onlangs boven water 
kwam, toont de jonge ko
ningin Wilhelmina en 
prins Hendrik en is ge
frankeerd met de zegel 
van vijf cent in het type 
'Wilhelmina met bont
kraag'. De zegel werd op 
14 september 1901 in 
Halsteren afgestempeld. 
Een in 1907 afgestempel
de kaart met een De Ruy
terzegel is hiermee ont
troond als de oudst be
kende maximumkaart. 

Supers in Denemarken 
Allerlei wetenswaardig
heden over de filatelie in 
Scandinavië zijn in Het 
Noorderlicht (Neder
landse Filatelistenvereni
ging 'Skandinavië') te 

vinden. Henk van Mee
ningen neemt ons mee 
naar Aland, de eilanden
groep tussen Zweden en 
Finland en er worden veel 
boeken en catalogi be
sproken. In Denemar
ken, zo lezen we, worden 
de diensten van de post 
in dunbevolkte gebieden 
uitbesteed aan super
markten. De verhouding 
tussen postkantoren en 
postagentschappen bij 
supers is momenteel 
339:577. Maken de post
historici in Denemarken 
straks plaats voor 'super
markthistorici'? 

Dubieuze eksters 
Bij het werken aan deze 
rubriek maak je kennis 
met veel filatelistische 
studiegroepen. Meestal 
bestuderen die een be
paald land of gebied, 
maar de Belgische Studie
groep Postzegels A. Buzm 
houdt zich bezig met de 
zegels van slechts één 
ontwerper; André Buzin, 
de man van de 'vogeltjes'. 
Het Tijdschrift van de 
groep publiceert een stu
die naar de drukdata van 
de verschillende emis
sies. Zegels met de ekster 
en de drukdatum 31.1.01 
blijken door de Zegel
drukkerij nooit in om
loop te zijn gebracht en 
toch worden stroken met 
die datum door (dubieu
ze) handelaren te koop 
aangeboden tegen zeer 
hoge prijzen. In het blad 
worden verder de drukva
riëteiten van de zegel met 
de pimpelmees behan
deld. 

Lekker goedkoop 
De actieve Nijmeegse ver
eniging Nouiopost geeft 
het blad Novioposta uit, 
waarin wordt beschreven 
dat de briefl^aart  in Ne
derland ingevoerd in 1871 
 een groot succes werd. 
Het postwaardestuk had 
dan ook een eigenschap 
die voor Nederlanders 
onweerstaanbaar was (en 
is): een lage prijs. Het 
postblad (ingevoerd in 
1888) werd daarentegen 
nooit een 'topper': het 
was duurder en boven
dien was men al gewend 
geraakt aan de brieflcaart. 
Deze en andere gegevens 
zijn te vinden in een bij
drage van redacteur 
Jacques Spijkerman 

onder de titel Het postblad: 
een miskend postu;aardestuk. 

Walhalla voor filatelisten 
In Eemvizier (PZV Eem
land) is een bijdrage over 
Bhutan te vinden, een 
klein boeddhistisch ko
ninkrijkje in de Hima
laya. De manager filatelie 
van dat land geeft grif toe 
dat er in zijn land nie
mand postzegels verza
melt. Maar de handel in 
Bhutanese zegels van zij
de en staal en in allerlei 
vormen en dimensies is 
toch bî  business: er wordt 
voor zeven miljoen nul
trom omgezet (iedereen 
weet dat dit ruim vijftig
duizend euro is). Wie een 
leuk idee heeft en bereid 
is flink te betalen, kan in 
Bhutan een eigen, fran
keergeldige postzegel la
ten uitbrengen. Uw club 
bestaat vijftig jaar? Voor 
een paar duizend euro 
geeft Bhutan een postze
gel uit om dat heuglijke 
feit te herdenken! 

Gedächtniskirche 
Een heel ander onder
werp wordt behandeld in 
het Mededelingenblad 
van de postzegelvereni
ging 'Drielandenpunt' in 
Vaals. Uit Duitsland ken

Geddchtniskirche, Berlijn. 

nen we postzegels, brief
kaarten en stempels met 
afljeeldingen van de be
roemde Gedächtniskirche in 
Berlijn. De kerk werd in 
de nacht van 23 novem
ber 1943 verwoest tijdens 
een bombardement van 
de geallieerden. Ben Ver
meulen brengt in het 
blad een bezoek aan deze 
gedeeltelijk herbouwde 
kerk: hij vertelt over fila
telistische zaken, maar 
ook over de geschiedenis 
en de herbouw van het 
Godshuis. Zelfs bouwte
keningen worden in deze 
grondige studie getoond. 

Speciaal gebit: rollanden 
In het begin van de jaren 
twintig van de vorige 
eeuw werden op grote 
kantoren postzegelplak
machines gebruikt die 'Hoornblazer':.. .aandacht uoor de 'iDonderschone Uiuer'.,. 



met zegelrollen moesten 
worden gevuld. Omdat 
de rollen geregeld afbra
ken werden roltanding-
zegels geproduceerd: een 
aantal pennen uit de per-
foratiekam werd daartoe 
verwijderd. Postmerk 
(Philatelica Badhoeve-
dorp) wijdt er een artikel 
aan, dat onder meer ver
telt dat behalve Neder
land alleen Danzig rol-
tandingzegels gebruikte. 

Postzegels met gaatjes 
Op 6 januari igoi werd 
het in Bulgarije voor het 
eerst toegestaan om per-
Jins (firmaperforaties) te 
gebruiken. De eerste per-
f\n die in Bulgaarse post
zegels te vinden was, was 
die van de Bulgaarse Na
tionale Bank (BNB), zo 
lezen we in Oost Europa 
Filatelie van de gelijkna
mige contactgroep. Het 
blad toont ook een brief 
die gefrankeerd is met 
een zegel die van de perfin 

BNB-pcrfin (Bulgorije). 

is voorzien. De Bulgaarse 
bank maakte tot 1952 ge
bruik van deze 'postze
gels met gaatjes'. 

DAAN KOELEWIJN 

BUITENLANDSE 
BLADEN 

Schaars en duur 
Je bent verzamelaar van 
'modern Duitsland' en je 
wilt wel eens weten welke 
zegels nu eigenlijk het 
duurst of het 'moeilijkst' 
zijn. In dat geval brengt 
Deutsche Brlefmarken-
Revuevan maart jl. uit
komst, want dat blad 
weet het antwoord op die 
vraag: niet-uitgegeven 
zegels behoren tot de crè
me de \a crème van het ver-
zamelgebied Duitsland. 
De 'Rode Adenauer', Brot 
Jur die Welt, het Pausback-

chen, de Gscheidlc-zegel en 
Audrey Hepburn: ziedaar 
een greep uit de zeld
zaamste emissies van na 
de Tweede Wereldoor
log. Ooit stonden ze op 
de rol om uitgegeven 
worden, maar om uiteen
lopende redenen kwam 
het er niet van. 
De Adenauer-zegel had 
een te rode kleur voor een 
conservatief politicus, 
het hongerende kind op 
de Brot jiir die Welt-zegel 
was te schokkend, het 
Pausbackchen vertoonde te 
bolle wangen, de 
Gscheidle-zegel ging van
wege de 'Olympische 
boycot' van 1980 niet 
door en ook Audrey Hep
burn (copyriflht-proble-
men) haalde de eind
streep niet 
Alle genoemde zegels 
zijn uiterst schaars, want 
in veel gevallen werden 
de exemplaren alleen aan 
vertegenwoordigers van 
de filatelistische pers toe
gestuurd. 
Een troost voor wie dit 
leest; tot die persverte
genwoordigers behoren 
de redactieleden van Fila
telie in ieder geval niet... 

Dubbel plezier 
Hij is een nogal onooglijk 
nummertje: het rode 
Zwitserse zegeltje van 20 
rappen meteen impres
sie van de Gotthardbabn. 
Maar voor verzamelaars 
die Zwitserland gespecia
liseerd verzamelen is het 
- wat Duitstaligen noe
men - een ware Fundgrube. 
In de Berner Briefmarken 

ßerner Briefmarken Zeitung: de 
Gotthardbohnzegel onder de loep 

Hcpburnzcgel dezczomer onder de hamer uoor rond de 20 oooeuro.. 

Zeitung van februari jl. 
neemt Ch. Herrsch de ze
gel nog eens grondig met 
de liefhebbers door, 
waarbij hij zijn aandacht 
toespitst op de zoge
noemde Doppelpra^ungen. 
Een kleine complicatie: 
de bedoelde 'dubbel-
drukken' komen op som
mige posities zó veelvul
dig voor, dat ze eigenlijk 
als 'normaal' moeten 
worden beschouwd. 

Privacygevoelig 
Het Oostenrijkse Bonds
blad Die Briefmarke 
(sinds kort ook de drager 
van de mededelingen van 
Austria Post, die het blad 
zwaar subsidieert) be
steedt heel veel aandacht 
aan gepersonaliseerde 
postzegels. En dat is op
merkelijk, want er komen 
elke maand wagonladin
gen van zulke zegels uit. 
Je kunt eigenlijk niet van 
'uitkomen' spreken, 
want de zegels worden 

immers op bestelling ge
leverd. Niemand kan 
voorspellen hoeveel van 
deze emissies uiteinde
lijk de laserprinters van 
de posterijen zullen ver
laten. Toch heeft het wel 
wat, om uitgiften als Bir
git und Dujty, Lan^haar-
Zujer̂ dackel uom Kary^rund 
en Enkelkinder de revue te 
zien passeren. Iets voyeu
ristisch heeft het wel, om 
al die persoonlijke zegels 
beschreven en ook nog 
eens afgebeeld te zien. 

Minder is meer 
Het is een geliefkoosde 
uitspraak van de voorzit
ter van de stichting die 
Filatelie uitgeeft: 'Minder 
is meer'. Het klinkt wat 
cryptisch, maar het is dan 
ook een 'nadenkertje'. 
Kennelijk heeft het ge
zegde ook in Noorwegen 
school gemaakt: Het 
Bondsblad Norsk Filate-
listisk Tidsskrift is met 
ingang van dit jaar veel 
soberder van opmaak en 
het blad verschijnt ook 
minder vaak dan voor
heen: achtmaal in plaats 
van tienmaal per jaar. Het 
heeft er waarschijnlijk 

mee te maken dat er een 
nieuwe redacteur is aan
getreden: Marius Brinch 
Gabrielsen. Aan de nieu
we vormgeving van het 
blad zullen de lezers even 
moeten wennen (al zal 
dat wel lukken, denken 
we), maar dat van die fre
quentie is wel jammer -
het zal wel iets met geld 
te maken hebben. 

Van harte(n) 
Wat is de hartelijkste ze
gel ter wereld? Een on
zinnige vraag, denkt u? 
Niet voor de Amerikaan
se cardioloog in ruste 
Benedict A. Termini, 
want hij heeft 'het hart' 
als verzamelthema geko
zen, zo meldt American 
Philatelist. Termini was 
ontzettend nieuwsgierig 
naar het antwoord op de 
vraag waarmee de alinea 
begint die u nu aan het 
lezen bent, dus sloeg hij 
zijn aanzienlijke collectie 
harten er maar eens op 
na. Om te beginnen be
perkte hij zich tot die ze
gels die meer dan twintig 
harten en/of hartjes af

beelden - dat bleken er al 
zo'n dertig te zijn. Er 
volgde enig telwerk, met 
als eindresultaat dat Be
nedict een postzegel van 
Vaticaanstad uit 1995 tot 
absolute winnaar kon uit
roepen; die bleek meer 
dan honderd harten te la
ten zien. Dat er geen 
exacter getal uit de bus 
kwam, houdt verband 
met het feit dat de harten 
op de zegel elkaar in een 
groot aantal gevallen 
overlappen. So there you 
haue it, schrijft Termini. 

The world's heartiest stamp' 

Wanted: associate editor 
Filatelistisch schrijftalent 
is schaars, dus valt te ho
pen dat International 
Bulletin for Netherlands 
Philately erin slaagt een 
goede Associate Editor te 
vinden - want daarnaar is 
de hoofdredacteur van 
het blad, Frans Rum-
mens, op zoek. We heb
ben IBNP al diverse ma
len positief besproken en 
we zijn er - als fervente 
lezers van dit Engelstali
ge, aan Nederland gewij
de blad - bij gebaat dat de 
redactie op volle sterkte 
komt. Wie belangstelling 
heeft moet er Filatelie van 
februari jl. maar op na
slaan: daar is op pagina 
147 een personeelsadver
tentie te vinden. 

My home is my castle 
Misschien weet u het nog 
niet, maar 2005 is het 
'Jaar van het kasteel'. Het 
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Engelse postzegelblad 
Stamp Magazine van 
maart jl. haakt hierop 
dankbaar in; onder de ti
tel The Queen and the Castles 
wordt uitgebreid ver
haald hoe de prachtige 
Engelse serie met hoge 
waarden van 1955 tot 
stand Icwam. Richard 
West beschrijft niet al
leen de wordingsgeschie
denis van de zegels, maar 
hij verklaart ook hoe het 
inschakelen van drie ver
schillende drukkers ertoe 
leidde dat er bij deze 
emissie volop naar varië
teiten kan worden ge
speurd. 
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in de tweede helft van de negentiende eeuw openden de eerste 
postzegelwinkels hun deuren. In Nederland heeft een tweetal van 
de nieuwkomers uit deze periode zich tot op de dag van vandaag 
weten te handhaven: Postzegelhandel Van Dieten, thans als 
veilinghuis opererend, en postzegelhandel G. Keiser & Zoon. 
Laatstgenoemde firma is nog steeds gevestigd in de Haagse 
Passage. Hier startte voormalig hotelier Gustav Keiser, die 
gedurende de stille wintermaanden al in postzegels grossierde, 
in 1897 zijn filatelistische activiteiten voor de verzamelaar. In de 
loop der jaren groeide de naam en faam van het bedrijf. 
Ook onder de collegae genoot Gustav Keiser het nodige aanzien. 
Bij de oprichting van de NVPH in 1928 werd hij tot voorzitter 
gekozen. Sinds het honderdjarig bestaan van Keiser in 1997 mag 
het predikaat Hofleverancier worden gevoerd Onder de loep 
ging voor u kijken hoe de vlag van de oudste postzegelwinkel 
van ons land er anno 2005 voorhangt. 

^ 1 
André Hilgersom en Gustav Keiser, de grondlegger van het bedrijf 

'Hagenaer of Hagenees, 
de klant is koning bij Keiser' 
In gesprek met André Hilgersom, 
postzegelhandelaar 

Ondanks zijn pas tweeënveertig jaar is André Hilgersom al 
een kwart eeuw bij de firma Keiser werkzaam, sinds 1998 als 
directeur-eigenaar Zonder aarzeling neemt hij een korte duik 
in de rijke geschiedenis van het bedrijf; 'Hoewel de conjunctuur 
natuurlijk zijn schommelingen kent, heeft Keiser zich gedurende 
haar lange bestaan bijna altijd goed weten te handhaven. 

'Een mooie etalage is de spiegel van onze voorraad' 

Zelfs in de crisistijd. Vreemd genoeg was de vraag naar 
postzegels tijdens deze periode van economische malaise zo 
groot, dat de winkel gewoonweg te klein werd. Toen het naburige 
pand op nummer 27 leeg kwam te staan, werd er geen moment 
geaarzeld om het er bij te huren. Alleen tijdens de tweede 
wereldoorlog ontkwam de firma niet aan de nodige tegenspoed. 
Omdat de contacten met Indië, waar door middel van postorders 
een belangrijk deel van de omzet werd behaald, werden verbroken, 
verloor Keiser tijdelijk zijn bestaansrecht. De winkel werd in 
afwachting van betere tijden gesloten. No de bevrijding werd de 
draad weer opgepakt en door het hele team keihard gewerkt om 
de verlaten positie in de wereld van de filatelie weer te heroveren. 
Niet met lage prijzen, maar met prima kwaliteit en service.' 
'Dat het management bij Keiser altijd langdurig in het zadel heeft 
gezeten, is de zaak altijd ten goede gekomen. 
Je bouwt zo gemakkelijker een vertrouwensrelatie met je klanten 
op. Het aantal directeuren sinds de oprichting in 1997 is nog 
steeds op de vingers van één hand te tellen. Seger Keiser volgde 
zijn vader in 1908 op. Later kwam de familie Kok aan het roer 
Eerst V^illem Kok, die in 1920 op veertienjarige leeftijd in dienst 
was getreden en vanaf december 1973 zijn zoon Hans.' 
André Hilgersom, de vijfde vinger aan de hand, kwam in 1980 
bij de firma in dienst' 'Ik weet het nog goed Er was een enorme 
hausse in de filatelie en de honger naar postzegels was bijna niet 
te stillen Toen zag ik een personeelsadvertentie van Keiser in 
de krant staan. Ik verzamelde in die tijd wel postzegels, maar 
beschouwde mezelf zeker niet als een volbloed filatelist. Toch 
sprak het idee van een werkkring in de filatelie me wel aan. Het 
leek me in ieder geval een stuk avontuurlijker dan een gewone 
kantoorbaan. En zo belandde ik hier min of meer toevallig achter 
de toonbank. In de loop der jaren vond ik vooral in Hans Kok 
een uitstekende leermeester en is mijn kennis op postzegel
gebied gaandeweg op het gewenste niveau gekomen 
En het leuke van dit vak is, dat je nog iedere dag bijleert.' 



De firma Keiser had in het verleden, mede door de locatie in 
de deftige Passage, niet alleen een goede naam, maar ook 
een behooHijk chique uitstraling. Onder Hans Kok werd 
enkele decennia terug een begin gemaakt om de v/inkel zo 
laagdrempelig mogelijk te maken. Hilgersom zet dit beleid 
voort: 'Iedereen is hier welkom. Hagenaer of Hagenees, de 
klant is koning bij Keiser. Bij de laatste verbouwing, die onlangs 
is voltooid, hebben we met dit motto rekening gehouden. 
Bovendien geven de etalages een optimale indruk van ons brede 
assortiment aan postzegels en benodigdheden.' 

Klanten komen en gaan 

Tijdens het gesprek staat de winkelbel niet stil. Verzamelaars van 
allerlei slag komen naar Keiser om hun filatelistische wensen te 
vervullen. Zoals de bijna tachtigjarige heer Reigersberg, die 
wordt vergezeld door zijn kleinzoon Lars van elf: 'Ik ben pas 
laat begonnen met verzamelen. Omdat mijn dochter geen tijd 
meer had, beheer ik haar collectie en zorg ik voor de nodige 
uitbreiding. Ik koop dingen die ik mooi vindt, zoals dit blokje, 
dot D-day als onderwerp heeft. Dat lege stockboek is voor mijn 
andere kleinzoons Tim en Remco, die heb ik inmiddels ook 
enthousiast gemaakt. Lars vindt de zegels wel mooi, maar die 
is zo verslingerd aan het voetbal, dat ik hem nog niet aan het 
verzamelen heb gekregen.' 

m^ 

Jong en oud weten Keiser al ruim honderd jaar te vinden 

De winkel loopt nu echt vol. Loes Wiessner komt regelmatig 
bij Keiser: 'Ik zit al vijfendertig jaar bij de padvinders en ben 
kabouterleidster. Ik verzamel alles op het gebied van scouting 
en koop hier altijd de postzegels van dit onderwerp.' Patrick 
Schuerman (47) verzamelt vanaf zijn tiende en is al twintig jaar 
klant van Keiser; 'Je zoekt kwaliteit, geen kat in de zak!' 

Daarnaast snuffelt hij op beurzen en speurt hij op internet 
naar aanvullingen voor zijn collectie. Hij heeft het zichzelf bij 
de keuze van zijn verzamelgebieden, onder andere Myanmar 
(het voormalige Birma), Guatemala en propogondozegels, 
niet echt makkelijk gemaakt. 

*v 

Je zoekt kwaliteit, 
geen kat in de zak!" 

Hij legt uit waarom: 'Ik houd van exotische landen. Een voordeel 
hiervan is, dat je met een beperkt budget een leuke collectie kunt 
opbouwen. Ik verzamel bij voorkeur gebieden, die weinig nieuwe 
zegels op de markt brengen. Myanmar bracht het de afgelopen 
drie jaar tot een overzichtelijke zeven stuks. Als je niet veel hoeft 
uit te geven aan nieuwtjes, kom je ook gemakkelijker aan de 
oudere uitgiften toe.' 
Ans van Engelenburg (56) viert zo ongeveer haar gouden 
jubileum als filateliste. Als kind stond ze zich te vergapen aan de 
etalage van Keiser, nadat ze door haar broers met het postzegel
virus was besmet: 'Al die tijd heb ik de postzegels uit mijn jeugd 
en alles wat ik daarna kocht, bijvoorbeeld als ik op reis was, 
bewaard. Hier koop ik de albums, die ik voor het rangschikken 
nodig heb, en af en toe wat ontbrekende zegels.' 
In een gestage stroom komen en gaan de klanten, bijna niemand 
gaat met lege handen de deur uit. De firma Keiser is 108 jaar 
oud, maar zo te zien nog springlevend. Niets lijkt André 
Hilgersom in de weg te staan om de vitale grijsaard tot het 
volgende jubileumjaar in conditie te houden. 
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EEN GENERIEK BEELD VAN 
NEDERLANDSE BOUWWERKEN 

Verleden en verandering in één zegel picturaal gecombineerd 
DOOR BATE H Y L K E M A , B E ETSTER Z W A A G 

Op de voorgrond van de A N W -
zegel van 6-f4 cent van ontwer
per Paul Schuitema uit 1932 
(NVPH-nummer245) staat het 
laatgotische stadhuis van 
Zierikzee (1550-1554). Op de 
achtergrond is een gedeelte van 
een luchtfoto van de nieuw
bouwwijk 'De Baarsjes' met ar
beiderswoningen in de buurt 
van het Mercatorplein in Am
sterdam-West, spiegelbeeldig 
opgevoerd. De Speciale Catalo
gus van de NVPH 2005 ver
meldt als omschrijving ten on
rechte 'Nieuwbouw Amster
dam-Zuid' uit 1917! 

Gedreven door een sterk toene
mend aantal (nieuwe) inwoners 
van de stad met bijbehorende 
stijging van de woningnood na 
de Eerste Wereldoorlog (1914-
1918) besloot de gemeente Am
sterdam dat het de hoogste tijd 
was voor ambitieuze nieuw
bouwplannen voor de volks
huisvesting. Een destijds nog 
landelijk gedeelte ten westen 
van de stad wilde men daarvoor 
gebruiken. 
Na Plan-Zuid uit 1917 kwam 
men dus met Plan-West in 1922 
(stadsdeel 'De Baarsjes'), dat 

De tegenstelling in bouwwerken tussen oud err nieuw, 

tussen historische en moderne architectuur van de nieuwe 

langlopende serie 'Gebouwen in Nederland' is al eens 

eerder op postzegels opgevoerd. Bate Hylkema frist in de 

nu volgende bijdrage ons filatelistisch geheugen op. 

voorzag in de bouw van 6.000 
volkswoningen. Het Mercator
plein was gedacht als hét stede-
bouwkundig en esthetisch mid
delpunt van dit uitbreidings
plan, dat onder leiding van ar
chitect H.P. Berlage (1856-1934) 
werd opgezet. 
Het Mercatorplein heeft de 
vorm van een gesloten recht
hoek met aansluitende ver
keerswegen op de hoeken. Op 
twee hoeken van het plein staan 
poort- of portaalgebouwen, 
waaronder verkeerswegen lo
pen. Aan weerskanten niervan 
staan 35 meter hoge torens, 
ontworpen door Berlage. De to
rens hebben volgens de bouw
meester drie functies: ze vor
men een verticaal tegenwicht 
voor de vrij horizontale woning
blokken, ze markeren het plein 

als blikvanger en ze vormen een 
oriëntatiepunt voor de omge
ving. 
De gebouwen zijn alle in de 
eenvoudige en sober strakke 
stijl van de Amsterdamse 
School (met kleine, weinig op
zichtige ornamenten) uitge
voerd, met warmrode baksteen 
tussen lichtgekleurde granieten 
banden. 

ANVV-POSTZEGEL 
Op het gemonteerde fotoge
deelte van de achtergrond van 
de ANW-postzegel zijn wo
ningblokken aan de zuidkant 
van het Mercatorplein (het ver
lengde van de Cabralstraat en 
langs onder andere de Hoofd
weg) afgebeeld. Aan de noord
kant van het plein loopt de jan 
Evertsenstraat. Boven het dak 

van het op de voorgrond ge
plaatste stadhuis is de zuidkant 
van het Mercatorplein met een 
woningblok dat bestaat uit een 
winkelgalerij met drie wooneta-
ges erboven nog net zichtbaar. 
De stadhuistoren van Zierikzee 
bedekt voor een groot deel de 
35 meter hoge Berlage-toren. 
Aan de andere kant van het wo
ningblok loopt de Hoofdweg, 
nog altijd een zeer belangrijke 
verKeersader in dit gedeelte van 
de stad. Wellicht ten overvloe
de: de afgebeelde nieuwbouw 
staat dus niet in Amsterdam-
Zuid en misschien kan de 
NVPH-cataloguscommissie 
een wijziging in de volgende 
editie van de catalogus opne
men. 

BAKSTENEN MUUR VAN DE 
'GEBOUWEN-SERIE 2 0 0 5 ' 
Over het muurgedeelte van de 
priority-zegel van 0.65 euro 
(2005), dat een grachtenpand 
met zeventiende-eeuwse trap
gevel omsluit, vertelde ontwer
per Henri Ritzen van Studio 
Dumbar in Rotterdam me: 'Ik 
heb een vooruitspringend 
muurgedeelte met decoratief 
metselwerk van een Rotter-
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Boven de ANW-zegel uit ig32 met daarop het 

stadhuis van Zierikzee en op de achtergrond een 
luchtfoto van de Amsterdamse nieuwbouwwijk 
'De Baarsjes' Rechts luchtfoto van de wijk 'De 

Baarsjes' met linksonder het Mercatorplein 



dams huis afgebeeld, dat in de 
architectuurstijl van de Amster
damse School is uitgevoerd.' 
Onder invloed van de 'Stijl
groep' en de architectuurstro
ming Nieuwe Zakelijkheid is de 
architectuurstroming van de 
Amsterdamse School van orga
nisch ronde en gebogen, vrije 
vormen (onder ander aanwezig 

aan het Spaarndammerplant-
soen in Amsterdam) veranderd 
in een zakelijk verstrakte uitvoe
ring met verticalen en vooruit
springende muurvlakken, hoe
wel de ronde vormen hier en 
daar nog wel werden aange
bracht, onder andere op ver
schillende hoeken van de 
Hoofdweg. Een accentverschui

ving dus van de overheersing 
van het gevoel naar die van het 
verstand. Een sober versierend 
ruimtelijk stijlelement vormt 
onder andere het 'getand-ver-
band' in het metselwerk van 
een vooruitspringend muurge
deelte. De stenen steken om en 
om voor een klein gedeelte uit 
het muurvlak. Op de postze

gelafbeelding is onder en boven 
de letters ER van de landsnaam 
dit decoratieve element zicht
baar. De schaduwweergave van 
het metselwerk is jammer ge
noeg te zwart uitgevoerd, waar
door een juiste inschatting van 
het metselwerk van deze Priori-
ty-zegel danig wordt bemoei
lijkt. 

Boven op 3januari 2005 verscheen deze zegel 
van 65 eurocent, die deel uitmaakt van een tot 

nu toe dne zegels omvattende langlopende reeks 
'Gebouwen in Nederland' Het decoratieve 

metselwerk {zie ook de ajbeelding rechts) ts af
komstig van een Rotterdams huis dat in de 

architectuurstijl van de zogenoemde 
Amsterdamse School is uitgevoerd 

^ ^ Fi lcon v.o.f. 
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i SAMENSTELLING: H.W. VAN DER VLIST AIEP, ASSENDELFT 
LID NEDERLANDSE ACADEMIE VOOR FILATELIE 

AFLEVERING 43 - TELEGRAAFZEGEL (VOOR TELEGRAMMEN) 
MET VERSCHILLENDE VERVASLTE ONTWAARDINGEN 

336 

Al jaren is bekend dat 
men ongebruikte tele
graaf- of telegramzegels 
op gemakkelijke wijze te 
ontwaarden zijn, dat wil 
zeggen: zogenaamd 
'postaal vernietigen'. 
De meeste Nederlandse 
telegraafzegels (er staat 
echt RIJKSTELEGIUAF in 
het zegelbeeld van de ze
gels) werden, nadat ze op 
het verzendformulier wa
ren geplakt, geponst of 
vernietigd met een rond 
of vierkant gat. Vooraf
gaand daaraan werden de 
zegels eerst met het be
kende blauwe potlood 
met een kruis vernietigd. 
Soms werd de verplichte 
frankering met behulp 
van een zogenoemd ont-
vangbewi]s betaald. De op 
dit bewijs geplakte tele
gramzegels werden dan 
meestal vernietigd met 
een datumstempel. 
Meestal ging het dan om 
die kantoren waarvan
daan grote bedrijven hun 
telegrammen verzonden. 
Omdat er de laatste tijd 
verschillende telegram
zegels in veilingen zijn 
(en worden) aangebo
den, terwijl er recent ook 
nog een aantal ter keu
ring werd aangeboden, 
denk ik dat het goed is de 
verzamelaars attent te 
maken op vervalste 'pos
tale' afstempelingen of 
vervalste vernielingen 
van deze zegels. 

Vervalsingsvoorbeelden 
Twee zegels van i cent 
die geperforeerd zijn met 
een moderne perforator 
zijn te zien op afbeelding i. 
Het gat is te mooi en 
komt qua afmetingen 
overeen met de gaten die 
zulke moderne perfora
tors maken. De op de bei
de zegels aangebrachte 
inktstrepen zijn ook van 
recentere datum. 
Op afbeelding z zijn de 
twee zegels van 5 cent 
voorzien van een vervalst 
langstempel TJUMMA-
RUM zonder kast. De 
maat van dit stempel 
komt niet overeen met 
het origineel. De letters 
dansen en veel letters 
hebben een andere vorm 
dan de letters in het ori
ginele stempel. 
Afbeeldinfl3 laat de tele
gramzegel van I cent zien 

met een vervalst punt-
stempel44 ('s-Gravenha-
ge). Dit stempel is al erg 
oud. Veel andere zegels, 
zoals portzegels, zijn met 
dit stempel 'vernietigd'. 
De zegel van 20 cent van 
ajbeelding 4 is vernietigd 
met een vervalst stempel 
WIJK EN AALBURG. En 
dus niet AalbOrg, zoals 
men zou kunnen afleiden 
uit de vorm van de U. Het 
stempel is te breed. Som
mige letters zien er ver
wrongen uit. De meeste 
letters wijken sterk af van 
de originele. De stempel-
kleurvan de inkt is niet 
juist en heeft ook nog de 
'vorm' van het verkeerde 
'stempelkussen'. 
De zegel van 25 cent van 
ajbeddmg 5 laat weer een 
verkeerd, modern rond 

gat zien, afkomstig van 
een eigentijdse perfora
tor. Ooit werd voor deze 
zegel een certificaat van 
echtheid uitgeschreven, 
maar dat werd in 1993 
weer ingetrokken. 
Afbeelding 6 toont een ze
gel van 30 cent met een 
vervalst puntstempel 5 
van Amsterdam. De vorm 
van de 5 is niet correct en 
komt niet overeen met de 
verschillende in Amster
dam gebruikte puntstem-
pels. Daarnaast is de 
inktkleur niet juist. De 
zegel werd gekeurd en is 
aan de achterzijde van 
een keurstempel voor
zien (zie ajbeelding 7), dat 
lijkt op het keur van RCai-
ues in Parijs. 
In de vergelijkende ver
grotingen van ajbeeldinfl 9 

(ajbeelding 8 is een vergro
ting van illustratie num
mer 7) laat ik u twee ver
schillende keuren zien 
van RCalues. De bovenste 
is de oudste, de onderste 
is van latere datum en 
heeft een soort ovaal om 
het keur. 
Veel van deze zegels zijn 
opgeplakt op het verkeer
de papier. Uiteraard ver
tel ik u niet wat voor 
soort papier dat is en ook 
niet op welk soort papier 
de zegels met echte af
stempelingen behoren te 
zijn geplakt. Vervalsers 
slapen nu eenmaal niet. 

Verdere afstempelingen 
Een andere bijzonderheid 
is dat men soms de gehe
le serie of meerdere losse 
waarden afgestempeld 
ziet met een zogenoemd 
RJJKSTELEGRAAF-stem-
pel. Bekend is het stem

pel Rijkstelegraqf (Utrecht 
2}. Ook het 's Gravenhage 
RijksteiegraaJkomt voor 
op losse zegels. 
Omdat de telegraaf-, 
respectievelijk telegram
zegels per I januari 1921 
buiten gebruik werden 
gesteld, zijn verschillen
de van deze series (met 
uitzondering van de 
waarden i, 3 en 12'/^ cent, 
die al in 1903 buiten ge
bruik waren gesteld) af
gestempeld op de laatste 
dagen van december 
1920, zoals 30 of 31 de
cember. 
Door meerdere zegels bij 
elkaar te leggen kan men 
dan een Stempeldatum 
reconstrueren. Uiteraard 
zijn deze afstempelingen 
of verzoek geplaatst. Niet 
te achterhalen is of er 
wellicht zelfs een terug
gedraaid datumstempel 
is gebruikt. 

<̂  
Afbeelding i - Zegels van i cent, voorzien van een rond gat dat 

iDerdgemaalrtmeteen moderne perforator Dcpenuernietiging is 
ook uan recente datum wwmmnim^mm 

E 

Afbeelding 2 - Zegels van 5 cent, vernietigd met een uerualst 
langstempel zonder kast uan TJUMMARUM 

^ CENT ^ Uitk 

Links: ajbcelding 5 
Zegel uan 1 cent met verualst 
puntstempel 44 ('s-Grauenhage). 

. - i * 

Hierbouen- ajbeclding 6 en 7 - Voor- en achterzijde uan een zegel 
uan 50 cent, ucrnictigd meteen uerualst puntstempel 5 (Amster
dam) Zie zogenaamd keurstempel 'RCalues' aan de achterzijde 
Rechts ajbeeldmg 8 - Een vergroting uan het keurstcmpcl uan af
beelding 7 Uiterst rechts ajbeeldmg g-Vergroting uan de tuicc 
keurstcmpels gebruikt door RCalues m Parijs 

Links- ajbeeldmg 4 - Zegel uan 20 cent, 
a_̂ estempeld met een uerualst langstempel 
zonder kast uan WIJK EN AALBURG 
Hierbouen ajbeeldmg 5 - Zegel uan 25 cent 
met een uerualst rond gat, gemaakt met een 
moderne perforator. 
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SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DEN RIJN 

Als in deze rubriek wordt ge
sproken van afbeelding melding 
3 /3 3 2 dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel kunnen worden ge
vonden in 'Filatelie' van 
maart (3) op bladzijde 332. 

Als bij 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 

ALAND 
29-4-'05. Vreugdevuur tij
dens Walpurgisnacht (30 
april). 
2 klass in boekje van acht. Fa
milie bij vuur. 
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29-4-'05. Europa 2005, gas
tronomie. 
€0.90. Bokking. 

26-5-'05. Serie 'mijn Aland' 
door bekende personen, IV, 
tennisspeler Björn Borg 
(1956)-
€ 0.55. Borg op rots uitkij
kend over zee. 

ALBANIË 
5-io-'o4. Iconen. 
10, 20,100 L.; blok400 L. 
Iconen van Nikolla, zoon en 
leerling van Onufri (16''« 
eeuw). 

ANDORRA FRANS 
24-i-'05. Erfgoed. 
« 0.50. Dal van Madriu-
Perafita-Claror. 

i4-2-'o5. Legende 'de veilige 
plaats van de rat'. 
€0.45. Poes en rat. 

AZERBEIDZJAN 
7-i-'o5. WWF* Kaukasische 
panter. 
Viermaal i.ooo m. Verschil
lende afbeeldingen Panthera 
pardus ciscaucasica met 
pandabeeldmerk WWF. Ook 
vel met tweemaal de vier ze
gels. 

BULGARIIE 
20-9-'o4. Vrijmetselarij hon
derdvijfentwintig jaar in 
Bulgarije. 
0.45 L. Muur van stenen, pas
ser en driehoek, piramide. 

i5-ii-'o4. Grondleggers Bul
gaarse staat. 
o.10,0.20, 0.45, 0.80 L. Resp. 
patriarch Ephtimius Tur-
novski (1327-1402), vorst 
Fruzhin (1393-1460) en vorst 
Konstantin (1396-1422), Ge-
orgi Peyachevich (1655-1725) 
en Peter Partchevich (1612-
1674), Piessii Hilindarski 
(1722-1773). 

i7-ii-'04. Paddestoelen. 
Velletje met o.io, 0.20,0.45, 
0.80 L. Resp. Polyporus 
squamosus, Fomes fomenta-
rius, Piptoporus betulinus, 
Laetiporus sulphureus. 
i8-ii-'04. Beluga steur. 

Viermaal 0.80 L. (samenhan
gend). Viermaal verschillend 
Huso huso en pandabeeld
merk WWF*. Ook boekje. 

24-ii-'o4. Kerst. 
0.45 L. Kerstman in slee met 
rendier. 

1-0,45̂  '̂ °'̂ '* 

EliArAPMtl-BULGARIA 

6-i2-'o4. Twaalfde bijeen
komst ministers OSCE* in 
Sofia. 
Blok 0.80 L. Symbolisch ont
werp met overlappende han
den. 

'9'^'^wwwmwwwv9WWV9^^^^ 

CYPRUS 
3-3-'o5. Gedenkdagen. 
20,40, 50 c. Resp. zwemster 
Carolina Pelendritou met 
gouden medaille paralym
pics, ster met figuurtjes en 
beeldmerk (honderd jaar Ro
tary), man met sleutel (schil
derij 'de ingang' van Kyriacos 
Koulh (1918), vijftig jaar on
dergronds leger EOKA*). 

3-3-'o5. Automaatzegels, 
voorjaar. 
£0.14, 0.21, 0.26, 0.31, 0.41, 
I.-. Driemaal abrikozenbloC' 
sem (Prunus armeniaca), 
driemaal papaver (Papaver 
rhoeas). 

-- —.... .. 
3-3-'o5. Kopenhagen-Bonn 
declaratie (1955, onder meer 
toestemming aan minderhe
den in grensgebied te wo
nen), gezamenlijke uitgifte 
met Denemarken. 
€ 0.55. Duitse en Deense 
vlag. 

3'3''°5'Vijftig jaar geleden 
regelmatig vliegverkeer her
vat. 
€ 1.55. Vliegtuig boven wol
ken. 

ESTLAND 
ii-2-'o5. Rotary International 
honderd jaar. 
8.- kr. Beeldmerk Rotary. 

22-2-'05. Frankeerzegel, na
tionale vlag op Pikk Her-
mann-toren. 
5.- kr. Vlag op toren fort 
Toompea (nu parlementsge
bouw) in Tallinn. 

DUITSLAND 
3-3-'o5. Serie 'Post'. 
Tweemaal € 0.55. Windstre
ken en postbode, resp. op 
fiets met vuurtoren, lopend 
in besneeuwd bergland
schap. 

FINLAND 
2-3-'05. Appelbloesem. 
i'" kl. Malus domestica 'Pir-
ja'. 

FRANKRIIK 
2i-2-'05. Rotary Internation
al honderd jaar. 
€ 0.53. Contouren Frankrijk 
en beeldmerk Rotary. 

2-3-'05. Herdruk tekstzegels 
i2-i-'04 (melding 2/171) met 
andere waarde en andere kleur. 
Tweemaal 'lettre 20 g'. 'Dit is 
een uitnodiging', 'heel harte
lijk dank'. 

2-3-'05. Frankeerzegels, Ma
rianne. 
€ 0.55,0.64,0.82,1.22,1.98. 
7-3-'05. Nicolas de Staël 
(1914-1955), schilder. 
€ 1.22. Schilderij 'Sicilië'. 

i5"4''°5- Orchideeën. 
€ 0.53, 0.53, 0.58, 0.82. 
Resp. Papfiopedilum Mabel 
Sanders, Cypripedium calce-
olus, Oncidium papilio, Pa-
phinia cristata. Ook velletje 
met de vier zegels in doorlo
pend beeld. 

»^M-



GEORGIË 
5ii'o4. FIFA* honderd jaar. 
20, 30, 50,80 (T.). Beeld
merk gelegenheid, gel<roond 
hoofd en cartoon van resp. 
Boris Paichadze, Avtandil 
Gogoberidze, Mikhail 
Meskhi, David Kipiami. 

5ii'o4. Olympische Spelen, 
Athene. 
20, 30, 50, 80 (T.). Beeld
merk spelen, beeld sporter 
(maker), resp. schermer (B. 
Skhulukhia), atleet (V. 
Cherkezishvili), hardlopers 
(N. likia), worstelaar (L. Var
dosanidze). 

. . . '•ïiAéW* 
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5ii'o4. Oude sieraden. 
20, 30,40,80 (T.). Resp. 
ceintuur en gesp (Ureki, 2^'
d̂e eeuw), ketting en gesp 

(Aragvispri, 3'''4''« eeuw), 
ketting en pinnen (Trialeti, 
20001500 v.C), kettingen 
pin (Vani, ̂ ^' eeuw v.C). 

5ii'o4. Architectonische 
monumenten. 
20, 30, 50, 60, 70, 80 (T.). 
Beeldmerk Unesco* en ker
ken in resp. Bagrali, Ushguli, 
Gelati, Samtavro, Svetitakho
veli, Jvari. 

5ii'o4. Honderdste geboor
tedag G. Tsereteli (1904

1973)
30 (T.). Portret schilder en 
beeldhouwer. 

5ii'04. Rozenrevolutie. 
Velletje met tweemaal 50 (T.). 
Bijeenkomst met vlaggen in 
resp. Tbilisi, Batumi; op rand 
mensen en roos. 

GRIEICENLAND 
252'05. Antieke Griekse ju
welen. 
€ o.oi, 0.15, 0.30, 0.49, 4.. 
Resp. ketting (730 v.C), 
slangenarmband (3'i'2''= 
eeuw v.C), ketting met eikel 
en stierenkop (5''' eeuw), cen
trale deel kroon (2'''' eeuw), 
oorring (8'" eeuwv.C). 

GROOTBRITTANNIË 
i5'3''05 'Magie Circle' (in
ternationale vereniging goo
chelaars en illusionisten) 
honderd jaar. 
1^,40,47, 68 p., £1.12. Resp. 
kop of munt? (met munt wrij
ven), konijn en hoed (postze
gel langzaam naar neus bren
gen), geknoopte sjaals (met 
vinger wrijven), kaart harten 
aas (30 seconden staren naar 
punt), fezzen en piramides 
(met vinger wrijven). 

mmmtitnfmttiiifmHmm ■■■•••tviii 
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223'05. Frankeerzegels 
'kastelen' vijftig jaar geleden 
uitgegeven. 
Velletje met 50, 50 p., £ i., 
I.. Heruitgifte met nieuwe 
waarden van koningin Eliza
beth en kastelen, resp. Car
rickfergus in Ierland, Wind
sor in Engeland, Caernarfon 
in Wales, Edinburgh in 
Schotland (resp. Yvert 283, 
286, 284, 285). 

HONGARIJE 
42'o5. Voor de jeugd, katten. 
Velletje met viermaal 100 Ft. 
Siamees, Maine coon. Pers, 
huiskat. 

42'o5. Rotary International 
honderd jaar. 
130 Ft. Getal '100' met in nul
len beeldmerk Rotary en we
reldkaart. 

IERLAND 
i72'05. St.Patrick's Day. 
65 c. Afbeelding St.Patrick 
in glasinloodraam van 
privéhuis in Dalkey (Du
blin). 

H M 
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ITALIË 
io2'o5. Dag ter herinnering 
uittocht uit Istrië, Fiume 
(Rijeka) en Dalmatië (1945, 
350.000 Italianen). 
€ 0.45. Mensen met handkar 
vol bezittingen. 

l GWRHO OCL RICORDO DEU'CSODO 
> OALL I8TRIA FlUMt E OALHAZIA 

232'05. Rotary honderd 
jaar. 
e 0.65. Beeldmerk gelegen
heid. 

i'3"'°5 Sassaribrigade. 
€ 0.45. Wapenschild, solda
ten met geweer, medailles. 

^S^flftlGATA 

Mi% 

43'o5. XIV vierjaarlijkse 
kunsttentoonstelling in 
Rome. 
€ 0.45. Beeldmerk tentoon
stelling. 

KROATIË 
i49'04. Verplichte toeslag
zegel Rode Kruis, week tu
berculosebestrijding. 
1.15 kn. Twee kinderen was
sen hun handen. 
io2'o5. Wereldconferentie 
informatiemaatschappij. 
2.80 kn. (rond te maken). 
Apenstaartje, op achtergrond 
geïntegreerde schakeling. 

LETLAND 
ii2'05. Wapenschilden. 
0.15, 0.15, 0.40 Lvl. Wapen
schilden van steden, resp. 
Talsi, Aluksne, l9kabpils. 

' ' ALOKSNfi I ■ 
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LUXEMBURG 
i53'05. Gedenkdagen. 
€ 0.50, 0.60, 0.60. Resp. 
neuropsychiatrisch medisch 
centrum in Ettelbrück 
(CHNP*) honderdvijftigjaar 
(portret vrouw geschilderd 
door patiënt), parlement Be
nelux vijftig jaar (gebouwen 
van Palais de la Nation in 
Brussel, Tweede Kamer der 
StatenGeneraal in Den 
Haag, Chambre des Deputes 
in Luxemburg), 'GAMM* 
2005' 76'" internationale 
congres voor toegepaste wis
kunde en mechanica (bereke
ning luchtstroom turbine in 
waterkrachtstation). 

LUXEMBOURG 0 ,60« 

20(35 
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i53'05. Toerisme. 
€ 0.50, 0.60,1.. Resp. 
schoenfabriek (nu cultureel 
centrum) in KaylTétange, 
blik op Luxemburg (Natio
naal Toeristen Bureau 75 
jaar), standbeeld St.Eloi en 
detail ketelbouw in Rodange. 
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LUXEMBOURG ; 

i5'3' '°5 Rotary Internation
al honderd jaar. 
€ 0.50. Beeldmerk Rotary. 

MOLDAVIË 
28i2'o4. olympische Spe
len, Athene. 
0.40,4.40 L. Beeldmerk spe
len, olympische ringen, vlag 
en resp. boksers, gewicht
heffer. 
28i2'o4. Antieke sieraden. 
0.40,1., 1.50, 2. L. Resp. 
gouden oorringen, gouden 
ketting, zilveren oorring, 
bronzen armband. 
29i2'o4. Planten. 
0.40,1.50, 2., 2. L. Resp. 
Ephedra distachya, Pyrus 
elaeagrifolia, Crataegus 
pentagyna, Padus avium. 

MONACO 
i '3 ' '°5 ' Honderd jaar relativi
teitstheorie. 
€0.53. Foto Albert Einstein 
(18791955) en formule 
E=mc^ 

i«wv MONACO 
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i3'o5. Nationale Monegas
kische kunstcommissie voor 
Unesco* vijftig jaar. 
€ 0.48. Schilder met ezel, 
stad. 

MONACO 
0,48€ 

i'3"'°5 Kunstacademie, eer
ste diploma's 2005. 
€0.64. 

MONACO 0,64€ 

DE LA VILLC D C l 
M O N A C O ! 

i'3"'°5Hondenshow2oo5. M O 
€ 0.82. Tekkel (afbeelding: J J ? 
zie volgende pagina). 
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NOORWEGEN 
42'05. Valentijnsdag. 
6. kr. Gedicht van Tor Jons
son 'Als je weg bent' met 
rood hart. 

Noreg 
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42'05. 'Stadsmissie kerk' 
honderdvijftig jaar. 
5.50, 6. kr. Straatkeien 
(symbool Stadsmissie) en 
resp. dagcentrum voor daklo
zen, straatdienst in centrum 

Oslo. 
42'o5. Honderdste geboor
tedagen. 
12., 22. kr. Resp. Caroline 
(Nie) Waal (19051960, kin
derpsychiater), Aase Gruda 
Skard (19051985, kinderpsy

choloog). 
OEKRAÏNE 
42'05. Pavlo Virskyi (1905

1975)

45 k. Portret balletdanser. 
ii2'o5. Vlinders. 
Velletje met 45,75,80k., 
2.61, 3.52 Hr. Resp. 
Acherontia atropos, Catocala 
sponsa, Staurophora celsia, 
Marumba quercus, Saturnia 
pyri. 
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232'o5. Regio Vinnytsia. 
45 k. Standbeeld, contouren 
kaart, wapenschild en brug. 

OOSTENRIJK 
232'o5. Rotary Internation
al honderd jaar. 
€ 0.55. Water, wereldbol en 
beeldmerk. 

73'05. Liechtenstein Muse
um Wenen, Rubens (geza
menlijke uitgifte met Liech
tenstein). 
€1.25. 'Venus voor de spie
gel' van Peter Paul Rubens 
(15771640). 

ÖSTERREICH 1 2 5 

83'05. Carl Djerassi (1923). 
Blok €1.. Portret chemicus 
(uitvinder 'de pil') en roman
schrijver, op achtergrond 
stad; op rand portret samen
gesteld uit ft)rmules Steroi
den. 

CHEMIKER / ROMlNCIEfi /iS=±' 

POLEN 
i2'o5. Valentijnsdag. 
1.30 Zl. (ookmogelijlcmet 
persoonlijk aanhangsel). 
Man met zwaard maakt hart 
in boom. 

PORTUGAL 
i42'05. Automaatzegels, 
Portugese hartstichting. 
€ 0.30, 0.48, 0.57, 0.74. Zo
wel één figuurtje met hart als 
twee figuurtjes met harten. 

< perca peso, 
a ^ ^ ganhe Cora^ao 

I H # €0,74 

i72'05. Portugese maskers. 
€ o.10, 0.30, 0.45, 0.57, 0.74. 
Verschillende maskers. 

RUSLAND 
2i2'o5. Expo 2005. 
Blok 15. r. Boom, beeldmerk 
Expo 2005; op rand proportie 
menselijk lichaam van Mi
chelangelo, icoon, honin
graat, bonnetjes. 

252'o5. Schatten van de 
Sarmaten, grafvondst Filip
povka. 
5., 5., 7., 7. r. Resp. zilve
ren vaas met stier, beer als 
beker van goud en hout, gou
den voorwerp met kamelen, 
hert van goud. 

^oKpeeuifa CflpMamog 

i'i''°5- Onderzeeërs. 
2., 3., 5., 8.r. Vier ver
schillende onderzeeërs. 

SAN MARINO 
282'05. Ferrari Racing 
Team. 
€ o.oi, 0.04, 0.05, 0.45, 0.62, 

1.50. Resp. Albert Ascari 
(19181955), JeanManuel 
Fangio (19111995), John Sur
tees (1934), Niki Lauda 
(1949), Michael Schumacher 
(1969). 
282'05. Alberto Marvelli 
(19181946, zalig verklaard 
op 592004). 
€ 0.90,1.80. Resp. Marvelli 
helpt gewonde man in door 
bommen verwoest Rimini tij
dens Tweede Wereldoorlog, 
portretten Marvelli en paus 
Johannes Paulus II met basi
liek van Loreto. 

282'o5. Tsunami, 26 de
cember 2004. 
€ 1.50 in vel van twaalf. Enor
me golf geschilderd door Ho
kusai Katsushika (17601849) 
en wand met foto's vermiste 
personen; op rand vel kusten 
Indische Oceaan (gehele op
brengst naar liefdadigheid). 

282'o5. Internationale Fe
deratie Gewichtheffen 
(IWF*) honderd jaar. 
€2.20. Beeldmerk en atleet. 

SERVIË EN MONTENEGRO 
3ii'05. Beschermde dieren. 
15.50, 33., 41.50,49.50 
Ndin. (€ 0.25, 0.40, 0.50, 
0.60). Resp. Egretta alba, Po
diceps nigricollis, Aythya ny
roca, Ciconia nigra (grote zil
verreiger, geoorde fiiut, wit
oogeend, zwarte ooievaar). 

P * * « « « « * « V * « « * ^ > * ^ i * l 

Interimbestuur Verenigde 
Naties in Kosovo (Unmik*) 
28io'o4. Klederdracht. 
€ 0.20, 0.30, 0.50,1.. Resp. 
vrouwenkleding uit buurt 
Prizren, vrouwenkleding uit 
regio Rugova, drie vesten, 
vest en jurk. 

SLOWAKIJE 
242'o5. Topontmoeting in 
Slowakije. 
25. Sk. Vlaggen Rusland, 
Verenigde Staten en Slowa
kije, gebouw en namen 
'Bush', 'Putin'. 

io3'05. Zdenka Schelingova 
(19161955). 
34. Sk. Non (2003 zaligver
klaard). 

SLOVENSKO! 
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3i3'o5. Wielrennen. 
22. Sk. Tekening wielrenner 
met één been door Igor Piac
ka(i962). 

SPANJE 
26i'05. Veiligheid op de 
weg, bloeddonatie. 
€ 0.28, 0.53. Resp. auto met 
gestileerde mensen (stoplich
ten), bloed loopt van twee fi
guren via hart naar derde. 
32'o5. Universiteit Sevilla 
vijfhonderd jaar. 
Tweemaal € 0.28. Universi
teitsgebouw, eerste Spaanse 
farmacopee. 
i42'05. Kinderliedjes en 
verhaaltjes. 
Velletje met€ 0.28,0.53,0.78 
(acht zegels). Getekend door 
Raquel Farifias: 'Los PoUi
tos', 'Para entraren clase', 'Al 
levantar una lancha', 'El patio 
de mi casa', 'Estaba la pajara 
pinta', 'Aqui te espero', 'Cu
atro esquinitas' (avondge
bed), 'Pero mira como be
ben'. 

TSJECHIË 
92'05. Frankeerzegel, Va
clav Klaus (1941). 
7.50 Kc. Portret president 
Tsjechië. 
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23'05. Pasen. 
7.50 Kc. Paasei. 
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23'o5. Frankeerzegels, 
schoonheid bloemen. 
19. Kc. Tekening fuchsia. 
23'o5. Automaatzegels, 
Jindrichuv Hradec. 
7.50, 9., 12., 14., 15., 17., 
18., 19., 22., 25., 26., 28.
, 32., 38. Kc. Uitzicht kas
teel Jindrichuv Hradec en Vaj
garmeer. 

IJSLAND 
i44'o5. Insecten en spin
nen. 
45., 65. kr. Resp. Araneus 
diadematus, Musca domesti
ca (kruisspin, huisvlieg). 

i44'05. Oude vissersboten. 
70., 70., 95., 95. kr. Resp. 
Vordur PH 4, Karl VE 47, Sae
dis IS 67, Guobjorg NK 74. 

fSLAND 

265'05. Bruggen gebouwd 
in 1905. 
45., 95., 175. kr. Brug over 
resp. Sogio in Grimsnes, La
garfljot, Jokulsa in Oxar^or
dus. 

fSLAND 

265'05. Europa 2005, gas
tronomic. 
70., 95. kr. Ronde zegel als 
bord met mes en vork en 
resp. stokvis en vlees met sa
lade en rivier, gedroogd vlees 
en vlees met groente en bloe
men. 

ZWEDEN 
io3'05. Tekens voorjaar, 
bloemen. 
Viermaal 'brev inrikes'. Con
vallaria majalis, Gagea lutea, 
Pulsatilla vulgaris, Anemone 
nemorosa (resp. lelietjevan
dalen, geeister, wildemans
kruid, bosanemoon). 

io3'05. Europa 2005, gas
tronomie. 
Driemaal 'brev inrikes'. Ster
anijs en citroen voorvlier
bessenchutney, Katjaappels 
met rozemarijn en wortels 
voor melange (bijgerecht vis 
en vlees), rode bieten met 
geitenkaas en bieslook. 

io3'o5. Honderdste ge
boortedag Dag Ham
merskjöld (19051961). 
Tweemaal 'brev inrikes'. Por
tret secretarisgeneraal Ver
enigde Naties, vlag Verenigde 
Naties. 

io3'o5. Wielewaal. 
n. kr. Oriolus oriolus naar 
aquarel Magnus von Wright 
uit 1830. 

ZWITSERLAND 
83'05. Honderd jaar Inter
nationale Autosalon Geneve. 
Velletje met 100,130 c. Resp. 
auto en ontwerptekening, 
auto en doorlopend op rand 
computerontwerp auto. 

83'05. 'Bedankt', zegel ont
worpen door bekende Zwit
ser: Stephan Eicher, muzi
kant. 
85 c. Matterhorn over omge
keerde kaart Afrika (hoogge
legen delen Matterhorn be
staan uit stenen afkomstig uit 
Afrika). 

83'o5. Honderd jaar relati
viteitstheorie. 
130 c. Foto Albert Einstein 
(18791955), zijn handteke
ning en formule E=mc'. 

83'05. Tweehonderd jaar 
'Unspunnen', folklorefesti
val. 
100 c. Vrouw in traditionele 
kleding, worstelaars en ge
wichtheffer met rotsblok. 
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83'o5. Tekenfiguren van Uli 
Stein. 
85,100 c. Resp. muis achter 
typemachine met plak kaas, 
muis met golfclub wil brief 
wegslaan. 

BUITEN EUROPA 
ALGERIJE 
26i'o5. Duiven. 
10., 15. Dh. Resp. Columba 
palembus, Columbia livia. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
22ii'04. Babe Ruth. 
Velletje met viermaal $ 1.80. 
Verschillende afbeeldingen 
honkballer George Herman 
(18951948) in honkbalkle
ding. 
22ii'o4. John Denver (1943

1997)
Velletje met viermaal $ 1.50. 
Portretten muzikant met gi
taar. 
22ii'o4. 'Familie Circus', 
strip van Bill Keane. 
Vijf vel met viermaal $ 2.. 
Scènes uit de strip. 

ARGENTINIË 
52'o5. Vijftig jaar bilaterale 
betrekkingen met Thailand. 
Tweemaal 75 c. Paar danst 
resp. tango (Argentinië), 
'ram klongyao' dans (Thai
land). 

BAHAMAS 
82'o5. Datum melding i/8o. 
Medicinale planten, IV. 
293'05. Strijdkrachten Ba
hamas vijfentwintig jaar. 
15, 25, 50, 65 c. Resp. groep 
commando's, HMBS Abaco, 
HMBS Bahamas, verschillen
de uniformen. 

264'o5. Relatie Abaco  Key 
West. 
15, 25, 50, 65 c. Resp. Wil
liam Curry, huis kapitein 
John Barüum, John Bartlum, 
huis kapitein Tuggy Roberts. 

BENIN 
iii'o4. Tiende topbijeen
komst Frans sprekende lan
den. 
425, 530, 590 F. Beeldmerk. 

BOLIVIA 
8ii'o4. Olympische Spelen, 
Athene. 
1.50, 7. Bs. Beeldmerk spe
len, olympische ringen en 
resp. schieten en turnen met 
judo, tweemaal atletiek en 
zwemmen. 

i6i2'04. Kerst. 
1.50, 3., 6. Bs. Resp. Jozef 
en Maria met Kindje, herder, 
kaars. 
23i2'04. Journalistenver

eniging La Paz vijfenzeventig 
jaar. 
1.50 Bs. Schrijfmachine en 
beeldmerk. 

BOTSWANA 
8i2'o4. Datum en namen 
melding 2/164, kerst. Resp. 
Pterodiscus speciosus, Bulbi
ne narcissifolia, Babiana hy
pogea. Hibiscus micranthus. 
2i3'05. Historische gebou
wen. 
0.80, 2.10, 3.90, 4.70 P. 1899: 
resp. winkel, lagere school, 
telegraaflcantoor Phalatswe, 
magistraatswoning Phalats

: BOTSWANA P3.90; 
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BRAZILIË 
i52'o5. Honderdste ge
boortedag Nise da Silveira 
(19051999). 
R$ 0.55. Portret psychiater, 
kat, als schildersmodel voor 
patiënten, accordeon. 

232'05. Rotary Internation
al honderd jaar. 
R$ 1.45. Beeldmerk gelegen
heid en activiteiten Rotary: 
uitwisselingsprogramma 
jeugd, polioplus project, al
fabetisering. 

BURUNDI 
8ii'o4. WWF* moerasanti
lope. 
Viermaal 500 F. (samenhan
gend). Vier verschillende af
beeldingen Tragelaphus spe
kii. Ook velletjes met twee
maal en viermaal de vier ze
gels. 
8ii'o4. Paddestoelen. 
Velletje met zesmaal 650 F.; 
blok 2.500 F. Resp. Stro
pharia aeruginosa, Inocybe 
rimosa, Cortinarius albovio
laceus, Hypholoma fascicula
re, Cortinarius purpurascens, 
Hebeloma crustuliniforme; 
Coprinus picaceus. 
Afbeelding: pagina 342. 



8ii'o4 Orcliideeën. 
Velletje met zesmaal 650 F.; 
blok 2.500 F. Resp. Angrae
cum eburnum, Disa cardina
lis, Bulbophyllum guttuta
tum, Aerangis luteoalba, Disa 
diores, Disa kirstenbosch; 
Aerangis curata. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
232'05. Rotary Internation
al honderd jaar. 
NT$ 5., 12.. Beeldmerk ge
legenheid en resp. contouren 
Taiwan, vredesduif. 
io3'o5. Mangroveplanten. 
NT$ 3.50, 3.50, 5., 5.. 
Boom, blad met vruchten en 
bloem van resp. Kandelia 
obovata, Rhizophora stylosa, 
Avicennia marina, Lumnitze
ra racemosa. 

KEPUUX ar CHINA 

i83'05. Historische gebou
wen. 
NT$5., 5., 13., i5..Resp. 
tempel Longshan in Mengjia 
(nu Wanhua), tuin Lin Ben 
Yuan in Panchiao, Chao Tien 
Tempel in Beigang, fort An
ping bij Tainan (oude fort 
Zeelandia in 1624 door Ne
derlanders gebouwd). 
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DOMINICA 
8ii'04. FIFA* honderd jaar. 
go c. Nationaal elftal Domini
ca. 

EGYPTE 
28i2'04. Bekende perso
nen. 
Tweemaal 30 P. Fekri Abaza 
(18961979), Abd El Rahman 
El Sharquawi (19201987). 

30i2'o4. Honderdvijftig 
jaar Telecom in Egypte. 
30,125 P. Tweemaal kleuren 

vlag Egypte met beeldmerken 
gelegenheid en Telecom. 

ii'05. Export Egyptisch gas 
naar Jordanië. 
30P. Gaspijpleiding. 
2i'o5. Dag van de post 2005. 
30 P. Eerste brievenbus in 
Egypte (postmuseum). 
25i'o5. Dag van de politie. 
30 P.; blok 100 P. Zelfde ont
werp: portret president Hos
ni Mubarak (1929) en beeld
merk politie. 
i6i'05. Ingebruikneming 
vijfde etappe tweede metrolijn. 
30; blok 150 P. Beide: muur
tegels in vorm metronet en 
metrowagen. 
26i'o5. Zilveren jubileum 
verzekeringsmaatschappij El 
Mohandes. 
30 P. Beeldmerk jubileum. 

ERITREA 
298'o3. Frankeerzegels, na
tionale onderwerpen. 
50., 75., 100. n. Resp. de
monstratie tijdens nationale 
feestdag, haven Massaua, 
stoomlocomotief en spoor
wegarbeiders. 

FALKLANDEILANDEN 
Januari 2005. Herdruk 'Sea 
Lion Island' met '2005' (mel
ding 11/917). 
Tweemaal 42 p. Orchidee 
(Codonorchis lessonii), aal
scholver (Phalacrocorax atri
ceps albiventer). 

FIJI 
iii'04. Herdruk WWF* to
nijn. 
Velletje met 58, 83 c , $ 1.07, 
3.. Zelfde afbeeldingen als 7
4'04 (melding 6/558), maar 
met naam ontwerper postze
gel. 
26i'05. Reigers. 
Viermaal $ i. (samenhan
gend). Butorides striatus, Eg
retta alba, Ardea novaehol
landiae, Egretta sacra. 
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GABON 
2o4'o4. Dertig jaar samen
werking tussen Gabon en 
China. 
125,225 F. Resp. vlaggen 
Gabon en China en twee 
mannen, wapenschilden 
Gabon en China. 

244'o4. FIFA* honderd 
jaar. 
125, 225 F. In verschillende 
kleuren beeldmerk gelegen
heid. 
56'o4. Biodiversiteit. 
100,125, 225, 260 F. Resp. 
kikker (Hyperolius kuligae), 
kameleon, roze bijeneter 
(Merops malimbicus), uil. 

GAMBIA 
i3io'o4. Ronald Reagan 
(19112004). 
Twee vel met viermaal 25.
D.; blok 60. D. Resp. gezin 
in 1982, tekenen verdrag met 
Michail Gorbatsjov (1987), 
poging tot moord (1981), nu
cleaire overeenkomst met 
China (1984); met Margaret 
Thatcher (1986), met paus Jo
hannes Paulus II (1982), teke
nen van wetten (1982), met 
Nancy; portret. 
8i'o5. Zeventigste geboor
tedagElvis Presley (1935

1977)
Twee vel met zesmaal 15. D. 
Verschillende foto's met gi
taar. 

2005. Chinees nieuwjaar, jaar 
van de haan**. 
10.; blok 40.D. Schilderin
gen haan doorXu Beihong 
(18951953). 

GRENADA/CARRIACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
29ii'o4. Babe Ruth. 
Tweemaal 50 c. in vel van 
zestien; velletje met viermaal 
$ 2.. Twee verschillende af
beeldingen George Herman 
(18951948, Amerikaans 
honkballer); viermaal met 
slaghout en handschoen. 
2gii'o4. Ronald Reagan 
(igii2004). 
Vel met viermaal $ 2.. 
Reagan met resp. James 
Brady, Helmut Kohl, zijn 
famihe, prinses Diana. 

GUYANA 
ioi'o5. Vleermuizen. 
Velletje met viermaal $ 160.; 
blok $ 400.. Resp. Natal 
stramineus, Nocülio lepori
nus, Desmodus rotundus, 
Anoura geoffroyi; Carollia 
perspicillata. 
ioi'o5. Bloemen. 
Velletje met viermaal $ 160.; 
blok $ 400.. Resp. Passiflora 
foetida, Passiflora vitaflora, 
Passiflora vitafloliaa, Tilland
sia insignis; Vaccinium 
poasanum. 

INDIA 
i6i2'o4. Taj Mahal driehon
derdvijftig jaar. 
15.R. Gebouw. 

2ii2'o4. Sahitya academie 
(literatuurinstituut). 
5. R. Symbolisch ontwerp. 

27i2'o4. Bhaskara Sethupa
thy(i868i903). 
5. R. Portret hoofd staat Ra
manathapurm. 

gi'05. Honden. 
5., 5., 5., 15. R. Resp. her
dershond uit Himalaya, ram
purhond, mudholhond, raja
palayam dog. 
32'o5. Honderdste geboor
tedag Radampat Singhania. 
5.R. Industrieel. 
232'o5. Rotary Internation
al honderd jaar. 
5.R. 
272'o5. Krishan Kant 
(19272002). 
5. R. Portret tiende vicepre
sident India. 

INDISCH OCEAANGEBIED 
BRITS 
i32'o5. Schildpadden. 
26,26,34,34,76 p., £ i.io; 
blok £ 1.70. Resp. jonge Che
lonia mydas, twee jonge Eret
mochelys imbricata, kop vol
wassen soepschildpad, kop 
volwassen karetschildpad, 
zwemmende karetschildpad, 
zwemmende soepschildpad; 
afbeelding als £ i.io, op rand 
Turtle Cove. 

IRAN 
9ii'04. Bekende mensen. 
Viermaal 500 Ris. 
2gii'o4. Eerste internatio
nale tweejaarlijkse islamiti
sche kunstposters. 
Viermaal 500 Ris. Hand, vo
gel op nest, filmnegatieven, 
halve maan. 

24i2'o4. Geboortedag 
Imam Reza (765818). 
Viermaal 500 Ris. Viermaal 
detail moskee. 

IVOORKUST 
26ii'o4. Vrouwenemanci
patie. 
250 F. Vrouwen achter com
puter, bureau, als arts, bij 
auto. 

.

JAMAICA 
22ii'o4. Datum melding 
1/82, kerst. 
i4i2'o4. Datum melding 
1/82, Hernhutters. 
52'o5. Chinezen kwamen 
honderdvijftig jaar geleden 
naar Jamaica. 
$ 30,60,90. Vlaggen China 
en Jamaica en resp. bloem 
met groente en fruit, huizen 
en paard en wagen, tempel. 

KAAPVERDIË 
2004. Huizen op eiland Fogo. 
20., 40., 50., 60. e. Ver
schillende huizen. 
2004. Telefoons. 
10., 40., 60., 100. e. Oude 
telefoon en resp. schakel
bord, telefonist, telefoon
boek, vrachtwagen en tele
foonpaal. 

KAZACHSTAN 
28i2'o4. Honderdtiende 
geboortedag S. Seifulin 
(18941939). 
35.1. Portret schrijver. 
30i2'o4. Nationale hoofd
tooien voor vrouwen. 
Tweemaal 72.1. Hoofdbe
dekking uit resp. Kazach
stan, Mongolië. 
i4i'05. Veterinair onder
zoeksinstituut Kazachstan 
honderd jaar. 
7.1. Beeldmerk. 



KENIA 
i9-n-'04. Toerisme. 
21, 60, 66, 88 Sh. Resp. 
leeuwin met jonge spiesbok, 
luipaard met jong, zebra met 
jong, bongo metjong. 

mv. 

KIRGIZIË 
4-i2-'o4. Basketbal. 
1.50, 3.60 s. Basketbalspeler 
en portret trainer, resp. Niko-
lay Zvenchukov, Kubat Kara-
bekov. 
28-i2-'o4. Valk. 
I.- s. Valk. 

KOREA-NOORD 
25-8-'o4. Ontmoeting Kim 
Jong II en Japanse premier 
Koizumi Zunichiro. 
Blok 220 w. De twee mannen 
schudden de hand. 
29-io-'o4. Postzegeltentoon
stelling Sindelfingen, loco
motieven. 
Vel met 15,40, 75,150 w. 
Verschillende treinen; op 
rand beeldmerk tentoonstel
ling. 

KOREA-ZUID 
i8-i-'05. Natuur in Marado, 
vissen. 
Velletje met viermaal 220 w. 
(doorlopend beeld). Girella 
punctata, Epinephelus sep-
temfasciatus, Chromis nota-
ta, Sebastiscus marmoratus. 

i2-2-'05. Stamcellen uit ge
kloonde menselijke embryo 
gewonnen, professor Woo 
Suk Hwang. 
220 w. Procedure winnen 
stamcellen en man staat op 
uit rolstoel. 

© ^ / ^ " ^ R 
23-2-'o5. Honderd jaar Rota
ry International. 
220 w. Man met hart, beeld
merk. 
25-2-'05. Serie 'planten die 
verfstof leveren', IV. 
Viermaal 220 w. (samenhan
gend). Clerodendron tricho-
tomum, Gardenia jasminoi-
des. Taxus cuspidata, Smilax 
china. 

LAOS 
28-9-'04. Afrikaantje. 
3.500, 5.000, 5.500 k. Resp. 
gele bloem, bruine bloem, 
ketting van bloemen. 

28-io-'o4. Naga vuurballen. 
2.000, 3.000, 3.500,4.000 k. 
Resp. vuurballen op de rivier 
Mekong, trein en brug, rivier 
en nachtelijke vuurballen. 
Naga (half mens, half slang). 
ii-ii-'04. Betel (Piper betle). 
2.000,4.000, 6.000 k. Resp. 
betelblad met potjes en stam
pers, betelblad, beteldoosje 
met compartimenten voor 
verschillende ingrediënten. 

«3ooon 
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i2-i2-'o4. Veertig jaar diplo
matieke betrekkingen met 
Zweden. 
8.500 k. OUfant met tempel 
en paleis met rendier, vlag
gen van beide landen. 

LIBANON 
i5'5"'04- Frankeerzegel, be
zienswaardigheden. 
L£ 1000. Al-Bustan muziek
festival. 
28-io-'o4. Honderdvijfen
twintig jaar St.-Georges-zie-
kenhuis. 
L£ 3000. Ziekenhuis in 1978 
en in 2003. 

MALEISIË 
24-i-'05. Vijfde ministersfo
rum over infrastructuur. 
30, 50 s., I.- RM. Beeldmer
ken en resp. brug en stadsge
zicht, trein op monorail en 
gebouwen, stationsoverkap
ping. 
3-2-'05. Trekvogels. 
30, 50 s., i.-RM.; blok 
2.- RM. Resp. Pernis ptilorhyn-
chus, Ardea purpurea, Sterne 
bengalensis; Calidris alpina, 
op rand Larus brunnice-
phalus en Halcyon plicata en 
kaart met vogeltrek. 

7-3-'05. In Maleisië gemaak
te auto's. 
30, 5os.,i.-RM.;blok 
2.-RM. (ook boekje). 

RMI Mai^m« 

MAROKKO 
23-2-'o5. Rotary Internation
al honderd jaar. 
6.50 Dh. Beeldmerk, toren, 
duif en wereldbol. 

MAYOTTE 
4-i-'o5. Veld ylang ylang. 
€ 0.50. Cananga odorata. 

MICRONESIË 
i-ii-'04. Internationaal jaar 
van vrede. 
Velletje met driemaal 80 c. 
Nelson Mandela, dalai lama, 
paus Johannes Paulus II. 

i-ii-'04. Bloemen. 
Vel met zesmaal 55 c ; blok 
$ 2.-. Resp. Epiphytic aeschy-
nanthus, Darwinia collina, 
rododendron. Rhododen
dron retusum, Eucryphia lu-
cida, Microporus xanthro-
pus; Grevillea. 
i3-ia-'04. Prehistorische die
ren. 
Drie vel met viermaal 80 c.; 
driemaal blok $ 2.-. Resp. Al-
losaurus, Tyrannosaurus, 
Troodon, Camofaurus; Apa-
tosaurus, Pachyrinosaurus, 
Kentrosaurus, Saltasaurus; 
Indricotheres, Hyaenodons, 
Deinotherium, Chalicothe-
res; Coelophysis, Deino-
nychus, Moeritherium. 

MONGOLIË 
i3-8-'o4. Olympische Spelen, 
Athene. 
100, 200, 300,400 T. Resp. 
taekwondo, worstelen, bok
sen, schieten. 
i5-9-'04. UPU* honderdder
tig jaar. 
300 T. Beeldmerk UPU. 
i5-io-'o4. FIFA* honderd 
jaar. 
50, 50,100,100,150,150, 
200, 200 T. Verschillende 
voetbalscènes. 
4-i2-'o4. Tachtig jaar Mon
goolse postzegels. 

Blok 800 T. Zegel op zegel: 
I c. uit 1924 (Yverti). 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
3-i-'05. Bloemen. 
65, 76, 97,100,122,148, 240, 
270, 285, 350 c. Resp. Hibis
cus rosa sinensis, Plumbago 
auriculata, Tecoma stans, 
Ixora coccinea, Cantharan-
thus roseus, Lantana camara, 
Tradescantia pallida purpu
rea, Nerium oleander, Plu-
meria obtusa, Bougainvillea 
spectabilis. 

9-2-'o5. Chinees jaar van de 
haan**. 
145; blok 500 c. Tweemaal 
haan. 

NEPAL 
30-ii-'o4. Boeddhisme. 
Tweemaal 10.- R. Mayadevi 
tempel in Lumbini, Gadhi-
mai in Bara. 
i3-i2-'04. Boekenarchief Ma-
dan Puraskar vijftig jaar. 
5.- R. Schrijver en boeken. 

27-i2-'04. Beeldhouwwerk. 
Viermaal 10.- R. Jaya Varma 
(185 V.C.) in museum Chhau-
ni, Umamaheshwar in Pashu-
pati, Vishwarupa in Chang-
unarayan, Banshagopal in 
Makawanpurgadhi. 

NEVIS 
io-i-'05. Paddestoelen. 
Velletje met viermaal $ 2.-; 
blok $ 5.-. Resp. Xerom-

phalina campanella, Calvatia 
sculpta, Mitrula elegans, 
Aleuria aurantia; Sarcosypha 
coccinea. 
io-i-'o5. Reptielen. 
Velletje met viermaal $ 1.20; 
blok $ 5.-. Resp. Suborder 
gekkota, Bothriechis schleg-
lii. Iguana iguana, Eleuthero-
dactylus johnstonei; Eretmo-
chelys imbricate. 

NIEUW-CALEDONIË 
io-2-'o5. Chinees nieuwjaar, 
jaarvandehaan**. 
100 F. Haan. In velletjes van 
twee of tien zegels. 

a4-2-'05. Rotary Internation
al honderd jaar. 
iio F. in velletje van tien (ze
gel rond te maken). Beeld
merk Rotary. 

NIEUW-ZEELAND 
2-2-'o5. Honderd jaar Rotary 
International; vijftig jaar 
Lions Nieuw-Zeeland; hon
derdvijftig jaar YMCA*. 
Driemaal 45 c. en $ 1.50. 
Beeldmerk Rotary en '1905-
2005 Supporting communi
ties' en resp. mensen met 
schaaldieren in hand, bouw 
muurtje en tentenkamp; 
beeldmerk Lions en '1955-
2005 We serve' en resp. men
sen bezig pad aan te leggen, 
toeristentreintje; beeldmerk 
YMCA en '1855-2005 Making 
the difference' en resp. men
sen met peddels bij roeibo
ten, dansende jongeren. Ook: 
velletje met de zes zegels , op 
drie middenvelden beeldmer
ken; drie velletjes met drie
maal twee zegels en beeld
merken organisatie. 

2-3-'o5. Honderdvijftig jaar 
postzegels Nieuw-Zeeland, I. 
45, 90 c , $ 1.35,1.50, 2.-. Ze
gel op zegel, resp. Victoria 
1855 (Yverti), Victoria 1873 
krantentarief (Yvert 37), on
officiële zegel voor departe
ment i8gi met vuurtoren. 
Mount Cook 1898 (Yvert 82), 
1901 (Yvert 94). Ook velletje 
met de vijf zegels, op rand 
jaartallen. 

150 Years of Stamps 
1855-1905 

New Zealand $1.50 \ 



NORFOLKEILAND 
232'o5. Rotary Internation
al honderd jaar. 
50, 50 c , $ 1.20,1.80; blok 
$ 2.. Beeldmerk Rotary en 
resp. mensen in bootjes (car
naval), planten boom, men
sen, Paul Harris (18681947, 
stichter); spreker op bijeen
komst, op rand beeldmerk en 
acties Rotary. 
54'o5. Museum Norfolkei
land. 
50, 50 c , $ 1.20,1.80. Resp. 
kristallen zoutvaatje uit HMS 
Bounty, mok van Thursday 
October Christian (1790
1831, zoon van Fletcher 
Christian, leider muiterij op 
Bounty), medicijnschaaltjes 
gebruikt bij aderlating, ste
nen medicijnflesje. 

PAKISTAN 
6i2'o4. Allama Igbal Open 
Universiteit in Islamabad 
dertig jaar. 
20 R. Beeldmerk en wapen
schild. 

30i2'04. Khyber Medisch 
College in Peshawat vijftig 
jaar. 
5 R. Gebouw. 

50 ' 

i4i'05. Ahmed Ali (1910
1994). 
5 R. Portret hoogleraar lette
ren. 
i4i'05. Allama Iqbal (1877
1938) en Mihail Eminescu 
(18501889). 
Tweemaal 5 R. Portretjes 
dichters uit Pakistan en Roe
menie en resp. monument 
voor beide mannen in Isla
mabad, vlaggen Roemenie en 
Pakistan met tekst 'dialoog 
tussen beschavingen'. 

PALAU 
i3io'o4. Vlinders. 
Velletje met viermaal 80 c.; 
blok $ 2.. Cethosia hypsea, 
Cethosia myrina, Charaxes 
durnfordi, Charaxes nitebis; 
Charaxes nitebis. 
29i2'o4. Vijfjaar diplomatie
ke betrekkingen met Taiwan. 
Velletje met viermaal 80 c. 
Handdruk en resp. mand met 
fruit en groenten, schip Tai
wanese marine bezoekt Pa
tau, cultureel centrum Ngar
achamayong, nationaal mu
seum Belau. 

PARAGUAY 
22io'04. Mercosur*, water 
een schaars product. 
3.000, 4.000 Gs. Beeldmerk 
Mercosur en water met resp. 
Felis pardalis (ocelot), 
Myrmecophaga tridactyla 
(miereneter) en Hydrochoe
rus hydrochaeris (water
zwijn) en Chauna torquata 
(kuifhoenderkoet). 

i8i'05. Saadat Hasan Man
to (19121955). 
5 R. Portret schrijver. 

22io'04. Landbouw. 
2.000, 4.000, 6.000 Gs. Resp. 
maïs, katoen, soja. 

i2ii'04. Kerst. 
3.000, 5.000 Gs. Resp. Maria 
metKmd, engel. 
i6ii'04. LatijnsAmeri
kaans parlement veertig jaar. 
4.000 Gs. Zegel op zegel: 
heraldische leeuw, 1870 
(Yvert3). 
ioi2'04. Dertig jaar water
krachtcentrale Itaipu. 
4.000, 5.000 Gs. Resp. on
deruidaat centrale, dam en 
tandrad. 

PITCAIRNEILANDEN 
io2'o5. Oeno en Ducieei
landen. 
50, 60, 80 c , $ I., 1.50, 2.50. 
Resp. driemaal landschap 
Ducie, driemaal landschap 
Oeno. 

84'o5. Zonsverduistering 
vlakbij Oeno. 
Velletjemet$i., 2., 3.
(ronde zegels). Resp. corona 
rond maan, Baily's Beads, 
zon wordt weer zichtbaar. 
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84'o5. 'Blue moon butter
fly'. 
$ 1.50,4.. Verschillende af
beeldingen Hypolimnas boli
na nerina; ook velletje in 
vorm vlinder met beide ze
gels. 

POLYNESIË 
92'05. Bamboe, geluks
brenger Chmees nieuwjaar. 
130 F. Bamboe. 

QATAR 
3ii2'o4. Vijftiende Aziati
sche spelen in 2006 in Doha, 
Qatar. 
0.50,1., 1.50, 2., 3., 3.50 R. 
zelfklevend in boekje. Scènes 
met Orry (Oryx, spiesbok), 
mascotte spelen. 
i2'o5. Antieke auto's. 
Achtmaal 0.50 R. (samen
hangend). Viermaal perso
nenauto, viermaal pickup. 

52'o5. Oryx Quest 2005, 
eerste nonstop rond de we
reld zeilrace vanuit Midden
Oosten. 
Velletje met viermaal 0.50 R. 
Schepen (maximultihulls) 
van de vier deelnemers. 

SENEGAL 
2004. 'Union Cycliste Inter
nationale' honderd jaar (in 
2000, zegel met '2000'). 
45 F. Beeldmerk en twee 
wielrenners. 
2004. Voetbaltoernooi voor 
Afrikaanse landen. 
200, 300,400,425 F. Resp. 
beker en beeldmerk, voetbal 
en stadion met televisie en 
beker, spelers schudden 
hand en beeldmerk, voet
balscène. 

SIERRA LEONE 
i77'o4. Honderd jaar lucht
vaart. 
Vel met viermaal 1.500 Le. 
Portretjes gebroeders Wright 
en resp. Curtiss Triad (igii), 
Avro dubbeldekker (1911), 
Curtiss America (1913), Farn
borough B32 (1913). 
i3i2'04. Kerst, schilderijen, 
i.ooo, 1.500, 2.000, 5.000; 
blok 8.000 Le. Resp. Aankon
diging geboorte Christus aan 
herders door volgeling Jan 
Joest, Kerstsneeuw door Nor
man Rockwell (1937), detail 
Kerstboom van E. Osborn, 
Kerstsfeer door N. Rockwell; 
Madonna met Kind en twee 
engelen door David Ginola. 
i3i2'04. FIFA* honderd 
jaar. 

2.000 Le.; velletje metvier
maal 2.000 Le.; blok 
5.000 Le. Resp. nationaal elf
tal Sierra Leone; Diego Sime
one, Carcea, Olivier BierhofF, 
Kevin Keegan; David Ginola. 
i3i2'o4. Vijftig jaar geleden 
eerste plaat Elvis Presley 
(19351977). 
Twee vel met viermaal 
2.000 Le. Foto's Elvis met gi
taar en in jumpsuit met mi
crofoon. 

i3i2'04. Honderdste ge
boortedag Ozu Yasujiro 
(19031963), Japans filmre
gisseur. 
Vel met zesmaal 1.400 Le. Af
beeldingen uit zijn films, 
resp. 'Tokyo Story', 'Late 
Spring', 'Early Summer', 
'Equinox Flower', 'Good 
Morning', 'An Autumn After
noon'. 
i3i2'04. Babe Ruth. 
500 Le. Honkballer George 
Herman (18951948) in 
honkbalkleding. 
i3i2'o4. Ronald Reagan 
(19112004). 
Tweemaal 2.000 Le. in velle
tje van zes. Reagan met resp. 
Nancy en koningin Elizabeth 
en prins Philip, koningin Eli
zabeth. 
i3i2'o4. Honderd jaar 
stoomlocomotieven. 
Vier velletjes met negenmaal 
1.000 Le.; viermaal blok 
5.000 Le. Resp. Rocket van 
Stephenson, trein Indonesi
sche spoorwegen, Eurostar 
ParisLondon, Class 282 
Chinese spoorwegen, suiker
molen en Baldwin 060, sui
kermolen en mensen met os, 
Bagnall 060 ST Progress, 
elektrische centrale in Trans
vaal en 482T, staalfabriek 
met Sao Paolo in Brazilië en 
Baldwin 062 ST; B12 Class 
460, Beyer Peacock Mogul 
260 in Uruguay, diesel trein 
uit 1950 in Ghana, Bagnall 
040 ST Assam, Ledo Brick
works in Boven Assam, sui
kermolen in India, Tang
Shang Loco Works in China, 
hout laden in Lanxiang Chi
na, laden klei in Ledo Bagnall; 
LMS 8F 280,12 Class 482 
van Rhodesische spoorwegen, 
Ol Class Pacific, McArthur 
282 in India, USATC 060 
T in Griekenland, KD6 280 
in China, Poolse 080 T, In
diase Mawd 282, 2100; 
GWR Mogul, Kitson Meyer 
0660 in Chih, Joegoslavi
sche Class 20 260, uitkijk
post waarschuwt voor nade
rende trein in GrootBrittan
nië, Midland Railway, water 
inladen in India, ZP Pacific 
Pulgeon van Indiase spoor
wegen, YG Mikado; Bullet 
trein en Mount Fuji, Blue 
Train, Hudson Line, Ghan. 

SINGAPORE 
2i4'o5. Postzegeltentoon
stelling Pacific Explorer 2005 
in Sydney, Australië. 
Velletje met i" local, $ 2.. Ze
gels van i4i'05, melding 
12/1013, Chinees nieuwjaar; 

op rand gegevens tentoon
stelling. 

ST. KITTS (ST. CHRJSTOF
FEL) 
ii2'o4. Wereldaidsdag, kin
dertekeningen. 
30, 80, go c , $ I.. Resp. rode 
lintjes met man en vrouw, ge
boeide mensen met kettingen 
en vuur, slangen over 'aids' 
en rozen over 'leven', 'aids' 
en condooms. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
i2i'05. Frankeerzegels, Ma
rianne. 
€ o.oi, o.io, tweemaal zonder 
waardeaanduiding, 0.58, 
0.70, 0.75, 0.90,1., I.II, 
1.90. Als Franse zegels (mel
ding 2/162) met overdruk 'St
PierreetMiquelon'. 

ST. VINCENT 
27io'o4. FIFA* honderd 
jaar. 
70 c. Nationaal elftal. 
6i2'o4. Deng Xiaoping 
(19041997). 
Blok $ 6.. Portret Chinese 
politicus. 

SUDAN 
9i'05. Vrede. 
200, 300, 400 D. Driemaal 
vogel met eieren. 

PEACE Z005 ^!i^^^\ 
i*a^^^*^kAAAA*^bA*i 

SURINAME 
5i'05. Vlmders. 
SR$ 0.05, 0.05, 0.15, 0.15, 
0.20, 0.20, 0.45, 0.45, 0.80, 
0.80, N, N. Verschillende 
vhnders. 

SWAZILAND 
25i'o5. Raad voor veilig
heid op de weg. 
0.85, i.io, 2.45, 3.35 E. Resp. 
autoongeluk met kijkende 
mensen, hulpverleners bij 
slachtofl^er, auto bij stopte
ken en vader met kind, auto
bus en beambten. 



54'o5' Slangen. 
0.85, i . io, 2.45,3.35 E. Resp. 
Dendroaspis polylepis (zwar
te mamba), python, Dis
pholidus typus (boomslang), 
Bitis arietans (pofadder). 

TOGO 
ioi'05. President Gnassing
be Eyadema (1937 5 februari 
2005). 
25, 50,150,400, 550, 650, 
i.ooo, 2.000, 3.000 F. Por
tretten. 

TONGA 
ioii'o4. Kerst. 
65, 80 c , $ 1.20,2.50. Resp. 
Maria met Kindje, Jozef met 
Maria op ezel, aartsengel en 
herders, drie koningen. 

TONGA NIUAFO'OU 
ioi i 'o4. Kerst. 
15, 90 c , $ 1.20, 2.60. Resp. 
Maria met Kindje, Maria en 
Jozef met ezel, aartsengel en 
herders, koningen volgen 

TRISTAN DA CUNHA 
2i2'05. Serie 'eilanden', I, 
The remote Island. 
Vijfmaal 50 p. (samenhan
gend). Eudyptes chrysocome 
(geelkuifpinguïn), Mirounga 
leonina (zuidelijke zeeoli
fant), Jasus tristani (kreeft), 
Empetrum rumbrum (bes
heide), vulkaan met neder
zetting. 

Tristan da Cunha * 
BR 

283'o5. Serie 'eilanden', II, 
Gough Island. 
Vijfmaal 50 p. (samenhan
gend). Beeldmerk Unesco* 
werelderfgoed en resp. Galli
nula comeri (waterhoen), 
Arctocephalus tropicalis 
(kerguelenzeebeer), Pomato
mus saltatrix (blauwe baars), 
Blechnum palmiforme 
(boomvaren), weerstation. 
i84'05. Serie 'eilanden', III, 
Inaccessible Island. 
Vijfmaal 50 p. (samenhan
gend). Beeldmerk Unesco* 
werelderfgoed en resp. Atlan
tisia rogersi (nietvliegende 
ral), Lagenorhynchus obscu
rus (donkergestreepte dol
fijn), soldatenvis, Schinus te
rebinthifolius (peperboom), 
waterval. 

TSJAAD 
ioio'o4. Olieindustrie 
Tsjaad één jaar. 
150, 350,400, 500 F. Vier
maal verschillende afbeel
ding president Idriss Deby bij 
pijpleiding. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
30ii'o4. Zijne Hoogheid 
sjeik dr. Sultan bin Moham
med al Qassimi (1939). 
50,125,275 fils, 4. Dh. Vier
maal portret. 
29i2'o4. Traditionele 
mode. 
50,125,175,225,275,375 
fils. Resp. lange (onder)broek, 
jurk, ochtendjas, 'jalabia', 
sjaal, 'yashmak' (gezichtsbe
dekking). 

««■v«««*«««««mp«*««*< 

8i'o5. Aluminiumbedrijf 
Dubai (DUBAL) vijfentwintig 
jaar. 
50, 275, 375 fils. Resp. lucht
foto bedrijf, tweemaal lucht
foto met twee portretjes. 
i2i'05. Koopfestival Dubai 
tien jaar. 
50,125, 275, 375 fils. Ont
werpen met '10' en tas. 

■«AAAAÉMMUMAAA 

VERENIGDE NATIES 
3'3''05 Bedreigde bloem
soorten, II, orchideeën. 
Drie vel met viermaal vier ver
schillende zegels; op rand 
beeldmerken Verenigde Na
ties en Cites*, 2005, silhouet
ten bedreigde dieren. 
Viermaal Zw.Fr. i.; viermaal 
US$ 0.37; viermaal € 0.55. 
Resp. Laelia milleri, Psyg
morchis pusilla, Dendrobi
um cruentum. Orchis purpu
rea; Vanda coerulea, Cycno
ches spp., Cattleya trianae, 
Aerangis modesta; Ansellia 
africana, Phragmipedium ko
vachii, Cymbidium ensifoli
um, Renanthera imschootia

2i4'o5. Wereldtentoonstel
ling 2005 in Aichi (Japan), 
wijsheid van de natuur. 
Zw.Fr. I., 1.30; US$0.37, 
0.80; € 0.55, 0.75. Resp. kin
deren halen water bij droogte 
(India), rode zeester (Baha
mas); bergbeklimmer langs 
ijswand (Noorwegen), zilver
reiger (Japan); woestijnland
schap (China), jachtluipaar
den (Afrika). 

VERENIGDE STATEN 
3"3''o5 Serie natuur, VII, 
noordoostelijk loofbomen
bos. 
Velletje met tienmaal 37 c. 
(doorlopend beeld). Schilde
rij door John D. Dawson 
waarop planten en dieren: 
Quercus rubra, Hemileuca 
mala, Polystichum acrosti
choides, Mitchella repens, 
Tsuga canadensis, Polypodi
um polypodioides, Mustela 
firenata, Seiurus aurocapillus, 
Pinus strobus, Maianthe
raum canadense, Notoph
thalmus viridescens, Fagus 
grandifolia, Odocoileus virgi
nianus, Armillaria mellea, 
Acer rubrum. Betuia papy
rifera, Lycopodium obscu
rum, Buteo lineatus, Tamias 
striatus, Dryopteris carthu
siana, Meleagris gallopavo, 
Laetiporus sulphureus, Acer 
saccharum, Ursus america
nus, Castanea dentata, Lasiu
rus borealis. Aster divarica

i53'05. Voorjaarsbloemen. 
Viermaal 37 c. in boekje. Hy
acint, narcis, tulp, iris. 

%%%%%%«%% %%'̂  

WALLIS EN FUTUNA 
26i'o5. Schelpen. 
Velletje met viermaal 55 F. 
Verschillende schelpen. 

3ii'05. Sproolqes en legen
den uit Wallis en Futuna. 
Velletje met tweemaal 65 F., 
tweemaal 75 F. Tweemaal 
vele dieren, tweemaal 
muzieknoten en zee. 

232'o5. Rotary Internation
al honderd jaar. 
Tweemaal 'International air
mail letter rate'. Beeldmerk 
gelegenheid en resp. kind 
met toetsenbord en lasser 
(Rotary helpt jeugd bij onder
wijs en werk), kind wordt be
luisterd en kind krijgt medi
cijn (PolioPlusProgramma 
verbant polio uit de wereld). 

ZAMBIA 
i i io'o4. Gezamenlijke uit
gifte SAPOA*, vogels. 
Velletje met 500, 750, i.ooo, 
i . ioo, 1.500,1.700,1.800, 
2.200 K. (zeshoekige zegels). 
Resp. Haliaeetus vocifer, Bu
bulcus ibis, Haliaeetus voci
fer, Falco peregrmus, Apalo
derma vittatum, Haliaeetus 
vocifer, Tauraco por
phyreolophus. Anthropoides 
paradisea (Afrikaanse zee
arend, koereiger, Afrikaanse 
zeearend, slechtvalk, band
staarttrogon, Afrikaanse zee
arend, blauwkuifloerie, para
dijs kraanvogel). 
23io'o4. Veertig jaar onaf
hankelijkheid. 
1.500,1.800, 2.700 3.300 K. 
Dansers, resp. Vimbuza, Kay
owe, Ngoma, Ukishi. 

ZIMBABWE 
82'o5. Frankeerzegels, vo
gels. 
$ 500., 5.000., 10.000., 
20.000., 50.000., 100.000., 
'Z' (Zimbabwe), 'A' (Afrika), 
'E' (Europa), 'R' (restwe
reld). Resp. Lybius torquatus, 
Malaconotus blanchoti, Em
beriza flaviventris, Amadina 
fasciata, Cossypha heuglini, 
Ceryle maxima, Anaplectes 
rubriceps, Emberiza cabani
si, Nectarinia manoensis, 
Trachyphonus viallantii. 

ZUIDAFRIKA 
92'o5. Chinees nieuwjaar, 
jaarvandehaan**. 
Blok 12.05 R. Haan. 

ZUIDPOOLGEBIED BRITS 
23i'o5. Datum melding 
12/1014, stormvogel. 
24i'05. Datum melding 
12/1014, Endurance. 

ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
3i'o5. FransItaliaans on
derzoekstation Concordia. 
€0 .50 . Gebouwen. 

*: Gebruikte afkortingen: 

CHNP Centre Hospitalier 
NeuroPsychia
trique 

Cites Cites Convention 
on International 
Trade in Endange
red Species 

EOKA Ethniki Organosis 
Kyprion Agoniston 

FIFA Federation Interna
tionale de Football 
Associations 

GAMM Gesellschaft: fur 
Angewandte 
Mathematik und 
Mechanik 

IWF International 
Weighüifting 
Federation 

Mercosur Gemeenschappelij
ke Economische 
Marl<tvoorZuid
Amerika 

OSCE Organization for 
Security and 
Cooperation in 
Europe 

SAPOA Southern Africa 
Postal Operators 
Association 

Unesco United Nations 
Educational Scien
tific and Cultural "^ 
Organization ° 

Unmik United Nations In cs 
terim Administra _, 
tion Mission in ~ 
Kosovo =

UPU Universele Post ** 
Unie/Union Postale ^ 
Universelle/Univer ™ 
sal Postal Union «« 

WWF World Wildlife ^ 
Fund 

YMCA (World Alliance of) ^Al 
YoungMen's Chris w l » 
tian Associations 

**: Chinese dierenriem (zo
diak): 92'o5 tot 29i'o6 
Jaar van de haan. 
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In de reeks Fenenland 
Österreich is de afgelopen 
jaren een ruim aantal ze
gels verschenen, waarvan 
vele ook thematisch 
bruikbaar zijn. Formaat 
en vormgeving zijn pri
ma, maar kwaliteit is bij 
Oostenrijk geen pro
bleem. Zoals in de ru
briek 'Uit de wereld van 
de filatelie' van oktober 
2004 al werd gemeld, 
kreeg Austria Post door ta
riefsveranderingen te 
maken met een fors over
schot aan vakantiezegels. 
Maar postadministraties 
zijn tegenwoordig niet 
alleen trendsetters, maar 
vooral ook trendvolgers. 
Geeft het ene land per
soonlijke zegels uit, dan 
volgen er prompt meer 
landen die deze noviteit 
in het assortiment opne
men. Het is wel duidelijk 
dat de uitgifte van post
zegels voor veel Europese 
landen een commerciële 
activiteit is geworden. 
Het kan daarbij nuttig 
zijn om in de gaten te 
houden wat de 'concur
rentie' doet. Ik kan mij 
niet aan de gedachte ont
trekken dat in Oostenrijk 
bij het zoeken naar een 
oplossing voor de over
bodige vakantiezegels 
Roemenië als voorbeeld 
is genomen. Daar werden 
enkele jaren geleden al
lerlei zegels voorzien van 
thematisch getinte op
drukken. Vernietigen 
vond men ook in Oosten
rijk zonde en dus werden 
negen zegels voorzien 
van opdrukken. De op
drukken bestaan niet al
leen uit de nieuwe fran
keerwaarde (55 euro
cent), maar gaan ook ver
gezeld van een afbeel

"̂  ding. Die combinatie is 
=. thematisch interessant, 
2] vooral omdat voor de 
— vormgeving van de op
= drukken een ideeënwed
„ strijd werd uitgeschreven 
i voor studenten van de 
< universiteit voor toege
^ paste kunst in Wenen. 

Het resultaat is een serie 

3d/t S''̂ '̂̂ '̂ '̂  aantrekkelijke 
» ■" opdrukken, waarbij in de 

meeste gevallen sprake is 
van een directe relatie 
tussen opdruk en zegel
afbeelding. In combina

tie met de bestaande ze
gels in deze reeks zijn er 
aparte filatelistische en 
thematische mogelijkhe
den ontstaan. 
Overigens werd de eerste 
opdruk in oktober 2004 
door de ontwerper van de 
vakantiereeks zelfont
worpen. Zo kreeg de ze
gel van € 0.51 ('Schönla
terngasse. Wenen') een 
opdruk in de vorm van 
een zwarte versie van de 
Basilisk, een verwijzing 
naar een bijna acht eeu
wen oude Weense sage 
en naar het zogenoemde 
Basiliskcnhaus uit de der
tiende eeuw, dat als sinds 
1212 zo heet. 
De verzamelaars van het 
thema Skiën kunnen hun 
verzameling aanvullen 
met een leuke zegel, want 
de winterse zegel Am Stei
nernen Meer in Salzburg is 
voorzien van een afdruk 
met vliegende skiers. 
Dezelfde basiszegel (Am 
Steinernen Meer), maar dan 
met een frankeerwaarde 
van 27 cent, werd over
drukt met een slogan met 
een dubbele bodem: 
Österreich ist em Labyrinth, 
in dem sichjeder auskennt 
('Oostenrijk is een dool
hof waarin iedereen de 
weg weet te vinden'). 
Een bijzonder grappige 
vondst is de opdruk Kubra 
op de zegel Inncralpbach 
in Tirol. De koe is veran
derd in een zebra en 
kreeg daarom een nieuwe 
soortnaam. Rechtsonder 
is bovendien de kop van 
een normale koe afge
beeld. Een unieke aanvul
ling voor thematische 
verzamelaars. 
Dezelfde zegel (maar dan 
in een andere kleur) is 
voorzien van een opdruk 
van een hekwerk rond de 
bergweide met de 'nor
male' koe. 
Ook het thema Film 
kreeg een onverwachte 
aanvulling dankzij de op
druk 'De derde man' op 
de zegel van € 0.04 met 
de Schönlanterngasse. 
De zegel leende zich in
derdaad goed voor een 
beeld uit de filmklassie
ker The Third Man uit 
1949. 

De verzamelaars van het 
thema Wijn worden ook 

goed bedeeld, onder an
dere omdat voor twee op
drukken de zegel met een 
afbeelding van hetWem
uiertel in Hadres (Neder
Oostenrijk) is gebruikt. 
Het gebied rond Hadres, 
in het Pulkaudal nabij de 
Tsjechische grens, staat 
bekend om zijn Keller̂ as
sen ofwel wegen met 
wijnkelders, die in deze 
omgeving Kellertnjten 
worden genoemd. Toe
risten kunnen deze per 
tweewieler bezichtigen 
langs een fietspad van 
maar liefst zestig kilome
ter lengte. Onderweg 
kunnen ze dan de wijn 
proeven. De opdruk op 
de zegel van € 0.17 toont 
het silhouet van een man 
die aan een glas wijn 
ruikt, een activiteit die 
naar alle waarschijnlijk
heid nog niet eerder op 
een zegel werd afge
beeld. De zegel van 
€ 0.58 kreeg een extra 
grote opdruk van de 
nieuwe waarde van 
€0.55. 
In een Wijnverzameling 
kan nu een kwartet 
Hadreszegels worden op

genomen met een bijzon
der filatelistisch niveau. 
Nummer i van dat kwar
tet is de zegel van € 0.58 
uit 2001, die in 2003 werd 
gevolgd door een zegel 
van € 0.17 (een kleurva
riant met een paarse 
kleur). Nummer drie is 
dan de zegel met de op
druk 'Man met wijnglas' 
en nummer vier de zegel 
met de grote opdruk van 
de nieuwe waarde. 
De negende opdruk heeft 
betrekking op een zegel 
die oorspronkelijk een 
waarde van 2.03 euro had 
en die nu is 'afgewaar
deerd' tot 55 cent. De 
door de ontwerper geko
zen opdruk heeft een 
soort 'zegel in een zegeP
effect. 

Met de uitgifte vorig jaar 
van het Suiarouskivelletje 
met echte kristallen 
voegde Oostenrijk aan de 
geschiedenis van de post
zegel een gouden bladzij
de toe. Nu zorgt Austria 
Post alweer voor iets 
moois; de opdrukken 
verdienen op z'n minst 
een eervolle vermelding! 

ZO LEEFDEN 
DE VIKINGEN 

Met de uitvoerige behan
deling van de Noordse 
uitgiften van 2004 nog 
vers in het geheugen 
(Scandinaviënummer, 
maart 2004) trok de 
emissie van de Faeröer 
onder de titel 'Het leven 
van alledag in de tijd van 
de Vikingen' de aan
dacht. Het gaat om een 
mooi velletje met drie ze
gels van 7.50 k., dat op 7 
februari werd uitgegeven. 
De ontwerper heeft het 
geheel benut voor een 
panoramisch beeld van 
een kleine Vikingge
meenschap op een van de 
Jaer oer ('verre eilanden'). 
De bewoners van toen 
waren voor een belang
rijk deel afhankelijk van 
wat de naaste omgeving 
ze aan grondstoffen voor 
voedsel, gereedschap en 
dergelijke bood. Ook 
destijds moest overigens 
al worden geïmporteerd, 
vooral uit Noorwegen. 
'Vikinggeschiedenis' is 
volgens mij een heel inte
ressant thema. Je moetje 
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dan wel in de achtergron
den van die geschiedenis 
verdiepen, maar er is ge
lukkig volop literatuur 
beschikbaar. Veel landen 
- vooral de Scandinavi
sche - hebben zegels uit
gegeven die in dit thema 
passen, en dan in het bij
zonder zegels die betrek
king hebben op de vero
veringstochten van de Vi
kingen. Ook Nederland 
werd indertijd 'aange
daan'. 
De uitgifte van dit velletje 
zal voor veel verzame
laars een aangename ver
rassing zijn: het vormt 
een interessante aanvul
ling op het bestaande 
thematische materiaal. 

KOORTS OF 
ANGSTZWEET? 

Het zal u niet zijn ont
gaan: de Duitse voetbal
wereld is getroffen door 
een ernstig schandaal. 
Met scheidsrechter Ro
bert Hoyzer in de hoofd
rol l<wam een omkoopaf
faire aan het licht en dat 
net in de periode dat de 
eerste kaarten voor het 
Wereldkampioenschap 
Voetbal in 2006 in zicht 
kwamen. Het organisa
tiecomité, dat onder lei
ding staat van de legen
darische Franz Becken
bauer, moet het angst
zweet zijn uitgebroken: 
een schandaal precies op 
het moment dat de WK-
koorts had moeten uit
breken. Die kaarten zul
len overigens toch wel 
verkocht worden, maar 
de reputatie van Duits
land als belangrijke voet
balnatie liep een forse 
deuk op. 
Verzamelaars van het 
thema Voetbal zien zich 
geplaatst voor de vraag of 
en hoe ze deze opmerke
lijke affaire in hun verza
meling kunnen verwer

ken. In ieder geval zijn ze 
al verzekerd van twee leu
ke Duitse WK-zegels 
(verschijningsdatum 10 
februari jl.) die een 
plaatsje kregen in de jaar
lijkse serie Sporthilfe. De 
zegels tonen een 'duaal 
beeld'. 
Op de zegel van 45+20 c. 
figureert links een deel 
van een voetbalstadion, 
gevuld met Duits publiek 
(zie de vlaggen); rechts 
zien we de mascotte van 
het 75 ste WK, de leeuw 
Goleo, jonglerend in het 
shirt van de Mannschaft. 
Een spelbeeld vult de lin
kerhelft van de zegel van 
55+25 c ; rechts is de 
'voetbalglobe' van de 
Weense kunstenaar 
André Heller te zien. 
Deze wereldbol maakt 
sinds september 2003 
een toernee langs alle 

Duitse steden waar WK-
wedstrijden zullen wor
den gespeeld. 
In 2006 komt er weer een 
serie Fur den Sport; dan 
zullen vier van de vijf ze
gels een relatie met het 
WK Voetbal hebben. 
Overigens zijn ook de an
dere zegels uit de serie 
van 2004 de moeite 
waard. Ze zijn gewijd aan 
het Turn/est in Berlijn, het 
WK Skispringen in 
Oberstdorf en het WK 
Schermen in Leipzig. 

VUURTORENS 
VAN ESTLAND 

De sinds 1995 lopende 
reeks 'Vuurtorens' van 
Estland kreeg ook dit jaar 
weer een vervolg, ditmaal 
zelfs bestaande uit twee 
zegels, net als in 2000. 
Afgebeeld zijn de twee 
vuurtorens van Norrby, 

een dorpje op het eilandje 
Vormsi. De torens heb
ben de langste zichtlijn 
van de Estlandse kustwa-
teren: van de straat tus
sen het eiland Osmussaar 
en Kaap Pöosaspea tot 
aan de vuurtoren van 
Ramsi in Straat Voosi, is 
de totale afstand van bij
na II.5 nautische mijlen. 
De houten torens, die tij
dens de Eerste Wereld
oorlog werden gebouwd, 
werden in 1935 vervan
gen door slanke beton
nen torens. 
De uitgifte van deze ze

gels op II januari mar
keert de bouw van deze 
vuurtorens zeventig jaar 
geleden. Op de zegels is 
het niet te zien, maar de 
ronde torens staan op 
een achtkantige voet. De 
achterste toren is 32 me
ter hoog, de voorste 22 
meter. Ze hebben allebei 
een galerij die rond de 
lichtkoepel loopt. De to
rens - beide geheel wit, 
alleen de achterste heeft 
een rood geschilderd bo
vendeel - staan bijna een 
kilometer uit elkaar, op 
de noordwestelijke kust 
van het eiland. Het lam-
penhuis is van witte lich
ten voorzien die een reik
wijdte hebben van twaalf 
mijl. De voorste toren 
flitst iedere twee secon
den, de achterste iedere 
vier seconden. Deze ge
gevens zijn ook op de ze
gels vermeld, net als de 
locatiecoórdinaten. 

De reeks vuurtorens be
staat nu uit dertien ze
gels; het is een van de 
aantrekkelijkste series 
voor het - populaire -
verzamelthema Vuurto
rens. Het valt trouwens 
toch al op dat diverse 
postadministraties vuur
torens in hun uitgiftepro
gramma's opnemen. Ook 
Deutsche Post heeft er voor 
dit jaar weer twee op het 
programma staan. Op de 
velrand van de twee vel
len met deze zegels zijn 
de vuurtorens ook afge

beeld. Het zal lastig zijn 
juist die zegels uit de vel
len te pakken te krijgen. 

NOGMAALS: 
DE OPEN KLASSE 

In het februarinummer 
ging ik al uitgebreid in 
op de reglementering van 
de Open Klasse. Interna
tionaal zowel als natio
naal zijn er inmiddels 
nieuwe ontwikkelingen 
op dit gebied, zodat de 
informatie van februari 
niet meer klopt. 
Globaal gezegd komt het 
er op neer dat het FEPA-
reglement voor de Open 
Klasse bij wijze van proef 

internationaal zal wor
den toegepast, terwijl de 
NBFV zijn eigen regle
ment heeft aangepast aan 
dat van de FEPA. Het be
tekent dat de Open Klas
se nu dezelfde status 
heeft als de andere wed
strijdklassen. Het opval
lendste verschil met het 
vorige (vrij soepele) Ne
derlandse reglement is 
dat nu de regel geldt dat 
het niet-filatelistische 
materiaal minimaal 50 
procent van de van de 
verzameling moet uitma
ken. FIP en FEPA gaan uit 
van 'ongeveer 50 pro
cent'. 
Is de NBFV plotseling 
roomser dan de paus ge
worden? Voor mijn ge
voel niet. De ondergrens 
is nu duidelijk en daar is 
de verzamelaar alleen 
maar bij gebaat. 

OUDE KAARTEN 
VAN MALTA 

Veel mensen vinden ge
schiedenis iets stofFigs, 
maar in de thematische 
filatelie is dat altijd an
ders geweest. Behalve 
thema's met een nadruk
kelijke geschiedkundige 
achtergrond (zoals de 
Tweede Wereldoorlog), 



34! 

speelt de geschiedenis 
vrijwel bij ieder thema 
een rol: soms wat meer, 
soms wat minder. Niet 
alleen geschreven bron
nen, ook landkaarten ne
men daarbij een belang
rijke plaats in, zodat de 
Cartografie ook als zelf
standig thema wordt ver
zameld. 
De verzamelaars van dit 
thema kunnen sinds ig 
januari ook Malta in hun 
verzameling opnemen, 
want op die datum ver
scheen een serie van vier 
zegels met oude kaarten 
van dit land. Door de 
vroege datering van de 
kaarten is de serie een 
aantrekkelijke aanwinst 
voor het thema. 
Op de zegel van i c. zien 
we de kaart van Quinti-
nus: de eerste gedrukte 
kaart van Malta, die ver
gezeld gaat van de ge
drukte beschrijving van 
Malta door abbé Jean 
Quintin (1500-1561). De 
kaart werd in 1563 uitge
geven door Sebastian 
Gryphus in Lyon. Het is 
een afdruk van een hout
snede, die waarschijnlijk 
door Quintinus zelf is ge
stoken. Quintinus was 
abt van de Johannieter 
Orde, een orde die goed 
bekend was met het ge
bruik van nautische ins
trumenten. De kaart is 
nog vrij primitief uitge
voerd, in de stijl van een 
nautische kaart. Er zijn 
slechts een paar steden 
en dorpen op aangege
ven. 

De zegel van 12 c. toont 
een kaart van Malta die 
waarschijnlijk als het 
tweede ooit gedrukte 
exemplaar mag worden 
beschouwd. Deze kaart 
werd in 1551 in Rome 
vervaardigd door Antonio 
Lafreri, ook wel Antoine 
Lafrery genaamd (1513-
1577). Voor het drukken 
van de kaart werd ge
bruik gemaakt van een 
kopergravure; het gaat 
om een buitengewoon 
accuraat exemplaar, dat 

mogelijk gebaseerd is op 
een verkenning van het 
eiland. Het wegennet is 
er op aangegeven en zelfs 
enkele waterlopen zijn 
terug te vinden. Verder 
bevat de kaart interes
sante details, zoals een 
schorpioen bij St. Paui's 
Bay en konijnen op Co-
mino. Lafreri-kaarten 
zijn zeldzaam en duur. 
Op de zegel van 37 c. is 
een fresco weergegeven 
dat werd aangebracht in 
het paleis van de groot
meesters in Valetta en 
wel door de Italiaanse 
schilder Matteo Perez 
d'Aleccio. De kunste
naar, die in 1576 naar 
Malta kwam als officiële 
schilder van de Johannie
ter Orde, toont op de 
kaart de aankomst van de 
Turkse vloot in 1565. 
Op de vierde zegel, die 
van 1.02 Lm., is een pen
tekening te zien van het 
eiland Gozo, metComi-
no, Cominotto en het 
schiereiland Marfa, ver
vaardigd door pater Luigi 
Bartolo. De oriëntatie van 
de kaart geeft een wat 
vreemd beeld van de ei
landen, maar de gewoon
te dat het noorden altijd 
aan de bovenzijde van 
kaarten te vinden is, had 
toen nog geen algemene 

ingang gevonden. Aan de 
onderkant van de kaart 
zijn in acht rijen 79 
plaatsnamen vermeld. 
Ik kan hier maar een deel 
van de door Malta Post 
verstrekte informatie ver
melden. Op het internet 
zijn meer gegevens te 
vinden en de bij de serie 
behorende brochure van 
Malta Post bevat ook heel 
gedetailleerde informa
tie. Verzamelaars die 
daarin geïnteresseerd 
zijn, kunnen een kopie 
bij mij opvragen (zie het 
adres in de kop van deze 
rubriek). 
Cartografieverzamelaars 
attendeer ik ook op de se
rie die Bermuda op 13 ja
nuari uitgaf ter herden
king van de ontdekking 
van het eiland, vijfhon
derd jaar geleden. Op de 
vijf zegels zijn nautische 
instrumenten zoals een 
kompas, een sextant en 
dergelijke afgebeeld en 
dat dan tegen de achter
grond van oude kaarten 
van het eiland. Voor car
tografieverzamelaars zijn 
die instrumenten waar
schijnlijk een 'storend' 
element, maar gelukkig 
komen de kaarten toch 
goed tot hun recht. Be
halve zegels gaf Bermuda 
ook een velletje uit dat 
een satellietfoto van Ber
muda toont. Helaas ont
breekt verdere informatie 
over deze uitgifte. 

ROTSEN MET 
EEN NAAM 

Tussen de maandelijkse 
oogst aan nieuwe uitgif
ten zitten soms onder
werpen met een zo'n spe
ciaal karakter, dat ik ze 
meestal niet aan bod kan 
laten komen. Dat geldt 
eigenlijk ook voor de se
rie 'Rotsformaties' van 
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St. Helena (14 januari jl.). 
Maar de strip van vier ze
gels met rotsen met bij
zondere namen trok met
een mijn aandacht en die 
werd nog vergroot toen 
ik de verhalen achter 
sommige namen las. Bo
vendien is de vierde zegel 
interessant voor Flora
verzamelaars. De talrijke 
'technische' details die 
St. Helena verstrekt moet 
ik hier helaas onbespro
ken laten. 
St. Helena ligt in de At
lantische Oceaan, ruw
weg tussen Brazilië en 
Angola in. In feite gaat 
het om de top van een gi
gantische vulkanische 
berg. Meer dan twaalf 
miljoen jaar geleden 
vormden de twee belang
rijkste vulkanen - ze wa
ren zo'n vijf miljoen jaar 
actief- het huidige ei
land. Uitbarstingen van 
lava en as en de gevolgen 
van erosie deden in de 
loop van de tijd een spec
taculair landschap ont
staan. Sommige delen 
van het eiland kregen een 
zó opvallende, herkenba
re vorm, dat ze hun eigen 
naam kregen; die namen 
zijn op de zegels ver
meld. 
Op de zegel van 35 p. 
zien we een pilaar die 
door erosie van basalt
achtige lavastromen bij 
New Ground (ten westen 
van Jamestown) ont
stond. De pilaar kreeg de 
naam 'De Monnik', 
dankzij de gelijkenis met 
een in monnikskap ge
hulde persoon. Er wordt 
zelfs gewag gemaakt van 
de legende van een vrome 
priester, die verliefd werd 
op een meisje dat hij bij 
het hoeden van haarva
ders geiten ontmoette. 
De priester verbrak zijn 
gelofte, maar toen het 
huwelijk op het punt van 
voltrekken stond, stort
ten de rotsen in en de ka
pel en de gehele parochie 
werden voor altijd ver
zwolgen. 'De Monnik' 
staat er nu als een waar
schuwing de passie niet 

de baas te laten worden 
over het gezonde ver
stand. 
De uit basaltachtige lava 
en as bestaande heuvel 
op de zegel van 40 p. gaat 
op St. Helena als 'Suiker
brood' door het leven. De 
heuvel is op de meest 
noordelijke punt van het 
eiland te vinden; hij dien
de ooit als een baken 
voor de scheepvaart. 
Lavastromen (trachiet) 
van de noordoostelijke 
vulkaan vormden een 
deel van het landschap 
dat de naam 'De Turkse 
Hoed' kreeg. De heuvel is 
afgebeeld op de zegel van 
50 p. 
Erosie van uitbarstingen 
(fonoliet) van de zuid
westelijke vulkaan bij 
Sandy Bay zorgde voor 
het ontstaan van specta
culaire rotspieken. Eén 
zo'n rotspiek is de hon
derd meter hoge 'De 
vrouw van Lot', afgebeeld 
op de zegel van £1.- . 
Haar 'dochters' staan 
dicht in de buurt, net als 
'Lot.' In de bij deze zegel 
verstrekte informatie 
wordt gewag gemaakt 
van twee interessante 
vondsten van inheemse 
planten waarvan men 
dacht dat ze eeuwen gele
den al waren uitgestor
ven. Ze werden aange
troffen in het hart van de 
oude vulkaan in de buurt 
van 'De vrouw van Lot'. 
In 1980 ontdekte men St. 
Helena Ebony (Latijnse 
naam: Trochetiopsis ebenus) 
en in 1998 St. Helena Box-
uiood (Mellissia begonfoha). 
Op internet is veel aan
vullende informatie te 
vinden, maar verzame
laars van de thema's 'Vul
kanisme' en 'Flora' advi
seer ik de catalogi nauw
keurig van voor naar ach
ter door te lopen, want 
bij St. Helena kwam ik al 
in 1934 een zegel tegen 
met een afbeelding van 
'Lot' en 'Lot's vrouw'. Zo 
ontdekte ik ook een 
fraaie afbeelding van Box
wood in 1975. Werk aan 
de (thematische) winkel! 
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V O O R : DUITSE K O L O N I Ë N , BELGIË, HONGARIJE, 
DUITSE RIJK, NEDERLAND, PARTIJEN, COLLECTIES ETC. ETC. 

W i | zi|n gespecialiseerd in veel kavels, die klaar liggen voor 
diverse veilingen, waar u minimaal 15% veilingkosten op bespaart 
Wi | leveren door heel Nederland, maar in onze gezellige winkel doet 
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Geopend woensdag t.m vrijdag 11 0017 00 Zaterdag tot 16.00 

PZH Van VLIET 
Molecatenlaan 16 b, 7339 LM UGCHELEN 

Tel 0555416108 
(Gratis parkeren voor de deur) 

Op zaterdag 7 mei a s 

Grote Verzamelbeurs in Nunspeet 
Sport en Recreatiecomplex "De Brake" 

Oosteinderweg 19 te Nunspeet, 
van 10 0 0  16 00 uur 

=> gratis buspendeldienst van/naar station NS <= 
vrij entree Inlichtingen 034125 61 63 vrij entree 

www.zege[tje,n[ 
nu at meer dan 300 thema's 

THEMATISCHE FILATELIE 

De Nederiandse Vereniging voor Thematische 
Filatelie Is de grootste thematische vereniging van 
Nederland! 

* 5 maal per jaar het kleurrijke tijdschrift THEMA met 
gevarieerde artikelen en nieuws uit de thematische 
wereld 

* rondzenddienst, algemeen en / of per thema 
* schriftelijke vellingen 
* 5 contactdagen, gespreid over Nederiand 
* deskundige adviezen bij het opzetten van 

verzamelingen 
* vertaalservice voor teksten op postzegels, stempels 

e.d. 
* motiefcontact: uitwisseling van informatie en 

materiaal met andere leden die uw thema verzamelen 
* verenigingsblbllotheek met honderden publicaties 
* website: www.nvtf.nl voor actuele informatie 
* korting op een abonnement maandblad Filatelie 

Het lidmaatschap van de NVTF kost € 22,50 per jaar 
U l<unt zich aanmelden bij 

H.J. Tollenaar, Tabal<stiend 5, 6871 TJ Renkum 
Email: h.j.tolleaar@hccnet.nl 

Telefoon: 0317317930 of aanmelden via www.nvtf.nl 

THEMATISCH VERZAMELEN ? 
BOEIEND EN VEELZIJDIG 

Dubbelzijdige Insteekbladen, weekmakersvrij met zwart tussenfolie 
Bladformaat: 240 x 305 mm 

Nr.451/Nr.458 Per pak van 10 bladen 
Per blad los 

€ 
€ 

9,75 
1,15 

Deze bladen zijn verkrijgbaar in 8 soorten, van 1 strook per blad tot 8 stroken per blad 

De nieuwe Insteekbladen voor de handzame Compact A4 albums. 
Met SuperClipKlemwerking! 
Zwart zuurvrij glad draagkarton met ClipKlemstroke, weekmakersvrij en dooumentveilig 
Eenzijdig bruikbaar 
Bladformaat: 305 x 240 mm 

Nr. 421/Nr. 428 In pak van 10 stuks, bladprijs per blad € 0,85 
Prijs per blad los € 0,95 

Deze bladen zijn verkrijgbaar in 8 soorten, van 1 strook per blad tot 8 stroken per blad 

De bijpassende ringbanden zijn leverbaar vanaf € 4,95 ("Standaard" 

nr. 429) tot de luxe zware uitvoering voor € 17,00 ("Classic" nr. 480). 

Fa. M, van Mastrigt • Botersloot 6264 • 3011 HJ Rotterdam 
tel. 010  414 30 77 ♦ fax 010  414 94 99 • email m.mastrigt@wxs nl 
www.safenederland.nl 

Ideaal voor de motief verzamelaar 
De voordelen liggen voor de hand: 
• reusachtig inhoudsvermogen 
• eersteklas kwaliteit 
• geweldige pnjskwaliteitsverhouding 
• zeer omvangrijk aanbod van 

versctiillende bladsoorten 

De nngbanden zijn zeer solide vervaardigd met 4 nng

mechaniek met algemeen gangbare gatafstand garandeerd 
optimale bruikbaarheid 

Nr. 480 Ringband "Classic" 
Bescherm kassette 
Ringband "Phila" 
Bescherm kassette 
Ringband "Hobby" 
Beschermkassette 
Ringbandformaat 275 X 320 X 70 mm 
Benutbare dikte 60 mm 
Ringband "Exclusief 
Beschermkassette 
Ringbandformaat 275X315X55 mm 
Benutbare dikte 30 mm 

Nr. 480 Nr. 430 

^ 

Nr. 489 
Nr. 430 
Nr. 489 
Nr. 431 
Nr.489 

Nr.5100 
Nr. 5390 

€ 17,00 
€ 15,50 
€ 15,00 
€ 15,50 
€ 15,00 
€ 15,50 

€ 17,00 
€ 15,50 

Nr. 5100 

SAFE NEDERUND 

http://WWW.PZH-VANVUET.nl
http://www.zege%5btje,n%5b
http://www.nvtf.nl
mailto:h.j.tolleaar@hccnet.nl
http://www.nvtf.nl
http://www.safenederland.nl
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AANGEBODEN 
Te koop eerste dagbladen i t/m 
loisoort Joh. Enschede cat. 
waarde € 536,; prijs € 225,. 
H. Otten, 0243778781. 

Zwitserland 18502004, 
Liechtenstein 19122004, uit
gezochte kwaliteit, **/0, zeer 
voordelige prijzen. Grote lijst 
gratis. R. VoUenweider, Sasso 
Boretto 2, CH 6612 Ascona. 
Tel./Fax 0041091791 23 54. 

Ansichten, munten, zegels, 
postboekjes, blokken: www. 
pennyblack.nl Groen Volkers 
0725116991 

WWW.stores.ebay.nl/philatoon 
Bekijk deze site voor mijn 
aanbiedingen  Philatoon. 
0545^95508

Roemenië 5%i5% Michel 
pfr., gest. 18582004. Gratis 
prijslijst. Dan, OP48CP27, 
Boekarest2, Roemenie. 

DDR 25% Bund Berlin Reich, 
N.L. en div. € landen v.a. 35%. 
J. Rómkes. Tel.: 0455462894. 

Provincievel: alle 12 voor 
€ 99,. Duitsland 2002: pfr 
€ 77,50 gest.: € 60,. Duitsland 
2003: pfr € 90, gest € 80,. 
Duitsland pfr 04: € 65,. Duits
land: 75 van 2002 tot heden 
€ 10, of 250 van 1998 tot 
heden € 25, incl. 4 cpl series 
Wohlfahrt. Verseveld  Bosch
man. De Olmen 80, 6903 BP 
Zevenaar, tel.: 0316343537. 
Euromunten: 12 landen UNC 
€ 90,. Van de 12 landen de i, 2 
en 5 cent € 9,. Finl. cpl € 8,50. 
Finl. 1,2,5 '^t* ii~' AmaJiamun
tenset BU € 27,50.Julianaset BU 
€ 27,50. Ook euromunten per 
jaarcq land. Giro: 5312882. San 
Marino 20041,2 en 5 cent€ 5,. 

Verenigd Europa & VR China. 
Harrie Baken, 
tel.:0134684615. 
Zie www.harriebaken.com 

www.flevolacus.nl voor 
Filatelistische literatuur en 
prentbriefkaarten. 
Flohil 0651386306. 

Elk kwartaal 2 zeer grote vei
lingen vol Engeland en gebie
den bij Studiegroep Britannia. 
Bekijk ze op www.sgbritannia. 
nl of bel 0703860232. 

Gratis prijslijst voor leuke 
en goedkope aanbiedingen. 
J. Stienstra, Barietgeel 21, 
2718 BL Zoetermeer. 
Tel.: 0793610229. 

= Eurocat Europa Cept. Inkoop 
° de hoogste prijs Cept en uitge
_̂  breid meelopers. Ook voor uw 
— manco's. 0180520069. Email: 
" pluijmpies@)hotmail.com. 
* ï ■ 

^ Partijen/restanten/nieuwtjes; 
u accessoires/voorraad. CFilate
< lico, Havenstr. 43, Woerden. 
— vvww.centrofilatelico.nl 

500 diff. Poland for 500 diff. 
NL, B, RF. Julia Marciniak, Box 
751, 00950 Warsau, Poland. 

Frankering te koop aangebo
den Nederland en buitenland. 
K. de Wolff, Galjoen 2729, 
8243 LG Lelystad. 
TeL: 0651336757. 

Int'l Bulletin Neth. Philately 
News Opinion Articles, 4x16 
pp in full color @ 17 euro p yr. 
F. Rummens, Raperbeek 82, 
3772 RW Barneveld. 

Gratis prijslijsten postfrisse 
zegels van vele thema's. Wien, 
Pb 22517, iioo DA A'dam Z.0. 
Tel/fax: 0206974978 en 
www.wien.nl 

500 Versch. Europa € 5, in 
brief of giro 3330084. 

' G. Boetzkes, Schooneveldstr. 17, 
5703 AR Helmond. 

\ Stuur mij 100 zgls gr£ gn Ned. 
! UkrijgtiooreLA.de Bliek, Burg. 

Ev.ln. 38,4503 AB Groede. 

Ca. 185 versch. gefrank. eerste 
stemp. dag env. Ned. steden in 
alb. En 5 WNF alb. in luxe cass. 
Tegen elkaann. bod. B. Jansen, 
Haarlem. Tel.: 0235338634. 

Mooie bundels goed Ned. 
4924 St. € 2000,. J. Stienstra 
0793610229. 

PTT mapjes 19832002 in 6 al
bums voor postkantoorprijs. 
W.G. Obbels, Dir. v.d. Ven
nestr. 48, 6461TZ Kerkrade. 

Ned. postzegelfouten. Kijk nu 
eens op »ww.postzegelfouten. 
nl Arend Spijkman, 
tel.: 0598393841. 

Koop/ruil pfr Europa 2004 en 
ouder, ook vlinders, vogels, 
honden en paddestoelen. Ik 
maak gebruik van Michel. 
Schrijf/mail naar Baran, 
Vascauteanu 18, 700462Iasi, 
Romania, necobaran@)yahoo. 

350 
0348423885. 

Polen, Joegoslavië Roemenië 
Albanië Hongarije, Bulga
rije, TsjechoSlowakije. PZH 
Wiktor, Hodgesstr. 13, 6135 CS 
Sittard. Tel/fax: 0464512751. 
Ook rariteiten! 

Profilbladen 1992/1993 en 
PTTmapjes 49 t/m 116 waarvan 
dubbel nrs. 586oa779iio7a. 
Te.a.b. v.d. Ham, R'dam, 
tel.: 0108901706. 

Nederland: 400 versch. 
gebr. grf zegels € 15, giro 
972073 t.n.v. G. Schonewille, 
Pr. Beatrixlaan 144, 2286 LD 
Rijswijk, tel.: 0703941745. 

BRD: 200 versch. gebr. grf 
zegels met toesl. € 15, giro 
972073 t.n.v. G. Schonewille, 
Pr. Beatrixlaan 144, 2286 LD 
Rijswijk, tel.: 0703941745. 

Ned. kinderbedankkrt. (ook 
gevr.) FDC blanco/get., post
fris, Aut bj. comb. Laman Trip 
0499474163. 

Mi'Bewaren en uitknippen!!!! 
Foxphilately(5)post.com Ruil
adres voor alle toekomstige 
mooiNederland velletjes. 
0246417236. H. de Vos. 

Automaatzegels gebruikt 
Spanje. 15 centp. stuk, excl. 
vzk. Zend uw mancolijst aan R. 
v.d. Laag, 't Hert 14, 2266 NG 
Leidschendam 0703270024 of 
robvanderlaag@casema.nl 

' T.k. ruim 300 FDC Israël per. 
19571985. Catw. € 1250, nu 
in één koop € 350,. LJ. Gras 
0765657763. 

Gratis luxe prijslijst Nederland. 
F. Kruitbosch, Molenweg 
20A, 7431 BK Diepenveen 
0570592018. 

Te koop/ruil grote verz. vele 
I landen zowel ***gebr.on

gebr.postfr. + div. motieven. 
I Van Batenburg 0642149526 na 
I 18.00 uur. 

700 Wereld met Ned. en beter 
, IJsland € 6,. Giro 3034136. 
' D.J. Beekman, Kraatsweg 48, 

6712 DC Ede. 

j Oude verzamelingen van 
I enkele Europese landen billijk 

aangeboden. De Bruyn 070
5115391. 

1 Frankrijk: FDC's, carnets, 
j zegels en series. 25%Yvert. 
I Info: v.d. Kamp, Postbus 513, 
, 1400 AM Bussum of 

kamp143@zonnet.nl 

m mapjes nr. i t/m 238 
€ 400,. T. Zondervan, 
De Knipe 0513688828. 

I I kilo Ned. 2004/5 € 13, ook 
' manco's nieuw Ned. Nij

man, Molenvlietlaan 54, 
3271 BN Mijnsherenland. 
Ed.nijman(5)wanadoo.nl 
PSB3478522. 

750 Aanteken strookjes 
1980/90 10 et. per stuk. 
T v.d. Heijden 0347376992. 

Noorwegen 400 versch. € 15,. 
IJsland 75 versch. € 12,. 
Zwitserland 400 versch. € 15,. 
Finland 400 versch. € 16,50. 
P. Boers, Wagenmaker 6, 
5683 MX Best. Giro: 1324692. 

GEVRAAGD 

Postzegelverramelingen van 
de gehele wereld te koop 
gevraagd. Tel.: 0703388427. 
Dick van der Toorn. 

Medeverzamelaars Engeland 
en gebieden gezocht! Vindt 
ze bij studiegroep Britannia. 
Bijeenkomsten, rondzendmg, 
veiling, blad. Bel 0703860232, 
zie www.sgbritannia.nl 
See you! 

Mooie collecties v.d. hele 
wereld. Gratis taxatie, vlot 
afgehandeld. W. v.d. Berg, 
Valkhof94,2261HV Leidschen
dam of tel.: 0703272108. 

Verzamelaar zoekt goede grote 
verzamelingen te koop. 
H.M. van Dijk, tel.: 0553660475. 

500 diff. Poland for 500 diff. 
NL., B., RF. Julia Marciniak, 
Box 781,00950 Warsaw, Poland. 

Gezocht: Firmaperforaties. 
Koop of ruil. Elke hoeveel
heid. W Manssen, Laan der 
VN 31, 3844 AD Harderwijk 
0341417980. 

Plaat/etsingnummers koop/ 
ruil. H.T. Hospers, Binnen
horst 10, 7909 CM Hoogeveen. 
Inl.: 0528268642. 

Ned. aantekenstrookjes. Zowel 
verzameling als los. Voorkeur 

i ouder materiaal. H.J. v.d. 
! Heuvel, Triangel 12, 8265 RG 

Kampen. Tel.: 0383388842. 

Zoek Ned. mooi gest. 1999 tot 
' heden. Ruilen voor idem van 
I voor 1999. K. van Rijsinge, 

Meppelrade 52, 2544 XW 
Den Haag. 

I Postzegels ruilen? P. van Loo, 
I Nw. Vlissingseweg 444, 
] 4335 JN Middelburg. 

Ned. Indië: Buitenlandse 
i correspondentie 18801920. 

Buitenlandse correspondentie 
van, naar of via Ned. Indie. 
Betaal hoge prijzen voor goede 

, kwaliteit en ongewone stukken. 
Aanbiedingen per email (scan 
met vraagprijs) aan: T.H. Slem, 
email: hsiem@tampabay.rr.com 

Te koop gevr. NCPH catalogi 
Ned. speciale en junior. K. 
Wijma, 0511431433. 

Spoorwegzegels Ned. ruil voor 
zegels wereld. CT. SchefFers, 
Riddermanstr. 2, 
7751EJ Dalen. 

Horizontale strip van 4 + event, 
blok van 4. Schubertzegels 
NVPH nr. 1729. 
H. V. Werkhoven 0736132438. 

Verzamelaar USA vraagt te 
koop verzameling USA. Email: 
adsl451484@tiscali.nl of 
0629230085. P.M. v.d. Haar. 

j Verzamelaar zoekt occasion 
watermerkzoeker. G. Iris, 

1 J.J. V. Deinsellaan 264, 
7535 BP Enschede. 

Stuur mij 100 gr. form, zegels 
gehele wereld , zelfde aantal 
retour.). Audenaerd, Kievit 20, 

I 4872 RB EttenLeur. 
I 

Verzamelaar zoekt uit de serie 
"Nederlandse Hoogtepunten 
v.d. 20' eeuw" mapje no. i. Wie 
kan mij helpen? H. Bosma, 
0206735587. 

' Kroatië (1941/45): post(waarde) 
stukken, cpl. veilen, ongetand, 
proeven. Berends, Compagnie
weg 4,1212 EA H'sum. 

' Ruilen: aangeboden wereld 
gevr. verenigd Europa, cept 
gestempeld. J. Solymosi, 

j Kloosterland 39, 2242 JS Was
i senaar. Tel.: 0705176293. 
I 

Gevraagd voor verzamelaar 
graag uw persoonlijke zegels, 
gratis of tegen betaling. E. Bra
bander, Noordeindseweg 
282, 2651 LL Berkel Z.H. Tel.: 
0105115338. 

Oude postzegel catalogie 
Nederland NVPH. U kunt mij 
mailen op tmartens2@chell0.nl 

Gevraagd: postzegels Bulga
rije, Roemenië, Polen. 

( C.M. V. Oudenaarde, Korte 
Schoolstr. 9,4675 BK 
St Philipsland. Tel.: 0167572929. 

Als u mij 100 p.zegels stuurt 
(wereld, liefst postfris) 
dan stuur ik u er 100 terug. 
D. Verkerk, Rieffliof 63, 
6651VG Druten. 

Te koop gevr. speciale/grote 
catalogi NVPH 1934,1935, 
1936,1938,1942,1943,1970, 
1989. Tevens junior/kleine ca
talogi te koop gevr. K. Wijma, 
0511431433. 

DIVERSEN 

Perfin Club Nederland is dé 
speciaalvereniging voor verza
melaars van firmaperforaties, 
4 bijeenkomsten per jaar, eigen 
veilmg.www.perfinclub.nl Mevr. 
J.A. Birnie de Gelder, Klipper 
84, 3263 NB OudBeijerland. 
Contributie € 11, p.j. 

De website vvww.phiIatino.com 
verleent gastvrijheid aan een 
aantal belangrijke, internatio
naal opererende handelaren, 
die u hun mooiste materiaal 
aanbieden. Dagelijks worden 
een tot drie veilingen afgeslo
ten. Handel meteen  wie weet 
wat u anders misloopt! 

Israël: gratis prijslijst en 
verzorging van abonne
menten. Inl.: A. Bouwense, 
tel.: 0113212762. Email: 
ambouw@zeelandnet.nl 

Studiegroep Britannia, de ver
eniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden. 
Maak eens kennis, 
bel 0703860232, 
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 Throbecke
laan. Vrij parkeren. 

Filitalia, contactgroep Italië en 
gebieden, Vaticaan en S. Ma
rino bijeenkomsten, veilingen 
en rondzendingen. Inl. L. v.d. 
Brun, V. Kinsbergenstr. 33, 
2518 GV Den Haag, tel.: 
0703460328. wvvw.filitalia.nl 

Kantoorpost gezocht Nederland 
en buitenland, ook te koop. K. 
de Wolff, Galjoen 2729, 
8243 LG Lelystad. 
Tel.:0651336757. 

Postzegelboekjes? Rolzegels? 
Automaatstroken' Hangblok
jes? Mailers....? De filatelie is 
in beweging! Blijf op de hoogte 
en kijk bij: www.postaumaat.nl 
Of bel gewoon naar S.J. Delfos 
0302932685. 

Wie helpt mij mijn verzame
ling uit te breiden)! Alles wel
kom, geen financiële bedoelin
gen!! D. Verkerk, Rieffliof 63, 
6651 VG Druten. 

Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars (CFV) voor allen 
met interesse voor postzegels 
van Frankrijk & voorm. Franse 
koloniën. Eigen blad, veiligen, 
rondzendingen, 4 bijeenkom
sten p.j. in Utrecht. Contr. 
€ 19,. Info: Frits Bakker, 
tel/fax 0546827552, email: 
CF VMarianne@cs. com 

Verzamelt u USA of Canada? 
Kijk dan op vnvw.USCA.nl 
of schrijf naar J. van Orden, 
Postbus 23644, 
iiooEC Amsterdam. 

http://pennyblack.nl
http://WWW.stores.ebay.nl/philatoon
http://www.harriebaken.com
http://www.flevolacus.nl
http://www.sgbritannia
http://vvww.centrofilatelico.nl
http://www.wien.nl
http://UkrijgtiooreLA.de
mailto:robvanderlaag@casema.nl
mailto:kamp143@zonnet.nl
http://www.sgbritannia.nl
mailto:hsiem@tampabay.rr.com
mailto:adsl451484@tiscali.nl
mailto:tmartens2@chell0.nl
http://veilmg.www.perfinclub.nl
http://vvww.phiIatino.com
mailto:ambouw@zeelandnet.nl
http://www.sgbritannia.nl
http://wvvw.filitalia.nl
http://www.postaumaat.nl
http://vnvw.USCA.nl
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DEZE MAAND VERWACHT; 
BELGIË GROOTFORMAAT, DUITSLAND GROOTFORMAAT, 

AUSTRALIË GROOTFORMAAT EN MISSIE, LITOUWEN GROOT, 
U.S.A. GROOTFORMAAT EN MISSIE, JAPAN GROOTFORMAAT, 

GROTE NALATENSCHAP KILOWAAR AANGEKOCHT 
IN DE LAATSTE JAREN, PRIJZEN OP AANVRAAG. 

MAANDAANBIEDINGEN; 
250GR. AUSTRALIË GROOTFORMAAT NU 13,50 

100 GR. NIEUW ZEELAND GROOT IETS OUDER NU 10,00 
250GR. WERELD GROOTFORMAAT NU 17,50 

ER ZIJN WEER VEEL NIEUWE PARTIJEN 
EN RESTANTEN BINNEN, 

KOM LANGS OM DEZE TE BEKIJKEN. 

KIJK OP INTERNET VOOR AANBIEDINGEN WWW.BREDENHOF.NL 

PRIJZEN PER STUK NORAAAAL lx -ili. 5x 10x 
L 4 / 8 . 16 BLZ WIT 

L 4/16 32 BLZ WIT 

L4/24 48 BLZ WIT 

L4/32 64 BLZ WIT 

7,95 

12,30 

18,95 

24,50 

5,25 

8,00 

1 2 , ^ 

14,25 

5,05 
7,35 
11,40 

13,25 

WIHE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 9,00 6,50 5,90 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 14,30 10,00 9 , ^ 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 22,50 13,50 13,00 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 27,00 18,00 17,00 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO /^TUD EXTRA 

4,70 

7,00 

10,70 

13,00 

4,50 

6,70 

10,40 

12,40 

K DUURDER 
6 00 
9,00 

12,70 
16,60 

5,50 
8,50 

12,50 
16,00 

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO 

1 KILO STROKEN ZWART OF BLANCO 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

1 KILO r " ^ BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

NU 17,00 

NU S8,5(r 

NU 18,25 

NU 63,50 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORAAAAL 120,00 NU ^ 5 , 0 0 

9 KILO MISSIE ENGELAND NORMAAL 80,00 NU 69,00 

0kiinMi«;<m: i iSA NORMAAL 145.00 NU 135,00 

LAND OMSCHRIJVING 
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
BELGIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 
DUITSLAND VEEL NIEUW LEUKE MIX 
DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 

HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
ENGELAND ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 
FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 
FINLAND GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 
FRANKRIJK VEEL NIEUW 
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 
GROENLAND ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 
KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
LETLAND MODERNE MIX 
LIECHTENSTEIN GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 
LUXEMBURG MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 
MALTA LEUKE MODERNE MIX 
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 
NIEUW ZEELAND KORT GEKNIPT MET NIEUW 
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 
SINGAPORE MODERNE MIX VEEL ZEGELS 
U S A LEUKE MIX MET NIEUW 
WERELD VEEL LANDEN LEUK 
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG 

(oxo)ry[;(o)|p^iÄi/iVAV 
100 gr 250 gr 500 gr 

7,00 16,50 31,50 
14,00 33,00 
7,00 16,50 31,50 
7,00 16,50 31,50 

10,00 23,50 43,00 
8,00 18,00 36,00 

58,00 
10,00 23,50 47,50 
14,00 34,00 68,00 
11,50 27,50 

86,00 
15,00 35,00 
13,50 32,00 
12,00 28,50 
19,50 42,50 
35,00 -
15,00 36,00 
7,50 17,00 
9,00 21,00 

13,50 32,50 
13,50 32,50 
13,50 32,50 62,50 
15,00 36,00 
15,00 35,00 --
9,00 21,00 40,00 

10,00 23,50 45,00 
32,00 79,00 155,00 

9,50 22,50 42,50 
11,50 27,50 53,00 
19,00 42,00 

mailto:emailBreclenhof@cs.com
http://www.bpedenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.NL


Ter ere van twee jubilea verschijnen op 
12 april twee nieuwe cadeausets 
Mooi Nederland. Rotterdam viert namelijk 
het 150 jarig bestaan van de Gemeente
werken. Weesp viert dat de stad al 650 jaar 
stadsrechten heeft. 

In de cadeausets vindt u een combinatie 
van een gestempeld postzegelvelletje 
Mooi Nederland en een speciale 
herinneringspenning geslagen door de 
Koninklijke Nederlandse Munt. Bestel de 
sets via www.tpgpost.nl, bel de Collect 
Club (050) 586 12 34, of koop ze op een 
van de lokale verkooppunten in de 
betreffende plaats. 

ÏL^TPCPOST gewoon doen 

http://www.tpgpost.nl

