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NEDERLAND BEVRIJD. 
Amsterdam, Zaterdag 5 Mei, 6 uur 's ochtends 

llret geheele Noordelijke DuiCiche leger heeft de wapens 
f^ ■*■ neergelegd en zich overgegeven aan veldmaarschalk 

Montgomery Dit beteekent de capitulatie van den 
vijand in Nederland, NoordDuitschland, Denemarken en 
Helgoland Alleen in Noorwegen Noordelijk Oostenrijk 
en Tbjechoslowakije wordt voorloopig nog doorgevochten 

De capitulatie gaat hedenmorgen om acht uur in, op 
dat tijdstip aanvaarden de Canadeesche tankb langs wa
terlinie en Grebbelmie hun zegetocht naar de kust 
Binnen enkele uren kunnen wij de eerste geallieerde 
soldaten in de hoofdstad verwachten. 

WIJ zijn vnj' Leve Nederland' 

Nieuwe burgemeester van Amsterdam. 
A'üsterdüm Zaterdag 5 Me( Naar wi) vernemen zal vandaag tot voorloo 
pifl burgemeester van Amsterdam benoemd worden de heer F de Boer 
directeur der Stoomvaartmaat^chappii Nederland 

want de kolenvoorraad is nog slechts gering. 
WATERBESPARING VERKRIJGT U DOOR: 
De stortbakken boven de W.C.'s N I E T te gebruiken, doch de 
closets met reeds gebruikt water of pompwater door te spoelen; 
Het vaatwerk N I E T onder de loopende kraan af te spoelen. 

V E R B O D E N is straatschrobben en tuinsproeien 
leidingwater. 

Werk t allen mede, het h Uw eigen belang zootang mogelijk 
leidingwater te behouden. 

De Directies van de Waterbedrijven van 
Haar lem, Bloemendaa l , Heemstede* 

Vel sen en Zand v o o r t . 



De Nederlandsche Postzegelveiling 
FILATELIE EN POSTGESCHIEDENIS 

Onze voorjaarsveiling welke werd gehouden van 18 t /m 21 maart was wederom een groot succes, opvallend 
waren de opbrengsten voor Engeland en koloniën, Azië en Nederland en Overzeese gebieden, kort samengevat 
was er zeer veel belangstell ing voor interessante collecties en losse nummers in topkwal i te i t , hieronder vindt u 

enkele opmerkel i jke opbrengsten van deze veil ing 
Kavel Omschrijving 
no. 
1 Nederland collectie 18521978 ongebruikt/postfris niet geheel compleet 
271 China Postal Stationary collectie met diverse brieven en postkaarten 
293 Koncentratiekampen, tentoonstelllngscollectie brieven en kaarten 
425 Verenigd Europa, partij tussen 1960 en 1990 postfris 
499 Engelse Kolonien, ongesorteerd in enveloppen In 2 doosjes 
557 Europa, partij met goede zegels en series In 5 kleine boekjes in doos 
1062 China 18781911, (on)gebrulkte collectie 
1093 Duitse Reich, (on)gebruikte/postfrlsse collectie 
1117 Engeland, collectie met stempels waarbij betere zegels 
1150 Engelse Kolonien, (on)gebruikte/postfrisse collectie vanaf klassiek 
1151 Engelse Koloniën, collectie waarbij betere nummers cat.waarde £20.000,
1251 Cyprus, kleine gebruikte collectie ouder materiaal 
1268 Hong Kong, collectie incl. British postoffices In China 
1298 Mafeking/Vrijburg, gebruikte collectie cat.waarde £3.825,
1355 South West Africa and Stellaland, postfrisse collectie cat.waarde £6.250,
1481 Japan/Manchuko, (on)gebruikt lot waarbij betere nummers 
1531 Rusland 18581991, ongebruikte/postfrisse collectie 
1591 U.S.A. 18612000, gespecialiseerde collectie cat.waarde $27.500,
1601 Zwitserland, (on)gebrulkte/postfrisse gespecialiseerde collectie 

Wil t u ook een topopbrengst voor uw collectie realiseren dan kunt u dagelijks inzenden voor onze volgende veiling 
van 4 t /m 7 november, ook is het mogelijk uw collectie direkt aan ons te verkopen tegen kontante betaling, tevens 

kunt u inzenden ti jdens de Parkstadfila van 20 t/m 22 mei te Kerkrade waar wi j een stand hebben. 

nzet/taxatie 

4.000,
1.000,

800,
2.500,

500,
1.000,

600,
3.000,
1.200,
2.500,
2.500,

100,
1.000,

400,
1.000,

600,
1.000,
4.500,
4.500,

opbrengst 
(Inclusief commissie) 

7.700,
5.050,
3.375,
7.850,
3.000,
5.775,
3.850,
6.625,
3.615,

12.050,
10.000,

665,
5.785,
2.290,
3.850,
4.820,
3.150,
9.640,

10.845,

kavel 2586, nr 12 
postfris catw 12 500,

opbrengst 15 060,

kavel 2607, nr 23 
postfris catw 2 000,

opbrengst 2 050,

kavel2621, nr 27 
ongebruikt catw 850,

opbrengst 785,

kavel 2642, nr 43 
postfris catw 2 750,

opbrengst 2 530,

kavel 2858, rolt 32 
postfris catw 6 500,

opbrengst 4 820,

kavel 3048, nr 280 
gebruikt catw 453,

opbrengst 530,

NEDERLANDSCHE POSTERUEN. 

12è 24 ZEGELS VAN 1 ^ 2 CENT. 

PRUS f3,01. 

kavel 871, PUC pond ongebruikt catw 
750, opbrengst 505,

kavel 2875, postzegelboekje 10 catw 1 250, opbrengst 1 565,
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uit kavel 1268, collectie Hong 
Kong inzet 1 000, opbrengst 

5 785,

kavel 2715, nr 101 
postfris catw 2 050,

opbrengst 1 925,

kavel2183, nr 45 
dubbelringstempel 

Maassluis opbrengst 135,

kavel 832, China lOct imperial 
post on postalcard taxatie 

100, opbrengst 3 850,

kavel 2743, nr 124 Bva 
postfris catw 1 125,

opbrengst 1 085,

kavel 2963, telegram 11 
postfris catw 5 000,

opbrengst 4 820,

Leeuwenveldseweg 14  1382 LX Weesp Tel. 0294433020  email: info@npv.nl 

WWW.NPV.NL 

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


V)(N tÓfCVÉN-^ÓSfriÖFB^ " 

Internationaal georiënteerde postzegelhandel met een uitgebreide 
voorraad van Nederland en Overzeese Gebiedsdelen, 
maar ook van de meeste Europese en diverse buiten-Europese landen, 
vele klassieke en zeldzame zegels vanaf 1840. 

Tevens een gespecialiseerde voorraad van diverse emissies, 
typen en tandingen en enkele duizenden brieven van de gehele wereld. 

Ißt een stand op Parkstad Fila 2005 te Kerkrade. 

NVPH 48 
"Sneek" € 400,-

Dienst 1/7 € 165,-- Roltanding 51 a ** € 400, -

Port 31/43 ** € 775,-

6,,QMLT 

wmmwmi 

1 G U L D E N 
l^^kkA^lAAMk^l^M 

€ 1450,-

(S^SSgTSgSI 

,®iSUfllNAME 

Curagao 75/81' 
€ 525,-

Hname 21 Cf: 
':. € 320 , - , 

VAN LOKVEN - POSTHOF BV 
Bultenhaven 5 

5211 TP 's - Hertogenbosch 
Tel . : + 31 (073) 612 20 33 
Fax : + 31 (073) 613 67 39 

E-mai l : admln@vanlokven.nl 

iriname 104/110 
€ 475, -

WWW.VANLOKVEN.NL 

mailto:admln@vanlokven.nl
http://www.vanlokven.nl
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Jed. Indië 
postfris 
plakker 
24 
25 
27 
38/39 
41/47 
50 
54 
56 
65a 
67a 
77a 
115/28 
130 
131 
133 
135/37 
138/41 
141/A 
142/48 
149/59 
160/66 
165 los 
167/70 
171 
172/75 
176/79 
181 
182/85 
186/94 
195/04 
209 
210 
211/15 
216 
217/20 
221/25 
226/27 
228/29 
230/34 
235/38 
239/40 
241/45 
246/52 
253/59 
250+ C 
262 los 
263 los 
264 los 
266/71 
269/703 
269/70b 
273 
277 
278 
280 
287+ C 
288 
289 
290/92 
293/97 
304/16 
326/32 
337/46 
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ïonder 

XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

(goed getand 
351/61 
359 los 
360 los 
361 los 
Foutdruk 
353 bf 
355 bf 
356 bf 
Lp 1/5 
Lp.6/10 
Lp 11/12 
Lp 13 
Lp 14/16 
Dienst 
1/7 

XX 
XX 
XX 
XX 

XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

XX 
Brandkast 
1/7 XX 

Nrs. NVPH 

35,

55,

98,
2,

80,

25,

12,
80,

10,

45,

150,

240,

17,50 
10,50 
50,

38,

28,

120,

120,

560,

350,

90,

24,

2,50 
35,

18,

15,
18,

15,
78,

45,
54,

42,50 
3,25 

27,

12,50 
3,

7,75 
12,

4,
2,75 
9,75 

10,

98,

350,

162,

68,

58,

7,80 
5,

5,

3,

33,

35,

135,

270,

40,

255,

11 , 
19,50 
7,50 

14,

77,

188,

30,

66,

90,

42,

40,

40,
44,

60,

16,
30,

70,

398,

420,

Ned. Indië 
Ongebr. 
1 x + Cer1 
1 fraai 
2x + Cer1 
5 
6 
6Fb 
7 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
Tanding 
13B 
5G 
12G 
17/22 
23/30 
31/37 
40/47 
48/57 
58/59 
Tanding 
59A + C 
40/49a 
60/61 
63/80 
67 a 
70 a 
71a 
74 a 
76 a 
77 a 
78 a 
79 a 
81/98 
85 f 
90 f 
92 f 
94 f 
95 f 
96 f 
97 f 
99/114 
115/28 
129/34 
134A 
135/37 
138/41 
141 A 
142/48 
149/59 
160/66 
167/70 
172/75 
176/79 
181 
182/85 
186/10 
211/15 
217/20 
221/25 
230/34 
241/45 
246/252 
253/59 
260+ C 
262 
264 
265 
266/71 
274/76 
277 
278 
279 
280 
281 
282/86 
287+ C 
288 

_.  .^ 1 
NED. INDIË 
NW. GUINEA 
INDONESIA 
ytruTf^f At\OA. Kirfrk4+#* 
v a 

Tiet plakker 
X 
(X) 

. X 

X 
X 

(X) 
(X) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

(X) 
(X) 
(X) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Indonesia volgens 
x=ongebr. met plakker, (x) 
mooi gebru 

180,

60,

,
75^

7,

80,

25,

49,

4,
18,

85,
18,50 
29,50 
77,

225,

100,

80,

45,

188,

85,

20,
72,50 
77,

520,

36,

105,
124,

18,

5,50 
5,50 

22,50 
25,

70,

70,

198,

140,

21 , 
22,50 
7,50 
5,50 

12,
7,

145,
14,

30,

34,

10,

12,50 
5,50 

67,50 
12,

135,

98,

9,

11 , 
5,50 
5,

5,50 
59,

6,65 
9,

5,25 
4,50 
3,50 
4,

27.50 
275,

50,

15,75 
14,75 
3,50 
3,

24,

25,

3,

99,50 
9,

20,
224,

30,

1 l a i 1 ' U / u 11< 

Ned. Indië 
Ongebr met plakker 
289 X 195,
282/86Da(x) 34,

290/92 X 10,

293/97 X 16,

Zonderw.m. 
330 b + C X 325,

345 X 20,

346 X 42,

351/61 X 140,

359 X 25,

360 X 48,

361 X 68,

371 X 5,

374/88 X 124,

Lp. 1/5 X 9,50 
Lp.6/10 X 5,75 
Lp. 13 X 11 , 

Lp. 14/16 X 15,

Porto 
1 +C. X 198,

4 X 25,

9 A IV X 155,

9BIV X 155,

11 CIV X 20,

Plaatfout 
9fc X 147,50 
5fdA X 18,

l l f d B X 22,

6f l iA X 18,

5/13 X 98,

14/22 X 78,

23/39 X 24,
41/48 X 17,50 
49/52 X 38,

Dienst 
1/7 X 64,

1 f X 10,

5 f (X) 135,
8/27 X 74,

26 A fa X 7

27 C fa X 35,

B rand kast 
1/7 X 166,

Indonesia 
RIS 3/25 X 292,

Ned.lndlë 
mooi gebruikt 
1 goede rand 70,

1 fraai 35,

2 goed 98,

2 fraai 44,

3/16 110,
Div. tandingen 
leverbaar, gaarne 
mancolijst 
21 goed 17,50 
24 16,50 
30 25,50 
37 A 15,

37 B 17,50 
60 A 6,

61 A 27,50 
80 37,50 
97 3,

98 39,50 
63 a 2,40 
64 a 2,40 
65 a 7,

66 a 5,60 
67 a 24,

68 a 5,

70 a 5,

71 a 5,

74 a 12,

76 a 10,
77 a 11,50 
78 a 10,

79a+C. 228,

89 f 7,

92 f 7,

96 f 7,50 

7 1 1 U 

Ned. Indië 
Ongebr. gebr. 
82 fb X 39,

94 fb X 39,
135/37 12,50 
136 f 224,

149/59 166,

165 24,

166 80,
166 fr. 28,

167/70 7,50 
172/75 9,50 
176/79 4,60 
182/85 3,50 
195/10 15,

201 los 5,20 
209 los 8,

217/20 7,50 
221/25 4,50 
230/34 3,

241/45 2,75 
256 los 15,

262 los 29,50 
264 los 8,80 
265 los 4,50 
266/71 2,50 
269/70 a 5,

269/70 b 5,

278 27,

288 18,

289 95,
292 7,70 
293/97 9,80 
345 10,

346 42,

Goed getand 
359 6,

360 22,

361 4 1 , 

Porto 
1 198,

2 66,

3 14,

3 D 35,
4 12,

5/13 14,40 
14/22 16,50 
Plaatfout 
18 fc X 58,

18fc 44,

34 10,

49/52 38,

52 los 28,

Dienst 
1/7 55,

7 los 42,

1 h 7,50 
6 h 120,
7 h 42,

15fa + C 320,

Indonesia 
RIS hoge waarden 
21/25 124,

NVPH 
Onafhankelijk 
nrs. Zonnebloem 
cat. 
1/11 XX 188,

24/38 XX 150,

41/63 XX 366,

Ned. Nw. Guinea 
1/9 XX 8,

10/18 XX 27,50 
19/21 XX 23,

22/24 XX 18,50 
22/24 (0) 17,50 
UNTEA 
1/191 XX 24,

1/191 (0) 28,

1/19 11 XX 3 1 , 
Kopstaand 
7 R XX 25,

8 R XX 30,

13 R XX 3 6 , 

14 R XX 3 6 , 

16 R XX 4 5 , 

Zonnebloem cat. xx=postfris zonder plakker, 
= ongebr. zonder gom of nagegomd, geen teken 

ikt of bij NNG(O). Bij opdracht boven € 150, franco levering. 
Aanbod geldig voorzover de voorraad strekt. Postgiro 271040. Geen winkel. 
bezoek gaarne na telef. afspraak. 

J.H. Ackermann 
ROSENDAEL 2 ■ 1121 HH LANDSMEER  Tel. 0204823966 

STAMPCORNERBANEKEAMSTERDAM HOLLAND 
P h o n e 0 0 3 1 2 0 6 1 3 8 3 9 7 / f a x 6 1 4 7 0 8 8 Ema i l S t a m p c o r @ e u r o n e t . n l 

GROOTFORMAATZEGELS 
50GR FAROERN 
50GR GROENLAND 
50GR FRANKR PAREN 
50GR MONACO 
50GR SLOVENSKO 
50GR CESKA REPL 
50GR DENEMARk H W 
50GR NOORWEGEN H.W 

40 
55 
35 
40 
15 
15 
35 
42 

50GR LUXEMBURG H VAL 25 
25GR USA GREETINGS 
50GR MOLDAVIË 
50GR RUSSIAN STATEN 
50GR BALTIC STATEN 
50GR LITUANIE 
50GR ESTLAND 
50GR JAMAICA 
50GR SOUTH AMERICA 
50GR THAILAND 
50GR NEW ZEALAND 04 
50GR HONGKONG 

ORDERS J W E N AAN; 

45 
25 
35 
2b 
22 
20 
15 
35 
28 
20 
22 

STAMPCORNER BANEKE BV 

100GR DUITSLAND 
100GR ZWITZERLAND 
100GR HOLLAND 

6 
1ü 
7 

lOOGR HOLLAND T0ESL15 
100GR DUITSLTOESL 
100GR LUXEMBOURG 
lOOGR ITALY 
100GR AMERIKA 
100GR WEST INDIES 
100GR DENEMARKEN 
100GR IJSLAND 
100GR IERLAND 
100GR OOSTENRIJK 
100GR ENGLAND04/05 
100GR BELGIË 04/05 
100GR FRANKR 04/05 
100GR BARBADOS 

20 
14 
25 
12 
22 
6 

40 
15 
22 
20 
22 
18 
20 

100GR LIECHTENSTEIN 40 
100GR KANAALEIL 
100GR CEPT EUROPA 

15 
20 

GROOTFORMZEGEL 
1KG 

1KG 
1KÜ 
1KG 
1KG 
1KG 
1KG 
1KG 
1KG 
1KG 
1KG 

DUITSLAND 
TOESLAG 150 
WERELD 150 
HOLLAND 40 
OOSTENR 200 
TAIWAN 160 
CHINA 165 
FRANKR 75 
JAPAN 115 
AMERIKA 100 
DUITSLAND 33 
WEUROPA 65 

PAPIERVRIJ 
100GR DEUTSCH R 35 
100GR DUITSLAND 

TOESLAG 35 
100GR ITALIË 55 
100GR HOLLAND 

BETALINGSVOORW 
VOORUITBETALING 

TOESLAG 22 

MISSIE KILO'S 
1KG DUITSLAND 20 
1KG JAPAN 25 
1KG SKANDINAVIE 30 
1KG WERELD 45 
1KG OOSTENRIJK 40 
1KG BELGIË 25 
1KG LUXEMBURG 40 
1KG FRANKRIJK 35 
1KG ZWITZERLAND 40 
1KG BENELUX 40 
1KG HOLLAND 15 
1KG WEUROPA 40 
PAPIERVRIJ 
1KG DUITSLAND 

GROOTFORM 60 
1KG WERELDMIX 95 
1KG JAPAN MIXT 55 
1KG DUITSLAND 

TOESLAG 300 

MINIMUM ORDERS EURO 40.00 
PORTOVRIJLEVERING 

PO.BOX 8902 1006 JC AMSTERDAMNL OP POSTGIRO 8968253 OF ING BANK AMSTERDAM 696413434 | 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

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

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel. 0346550618 
b.g.g. 0651360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

UW postzegelhandel op internet 
' postzegels 
• albums 
• catalogi 

• telefoonkaarten 
verpakkingsmateriaal 

mmmniM 
• Compleet overzicht Davo 

en Importa albums 
• Hawid klemstroken met 

± 15% korting 
• Regelmatig leuke 

aanbiedingen 
• Franco vanaf 75,00 euro 

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO 
Elke maand op onze site 

een ander luxe landalbum 
van Davo in de aanbieding 

tel: 010476.81.75  fax: 010476.80.48 

mailto:Stampcor@euronet.nl


VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

Veiling 598 vindt plaats op 
2 juni 2005 

Deze veiling bevat ■jffi^i^*^ waaronder ,̂ 
veel intact gelaten nalatenschappen, de winkelvoorraad van 

wi j len r/larian Daub t e Goes, dozen, couver ts , 

poststukken, munten, e tc . 

Voor verdere bijzonderheden en 

ki jkdagen surft u naar 

Vooruitblik: 

Veiling 599 wordt gehouden van 1 2  1 4 september 2005 

Daarvoor zijn ons al diverse bijzondere verzamelingen 
toevertrouwd zoals: 

Scouting vanaf 1913 (excoll. 'Six van Oterieek') 
Boerenoorlog 
Nagekomen inzending ramppoststukken w.o. een Hindenburgbrief 
(excoll. 'Six van Oterieek') 
Mooi buitenland w.o. Klassiek Australië, Australische Staten en U.S.A 
Weer veel posthistorie, goed voor een aparte veilingzitting 

U kunt tot 24 juni a.s. goed materiaal inzenden voor 
deze grote najaarsveiling 

Prinsessegracht 3  2514 AN 'sGravenhage 
tel. (070) 365 38 17 / info@vandieten.nl 

mailto:info@vandieten.nl


Geertzen Philatelie 
Prins Bemhardstraat 11 
3466 LR WAARDER (nl) 
Tel: 00 31 (0)348 501582 
Mobiel: 00 31 (0)653447302 
Fax: 00 31 (0)348 434602 
E-mall: geertzen.phila@wxs.nl 

Op Parkstad Fila in Kerkrade hebben wl] weer een scherpe aanbieding voor u 
in stockboeken van het 1 ' " klas merk Leuchtturm. 

Natuurlijk kunt u voor postzegels van vele landen, zowel binnen als buiten 
Europa, bij ons terecht. Dit kan zijn postfris of gestempeld. Ook thematische 
zegels behoren tot onze specialiteit, net zoals de ruime sortering catalogi 
voor landen en motieven. 

Kijkt u ook eens op onze website en webshop: www.geertzenphilatel ie.nl 

Wij maken graag kennis met u aan onze stand. 

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

VINCENNES PHILATELIE 
74/76, avenue de Paris 94300 VINCENNES 
Ouvert du mardi au samedi: 10 h 30a 13 h 00 et de 14 h 30 ä 19 h 00 
Tél : 01 43 28 67 61 Fax : 01 43 65 29 43 
METRO; BERAULT ligne n° 1, VINCENNES RER ligne A, AUTOBUS: 325 

Site Web: www.vincphil.com 
Email: vincphil@vincphil.com 

FRANCE - ANDORRE - MONACO - FDC 
COLONIES FRANCAISES - ONU 
TERRITOIRES D'OUTRE-MER 

HISTOIRE POSTALE - ABONNEMENTS 
Wij zijn aanwezig op ParkstadFila in Kerkrade. 

Tijdens de Parkstad-Phila wordt de 
"MAST" plaatfoutencatalogus 

geïntroduceerd. 4*̂ ^ uitgave 2005/06. 

Een totaaloverzicht van alle tot nu toe bekende 
Nederlandse plaatfouten. 1698 afbeeldingen in full-color. 

Incl. 300 "nieuwe" fouten en alle "P" nummers. 
U ziet steeds de volledige zegel en daarnaast 

een uitvergroting van de fout. Met prijsnotering voor 
postfris, plakker, gestempeld en de fout op brief of FDC. 

ÂM reeds te bestellen dmv overboeking van €32.50 
op giro 1914033 tnv. Mast te Dordrecht. 

Tel. 078-6169939 • E-mail: wmast@chello.nl 

Gernot Roidl 
Am Haseberg 21 - D-56414 Herschbach - Duitsland 

Email: roidl-briefe@t-online.de 

Postgeschiedenis + Thematische Filatelie. 
Bezoekt u onze stand op ParkstadFila in Kerkrade 

Duitse postzegels 
Munten & Bankbiljetten (vanaf Duitse Rijk). 

Edith van der Linden, Schultheissgarten 8, DE-51570 Windeck 
Tel.: 0049 1721357226 Fax; 0049 1212624081957 

eMail; Phila-Numisbooks@online.ms 

Joke van den Berg 
PostzegeihandeJ 

Bernadottestraat 64 
2811 SG Reeuwijk 

Tel. en fax (winkel): 0182-396440 
Tel. (privé): 0182-394835 

e-mail: pzh.jokevdberg@planet.nl 
mobiel tel.: 06-21261774 

Wij zijn aanwezig op Parkstad Fila 20, 21 en 22 mei 

ABONNEMENTEN!!! 

Landen en motieven 

Bij inschrijving GRATIS een verrassing 

• Voor al uw postzegels 
• Alles los verkrijgbaar 
• Lever uw mancolijst in, wij zorgen voor de aanvulling 
• Alle postzegelbenodigdheden met 10% korting 
• Stockboeken tot 35% korting 
• Ook voor munten en toebehoren 

Openingstijden: 
Dinsdag tot en met vrijdag van 10.30-12.30 uur 
en van 13.30-17.30 uur. 
Vrijdag koopavond tot 21.00 uur (uitsluitend van 
1 september tot en met 31 maart). 
Zaterdag van 9.0016.00 uur. 

De 3e Liechtenstein Salon in Nederland 
wordt gehouden tijdens de Mul t i l a te ra le { 
Postzegelshow Parkstad Fila 2005 
in de Rodahal + Rolduc Congrescentrum 
te Kerkrade 

20, 21 en 22 mei 2005 
Mogen wij u daar begroeten? 

Inlichtingen over de 35-jarige Nederlandse Vereniging van Postzegel

verzamelaars van het Vorstendom Liechtenstein kunt u !<rijgen in de 

Multizaal van de Rodahal in Kerkrade of bij het ledensecretariaat 

van de vereniging: AI\/P\A 

N . V P . V L . P lesman laan 9 6 , 2 4 9 7 CB D e n H a a g 
e - m a i l : d . v . d .henge l@p lane t . n l 

ZOJUIST VERSCHENEN 
NIEUWE MICHEL EDITIES: 

€ 5 4 -
€ 5 4 -

Dultsland-Speciaal 2005 Band 1 in kleur 
Duitsland-Speciaal 2005 Band 2 in kleur 
(resp. t /m april 1945 en vanaf mei 1945) 
Oostenri jk Speciaal 2005 in kleur € 3 2 -
Zwi tser land-L iechtenste inSpec. 2 0 0 5 i n kleur € 3 2 -

2 jun ia .s . : 
Overzee Band 4, Noord - en Oost Afr ika 2005 € 6 6 -
Ganzsachen Duitsland 2005 € 3 6 , -
"Mode l lwagen und Lokomot iven der Deutschen Post " € 39,80 

Miche l -Rundschau geeft maandel i jkse aanvul l ing o p alle Michel cata logi ; 
nieuwtjes gehele wereld in kleur -i- interessante vakart ikelen. 
Abonnemen t 12 maanden € 38,40. Proefnummer o p aanvraag. 

auf der heide Oude Woudenbergse Zandweg 4, 
3707 AN Zeist, tel 030-6924800 

www aufderheide nl - e-mail aufderheide@tietnet nl fax 030-6933011, postgiro nr 1700 

mailto:geertzen.phila@wxs.nl
http://www.geertzenphilatelie.nl
http://www.vincphil.com
mailto:vincphil@vincphil.com
mailto:wmast@chello.nl
mailto:roidl-briefe@t-online.de
mailto:Phila-Numisbooks@online.ms
mailto:pzh.jokevdberg@planet.nl
mailto:d.v.d.hengel@planet.nl
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'Filatelie' (waarin opgenomen De 
Philatelist) wordt uitgegeven door de 
Stichting Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie te Den Haag. 'Filatelie' 
bevat - buiten verantwoordelijkheid 
van de redactie - de officiële mede
delingen van de Nederlandse Bond 
van Filatelisten-Verenigingen NBFV 
en de NVPH-informatiepagina's. 
'Filatelie' verschijnt omstreeks het 
midden van elke maand (niet in juli). 

Hoofdredacteur: 
Aad Knikman AUP 
Klipper 2,1276 BP Huizen. 
Telefoon: 035-5254391 
Telefax: 035-52 40 926 
E-mail: philatelie@tip.nl 
Website: www.filatelie.ws 

Advertentieverkoop: 
Springer Uitgeverij bv i.o. 
Postbus 270, 3830 AG Leusden 
JeaninedeTroye 
Telefoon: 033-4335231 
Telefax: 033-43 35 255 
E-mail: jeanine.de.troye(3)brouwer.nl 

Abonnementen en 
bezorgklachten: 
Abonnementenland 
Postbus 20, igio AA Uitgeest 
Telefoon: 0251-31 39 39 
Telefax: 0251-310405 
E-mail: aboservice@aboland.nI 
Website: www.aboland.nl 

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

'Hoe word ik abonnee? ' 
Er zijn twee abonnementsmethoden: 
1. een collectief abonnement: 
U kunt lid worden van een vereniging 
die bij 'Filatelie' is aangesloten (zie 
'Verenigingsadressen' elders in dit 
nummer). Het abonnementsgeld is 
dan inbegrepen in de contributie die u 
aan de vereniging betaalt. 
2. een individueel abonnement: 
Voor een individueel abonnement 
kunt u zich - met uitzondering van 
België - aanmelden bij Abonnemen
tenland in Uitgeest (zie 'Abonnemen
ten") voor € 22.50 (Nederland) of 
€ 35.50 (buitenland). Een individueel 
abonnement kan per de eerste van een 
willekeurige maand ingaan; het loopt 
minimaal één jaar (elf nummers). 
Voor het opzeggen van uw abonne
ment: zie 'Opzegging abonnement'. 

Belgische abonnees 
Als u in België woont kost een abon-
nementê 23.50, testorten op rekening 
000-0350882-33 t.n.v. Penningmees
ter Maandblad Filatelie, Brussel; 
vermeld duidelijk het adres waarnaar 
het blad moet worden gezonden! 

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

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

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

Erevoorzitter: 
Mr A. van der Flier AIJP 

Copyright: 
© 2005 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer : 
35.000 exemplaren 

ISSN-nummer: 0166-3437 

Inhoud Filatelie 
Uit de wereld van de filatelie 

Nieuw op het postkantoor 
•374/375 

376 

ParkstadFila 382 
Verzamelgebied Nederland 

Verzamelgebied België 

ParkstadFila 2005 

Liechtenstein-Salon tijdens ParkstadFila 2005 

Bondspagina's 

Postwaardestukken 

Maximafilie 

378/379 

380/381 

,.382/383/384 

386/387 

388/389 

396/397 

De gastvrije 'Parkstad Limburg' heet in 
mei ParkstadFila 2005 welkom. En dat 
niet alleen: in Kerkrade wordt verder 
Fila Rolduc gehouden èn een speciale 
Liechtenstein-Salon (zie hieronder). Het 
zijn evenementen om niet te missen! 

Verenigingsadressen 

Bon voor kleine annonces 

.398 

,.401/402/403 

4 
p3 rKStdCI il |3 

2005 
Het einde dat maar niet kwam 

Filatelistische evenementen 

.403 

,.404/405/406/407/408 

Oproep Verenigingsbladprijzen 2005 

Nederlandse stempels 

..410/41 

.411 

Liechtenstein 386 
Er is veel aandacht voor Liechtenstein, 
tijdens ParkstadFila 2005, dankzij een 
speciale salon die er wordt ingericht. 

Wij lazen voor u 

Postzegelboekjes 

.411 

Informatiepagina's van de NVPH 

Nieuwe uitgiften 

Thematisch panorama 

Kleine annonces 

.412/413 

,.414/415 

416/417 

418/419/420/421/422/423/424/425/426 

428/429/430/431 

434 

Bladprijzen 

BiM^oorgagina^ 
Het was een einde dat voortijdig werd gevierd 
(tijdens 'Dolle Dinsdag') en dat vervolgens 
maar niet leek te komen: de bevrijding van ons 
land in 1945. Jeffrey Groeneveld schreef zestig 
jaar na dato een boeiend artikel waarin de 
laatste maanden van de bezetting nog eens 
worden doorgenomen en dat alles uiteraard 
gelardeerd met filatelistisch materiaal. 

Verenigingsbladen kunnen weer strijden 
om de Filatelie Verenigingsbladprijzen. 
Hoe er aan deze bladencompetitie kan 
worden meegedaan staat in dit nummer. 

Adverfentie-ind £X_ 

Filatelie Verenigingsbladprijzen 2005 
C H E Q U E 
T E R W A A R D E V A N 

TWEE' 

U I T G E R E I K T A A N 

??77?7?77???777 

EURO 

Ackermann 356 
Alexander, pzh 400 
Apeldoornse Postz.handel 40g 
Auf de Heide 358 
Bijl, Van Der 434 
Boeier, De Filatelie 368 
Bouscher, Ronald 394-395 
Brabantse pz.en mv 368 
Bredenhof-Postzegelimport 435 
Bruin.De 409 
Collect Plaza 362 
DAVO 409 
Deventer pzh 409 
Dieten, Van 357 
Dutchstamp 365 
Edith v.d.Linden 358 
Felzmann, Ulrich 361 
FilagentBV 385 
Geertzen Philatelie 358 
GernotRoidI 358 
Hersche i tRonpzh 400 

Hollands Glorie 366 
Hollandse,De pz-nnv 39g 
Hunter 364 
HuIsJ.B.A 363 
H.W.Assurantiïn, HWI363 
IJssel-& Lekstreek 358 
Importa 377 
Joke van den Berg Postzegelhandel 358 
Karel Den Hertog 370-371 
Kienhorst pzh 432 
Lips Brandkasten 363 
Lodewijkpzh 356 
Lokven,van 355 
LukVandufFel 364 
Mastrigtv. (Safe) 400 
Meinhardt 368 
Nederlandsche, De Postz Veiling 354 
NVPH 367-436 
Nijs, Wim de 432 
Österreichische Post AG 433 
Overijsselse pzh 373 

Postbeeld 363 
Postfris 358 
Poststempel, Het 356 
Postzegel 379 
Postzegelhoes,Het 360 
Postzegel Partijen Centrale 393 
Postzegel Partijen Handel 391 
Rietdijk 369 
Ruiter, De 360 
SchomingPZH 400 
Smits Philately 392 
StampcornerBaneke 356 
Stamps-DNS 362 
Thematische Filatelie 432 
TPGpos t 391 
U.N.P.A 427 
Vincennes Philatelie 358 
Vliet, Van 409 
Wiggers de Vries, Postzv 372 
Zeist, pzh 364 
Zutphense,De Postzegelhandel 400 

359 jsm 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 Uitgeversverbond NUV 

Groep uitgevers voor vak en wetenschap Nederlands __ __ 
u i x g e v e r s v e r b o n d 

mailto:philatelie@tip.nl
http://www.filatelie.ws
mailto:aboservice@aboland.nI
http://www.aboland.nl


AANBIEDINGEN NEDERLAND 
POSTFRIS POSTFRIS POSTFRIS POSTFRIS 

pnjs 

50-55 
81 
82-83 
84-86 
87-89 
90-94 
95 
96 
97 
102-103 
104 105 
106 
107-109 
110-113 
114-120 
129 
132-133 
134-135 
136-138 
139-140 
141-143 
144-148 
166-168 
169-176 
177-198-fC 
199-202 
203-207 
208-211 
212-219 
220-223 
224 
225-228 
229-231 
232-235 
236-237 
238-239 
240-243 
244-247 
248-251 
252-255 
256 
257-260 
261-264 
265-266 
267-268 
269 
270-273 
274-277 
278 
279-282 
283-286 
287-288 
289-292 
293-295 
296-299 
300-304 
305-309 
310 312 
313-317 
318-322 
323 324 
325-326 
327-331 
332 345 
346-349-1- C 
350-355 
356-373 
356a/d 
374-378 
379 391 
379a/d 
392-396 
397-401 
402-403 
402b-403b 
405-421 
428-442 
474-489 
490-494 
495-499 
500-503 
504-505 
506-507 
508-512 
513-517 
518-533 
534-537 
538-541 
542-543 
544-548 

40,50 
62,50 
17,00 

540,00 
32,50 
12,00 
29,00 
29,00 
55,00 

145,00 
540,00 

4,75 
p o a 
14,60 
57,00 
59,50 

143,00 
66,00 

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

510,00 
24,50 
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 

110,00 
4,50 
3,00 
4,50 
1,50 
2,75 
4,00 

10,50 
215,00 
695,00 

12,00 
6,75 

12,10 

549 
550-555 
556-560 
561-562 
563-567 
568-572 
573-577 
578-581 
582 
583-587 
588 591 
592-595 
596-600 
601 
502-606 
607 611 
612 616 
617-636 
537-640 
465/6341) 
641-645 
646 
647-648 
649-653 
654 
655-659 
660 
661-665 
666-670 
671-675 
676-680 
681-682 
683-687 
688-692 
693-694 
695-699 
700-701 
702-706 
707-711 
715-719 
720-721 
722-726 
727-728 
729-730 
731-735 
736-737 
738-742 
743-744 
745-746 
747-751 
752-756 
757 758 
759-763 
764-765 
766-770 
771-773 
774-776 
777-778 
779-783 
784-785 
786 790 
791 
886-888 

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 

vellen van 10 
889-893 
894 898 
899 
901-905 
906 907 

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

pnis 

909-911 
912-916 
917 
920-924 
927 929 
932 936 
937 
965 969 
975-977 
978-982 
983 
985-989 
992-995 
996-1000 
1001 
1003-1006 
1012-1014 
1015-1019 
1020-1023 
1024 
1026-1029 
1032-1035 
1038-1041 
1042 
1043-1045 
1046-1049 
1052-1054 
1052 paar 
1059-1062 
1063 
1068-1071 
1079-1082 
1083 
1085-1088 
1098-1102 
1098a-1102a 
1103-1106 
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 
8AF 
8BF 
8CF 
9A 
98 
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 
57,70 
21,35 

Ik garandeer U 

KWALITEIT 
met faire prijzen 

ALS U DIT OOK WENST, 
DAN BENT U BIJ HET 

JUISTE ADRES. 
SNELLE LEVERING UIT VOORRAAD 

Maandaar}bieding mei 2005 

Postfrts serie 592 595 voor 55,E 

catnr pnjs 

VERVOLG 
9H 
9AF 
9CF 
9DF 
9EF 
9FF 
9GF 
9HF 
lOA 
10AF 
lOBF 
11AF 
11BF 
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 

1 18 
19-31 
32 
33-56 
57-70 
71-73 
74-77 
78-81 
82-85 
86-89 
90-93 
94-97 
98-101 

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 

6-8 
12-13 

7,00 
142,00 

Port 

27 
28 
31-43 
42 
43 

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

Internering 

Dienst 

1 8 
9 15 
16-19 
20-24 
25-26 
27-40 
41-43 
44-58 

145,00 
31,00 
22,50 

2, 
8,15 
5,10 
0,60 
8,50 

Telegram 

24,00 
22,00 

7,50 
110,00 
20,00 
7,00 
poa 

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

230,00 

Post-pakket 

2,70 
30,00 

Post-bewiis 

1-7 260,00 

Staalde door Ugewenste 
serie niet in deze 
adveitenliei De ruimte 
IS helaas niet toereikend 
om alles op te nemen 
eRATIS PmjSUJST 
lier voon u Kuun 

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

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 w w w postzegelhoes nl 
E-mail info@postzegelhoes nl 



110de FELZMANN'VeU'mg 
8 tot en met 11 juni 2005 

De gedrukte catalogus is verschenen! 
Als u nog niet op de verzendlijst staat, bel ons dan op! 

———^;; ;^n^^^^^ onze v̂ eb*'̂ ^ 

ULRICH FELZMANN 
BRIEFMARKEN-AUKTIONEN 

40210 DUSSELDORF • IMMERMANNSTR. 51 
FON 0049 211-550440 • FAX 0049 211-550 4411 
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


STAMPS-DNS: UW TERECHTE KEUS!!! 
UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN & COLLEaiES MEI 2005 

3504 DDR: DAVO standaard voordrukalbum(redelijke staat) met prima 
collectie 1949-1972 vnl gebruil<t tevens nog wat sow bez.zöne 1945-1948 
Een goed gevuld album catw ca 2000,00!!Nü 175,00 
3644 FRANKRIJK: Lindner luxe voordrukalbum(blanco klemstroken) nw 
type, prima staat nw prijs e 102,00 met een 99,9% complete postfrisse 
collectie 1972-1979 Flinke catw Nu 120,00 
3653 HONGARIJE en iets Oostenrijk: 2 Leuchturm luxe stockboeken 
( 48 & 60 zwarte biz) nieuw staat met een prima collectie 1871-1945 
(on)gebruikt totale catw 2.300,00 Nu 185,00 
3674 REP.SURINAME: 2 luxe KABE voordrukalbums, blanco klemstroken 
nw prijs ca 200,00 !!! ( NIEUW STAAT) met een zo goed als compl. post
frisse collectie 1975-1993 catw 1650,00 Nu 225,00 
3677 INDONESIË: (en iets Ned.lndiè): DAVO standaard voordrukalbum 
(red staat) zwarte en vanaf 1973 blanco klemstroken met daar In een 
SUPERMOOIE collectie 1949-1984 voor 1956 goed gevuld, af en toe een 
missende zegel of serie maar daarna op slechts een handje vol (goedkope) 
zegels GEHEEL COMPLEET POSTFRIS, dus inclusief de dure blokken ( o.a 
voetbal 1982) en veelal ook de zegels uit blokken. Tevens redelijk wat port 
aanwezig en nog wat Irian Barat. De totale cataloguswaarde bedraagt 
4000 euro I! Wij kunnen dit aanbieden voor slechts 425,00 M! 
3718 LUXEMBURG: 2 DAVO LUXE VOORDRUKALBUMS ( DEEL I & II) 
BLANCO KLEMSTROKEN, NIEUWSTAAT NW PRUS CA 200,00 ( deel II bladen 
t.e.m. 2001) met daarin een zeer goed gevulde SUPERCOLLECTIE 1852-
1999 tot ca 1960 (on)gebruikt en postfris, daarna PRAKTISCH compleet 
postfris t.e.m 1999. Inclusief zeer veel dienst ( ook de betere!!). Luchtpost, 
Port ( compleet) bezetting Lux. (Compleet)en tot slot 15 blokken. Extreem 
hoge cataloguswaarde Nu 895,00!!! 

3798 NEDERLAND: 2 albums met een PRACHTCOLLECTIE FDC?s vanaf 
no. 102 (1970) t.m 475 ( december 2002= euro zegels) incl. een groot aan
tal speciale uitgiften t/m 1997 gemengd onbeschreven en getypt ( alles 
1 geadresseerde) daarna ( de ?topjaren die gemiddeld 50% doen in de 
winkel) allesonbeschreven Totale catw. 1.750,00 Nu 255,00 !!! 
3837 ISRAËL: 2 ERKA standaard voordrukalbum met een hele mooie 
GEBRUIKTE collectie 1948-1995 op slechts enkele series/zegels na 
compleet begin zonder tab maar vanaf ca 1950 zo goed als alles met 
FULL TAB Totale cataloguswaarde ruim 2.500,00 euro !! Nu superdeal 
255,00!!!! 
3887 NED.ANTILLEN: 2 DAVO LUXE VOORDRUKALBUMS, blanco klem
stroken lll&IV(NIEUWSTAAT) nw prijs 150,00 met pracht collectie 1948-
1996 op hoge waarden en face serie GEHEEL COMPLEET enkele (goedkope) 
series met plakker de rest alles postfris z.plakker catw 1.540,00 Nu 325,00 
3967 USA: 3 KABE, bordeaux rode luxe voordrukalbums 1857-1991 , 
blanco klemstroken, nieuwstaat nw prijs e 450,00 !! met leuke start-
collectie gebruikt en ook postfris Superkoopje: 215,00 
3968 H0NGARUE:3 Schaubek voordrukalbums (blanco klemstroken) 
prima staat nw prijs ca ee50,00! Met een geheel complete POSTFRISSE 
collectie 1955-1985 incl.155 blokken catw 3100,00 nu 595,00 
4104 SOV.UNIE & (NIEUWjRUSLAND: 5 KABE luxe voordrukalbums , 
blanco klemstroken, incl. cassettes NW STAAT!! Nw prijs 800 EURO !!!-)-
1 X DAVO standaard voordrukalbum met een SUPER COLLECTIE 1952-1999 
ALLES HEEL MOOI GEBRUIKT, begin redelijk gevuld, daarna praktisch 
compleet incl. heel veel vellen/blokken GIGANTISCHE CATALOGUSWAARDE 
Nu 475,00 !!!!! 

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

GEEN PORTO KOSTEN, ONZE PRIJZEN ZIJN ALL IN ! ! ! ! Kijk op onze site voo r onze over ige par t i jen 

I TAMPI STAMPS-DNS - GLOBAL STAMPDEALERS rrÄMP^ 
H fcl B Directie: Dirl< N. Sluis H Sul B 
yl|Vl ^ Cees Buddingh'hof 168,1628 WL HOORN, The Netherlands - geen winkel. P M l O j 
oxwLsrwDEAiB» Tel: overdag 06-55884387 - vanaf 19.00-23.00uur: 0229-261611 ac»isi/i»DE«£Rs. 

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

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

COLLECTPLfiZfl 
N T E R N fl T O N fl L R U C T I O N S 

MEI 2005 VEILING 
Vri jdag 2 0 Mei , Leidschendam 
Green Park Golden Tulip Hotel, Welgelia 22-2262 AB Leidschendam 
Gratis parkeren - 10 minuten lopen vanaf station Den Haag Mariahoeve 

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

Wij verzorgen graag Uw inzendingen voor 
onze internationale veilingen Wij sturen 
U op verzoek graag een catalogus toe 

CollectPlaza I n t . Auctions 
Postbus 1 0 8 8 2 2 6 0 BB Leidschendam 
Tel. 070-4190038 Fax. 070-4190007 

www.coi iectpiaza-auct ions.com 
E-maii info@coilectplaza-auctions.com 

Ing . Johan Piers 
mr drs Hans P. van Weeren 

Kamer van Koophandel Haaglanden 27274076 

mailto:stamps-dns@hetnet.nl
http://www.stamps-dns.com
http://www.coiiectpiaza-auctions.com
mailto:info@coilectplaza-auctions.com


Postbeeld.com 
de grootste postzegelwinkel op internet 

Introduceert: 
De nieuwste uitgaven bestellen, 

ook zonder abonnement I 

www.postbeeld. com 
onze site wordt wekelijks geactualiseerd 

Vrijwel alle zegels met foto 

KILOWAAR MET 2002/2003 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN IN EURO'S 1 0 0 gr 
Zwitserland met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk grote sortering 
W Europa grote sortering + hoge waarden 
Skandinavie grote sortering met IJsland 
Duitsland met toeslag en hogere waarden 
Noorwegen grote vanatie + hogere waarden 
Engeland veel nieuw en met hoge waarden 
Finland grote sortering 
Wereld vele landen (iets Europa) 
MISSIEWAAR 
Australië veel nieuw en met hogere waarden 
N Zeeland veel grootformaat en hogere waarden 
Engeland met buitenland en hogere waarden 
W Europa onuitgezocht met grootformaat 

10,00 
15,00 
9,00 

11,50 
8,00 
9,60 
6,00 
9,00 

10,50 

7,50 

250 gr 
24,50 
35,00 
21,50 
27,50 
18,50 
23,00 
13,50 
21,50 
25,00 

10,00 
18,00 
7,00 
7,00 

1 k g 
84,00 

130,00 
80,00 

102,00 
70,00 
86,00 
48,00 
82,00 
90,00 

36,50 
70,00 
25,00 
26,00 

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

Levenng onder rembours + € 7 50 Filatelistische frankenng 
Korting voor grotere partijen op aanvraag 

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

HULS J.B.A. b.v. 
M,L, Kingstraat 55 - 6245 GH EYSDEN - Tel. 043-4093495 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

Als specialist op het gebied van 
postzegclver^ekenngcn en met meer 
dan 20 jaar intem-iaonale ervaring 
bieden wi| een AU RisKs-ver/ekertng 
jan die 7ovetl mogelijk voldoet aan 
de wensen v an zowel ^'er7amelaars als 
handelaren en veilinghouders 

De verzekering kan op uw verzoek 
worden uitgebreid met dekking 
Ujdens tr.inf.port, exposiues, beurzen 
en postzendingen 

Onze producten worden gekenmerkt 
door zeer uitgebreide condities en 
uiterst scherpe premies 

H W Assuranüen B V maakt deel uit 
van Hugh Wood International, een 
wereldwijd opererende verzekerings
makelaar met vestigingen in o a 
landen, New York en Pan(s 

Om een geheel vnjbliivende offerte te 
ontvangen kunt u ons aanvraag-
formuher downloaden van onze 
website of bellen met een van onze 
experts, zodat wi) ccn aanvraag-
formuhet kunnen toezenden 

H W Assurantiën B.V. 
World Trade Center 
Beursplein 37 
3001 DD Rotterdam 

Tel 010-405 3010 
Fax 010 405 5084 
Website u\\\',,h\Mnt„cvjrr!, 
E-mail info@hwmt.nl 

Uw postzegels zijn safe in een Icluis van 
Lips Btandicasten! 

Informeer nu 
naar onze 

ctiemodellen' 

Lips Brandkasten heeft een uitgebreid assortiment inbraalc-
en/of brandwerende safes. In deze kluizen bewaart u uw 
waardevolle en/of onvervangbare postzegelverzameling. 
De kluizen zijn ook geschikt voor het bergen van geld, 
documenten en uw muntencollectie. ^ ^ ^ A 

[UPS] 
B R A N D K A S T E N 
De Lips Archiefkast D700 biedt een efficiënte inbraak-
en brandwerende bescherming voor uw waardevolle 
en/of onvervangbare postzegelverzameling. 
De archiefkast heeft royale afmetingen en is voorzien 
van een gebruiksvriendelijk elektronisch codeslot. 

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

IJ 

adres Merwedestraat 48 postcode 3313 CS postbus 600 3300 AP Dordrecht Nederland telefoon (078) 639 43 43 telefax (078) 639 43 45 e-mail info@lipsbrandkasten nl 

http://Postbeeld.com
http://www.postbeeld
http://tr.inf.port
mailto:info@hwmt.nl
http://www.lipsbrandkasten.nl


M S 0 2 ' ;GI160 

T Y P E 

MS02 

B E R G H 

M 4 

SGI 160 V 

AFMETING 

186x95x55CM 

127X82X82CM 

1S0X38X3SCM 

1 6 0 X 5 1 X 5 2 C M 

W A ' ^ R D E B E R G I N G 

€ 5000 

€ 36 .000 

€ 2500 

€ 7 0 0 0 

P R U S 

€ 1199.-

€ 1599.-

€ 399.-

€1169.- ^ 

KELVINSTRAAT 19 
7575 AS OLDENZAAL 
T E L . 0541-522315 
FAX. 0541-522190 
WWW.KLUIS.COM 
HUNTER(»KLUIS.COM 

BERGH 

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

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

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

Kantoor adres Steynlaan 76 te Zeist 

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

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

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

Postzegelhandel Zeist, Bachlaan 76 
3706BD Zeist 

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

Luk Vanduffel bvba 
38STE OPENBARE POSTZEGELVEILING OP ZATERDAG 28 MEI 2005 

OM 1 3 UUR IN HET CORINTHIA HOTEL TE ANTWERPEN 

'^^ Zeer ruim en gevarieerd aanbod België: 
Mooi klassiek (nieuw & gestempeld) - Alle goede 
reeksen - variëteiten/curiositeiten. 

'^^ Nederland - Duitsland - Luxemburg - Frankrijk -
Oostenrijk - Engeland - enz. + Talrijke interessante 
verzamelingen - stocks en restanten. 

Jezoek onze website 
http://www.vanduffel.be 

Postzegelhandel 

Vraag gratis onze overzichtelijke catalogus 
met talrijke foto's 

Voor onze volgende veilingen kan u steeds 
verzamelingen of goede series inleveren (eventueel 
bezoek aan huis). 

- Behandeling van uw verkoop op een discrete, 
efficiënte en professionele wijze. 

- Aankondiging van de veiling en afbeelding van uw 
postzegels wereldwijd op onze website op internet. 

- Zorgvuldige beschrijving en verkaveling. 
- Correcte afhandeling en betaling 30 dagen na veiling. 

Openbare Veilingen 

Postzegelhandel Luk Vanduffel bvba Openbare Veilingen 
Sint-Katelijnevest 34 - BE-2000 Antwerpen (België) 

(3) 00 323 233 89 70 
Website: http://www.vanduffel.be - E-mail: info@vanduffel.be 

Open van 9u30 tot 18 uur doorlopend - Zondag en maandag gesloten 

http://WWW.KLUIS.COM
mailto:info@postzegelhandelzeist.nl
http://www.postzegelhandelzeist.nl
http://www.vanduffel.be
http://www.vanduffel.be
mailto:info@vanduffel.be


TE KOOP GEVRAAGD 
Wij bieden U de hoogste prijzen 

Europa-CEPT (postfris) 1956 t/m 1992 
COMPLETE JAARGANGEN EN LOSSE BLOKJES 

Coni 
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 Jaa 
13 zegels 
18 zegels 
17 zegels 
15 zegels 
36 zegels 

rgangen: 

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 
50 zegels 
49 zegels + 
50 zegels + 
58 zegels + 
61 zegels + 
65 zegels + 
68 zegels + 
67 zegels + 
69 zegels + 
71 zegels + 
71 zegels + 
69 zegels + 
74 zegels + 
77 zegels + 
78 zegels + 
81 zegels + 
85 zegels + 
80 zegels + 
87 zegels + 
94 zegels + 

Sp Andorra) 

1 blokje 
1 blokje 
1 blokje 
2 blokjes 
2 blokjes 
2 blokjes 
2 blokjes 
4 blokjes 
6 blokjes 
5 blokjes 
4 blokjes 
4 blokjes 
5 blokjes 
4 blokjes 
4 blokjes 
5 blokjes 
5 blokjes 
5 blokjes 
14 blokjes 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

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

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

3 0 0 -
9 7 -
1 2 -
1 4 - 1 
9 3 -
47 50 

2 2 -
68 50 
68 50 
63 50 
6 5 -
37 50 
53 50 
5 7 -
91 50 
58 50 
7 3 -

1 1 6 -
6 0 -

9 6 -
1 4 4 -
1 3 4 -
1 1 9 -
123 50 
123 50 = 
1 0 2 -
5 0 -
6 8 -

118 50 ' 
216 50 
142 50 
1 7 5 -
196 50 
1 8 2 -
1 7 5 -
1 8 7 -
1 8 3 -
1 8 8 -
2 0 0 -

Losse blokken: 
1974 
1975 
1976 

, 1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

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

€ 17 50 
€ 17 50 
€ 16 50 
€ 1 7 -
€ 3 0 -
€ 1 7 -
€ 1 9 -
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

1 0 -
1 0 -
5 50 
5 -
2 50 
2 50 
7 50 
7 50 
5 50 
1 50 
5 50 
8 50 
7 -
1 50 
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 € 4225.-
Compleet: Jaargang 1956 t/m 2002 € 4700.-

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

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

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

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


Aruba 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
Ned 

25.001995 24,00 
23.001996 22,00 
20.001997 37,00 
20.001998 26,00 
23.001999 34,00 

Postfris 
vig NVPH 
2000 32,00 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

Antillen 
40.001995 41,00 
52.001996 57,00 
48.001997 81,00 
38.001998 94,00 
57.001999 98,00 

Suriname 
1990 75,001995123,00 
1991 83,001996129,00 
1992 81,001997117,00 
1993112,001998139,00 
1994135,001999 89,00 
Indonesië 
1990 87,001995119,00 
1991 56,001996129,00 
1992 63,001997 69,00 
1993 64,001998 97,00 
1994 56,001999 68,00 
Liechtenstein 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

36.001995 45,00 
33.001996 49,00 
36.001997 53,00 
44.001998 53,00 
42.001999 57,00 

Oostenrijk 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

30.001995 34,00 
32.001996 35,00 
35.001997 40,00 
34.001998 42,00 
34.001999 44,00 

Vatikaan 
1990 46,001995 44,00 
1991 44,001996 50,00 
1992 50,001997 49,00 
1993 46,001998 47,00 
1994 49,001999 51,00 
Duitsland 
1990 77,001995 79,00 
1991130.001996 77,00 
1992127.001997 93,00 
1993 95,001998 80,00 
1994 89,001999 77,00 
Luxemburg 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

48.001995 48,00 
49.001996 35,00 
43.001997 43,00 
30.001998 48,00 
40.001999 43,00 

Zwitserland 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

28.001995 35,00 
25.001996 36,00 
33.001997 41,00 
33.001998 43,00 
32.001999 46,00 

25,00 
23,00 
24,00 
18,00 

2001 
2002 
2003 
2004 
Postfris 
vIg NVPH 
2000 75,00 
2001 90,00 
2002116,00 
2003116,00 
2004125,00 
Postfris 
vIg Zonnebl 
2000112,00 
2001103,00 
2002113,00 
2003108,00 
2004148,00 
Postfris 
vIg Zonnebl 
2000 89,00 
2001 
2002 
2003 
2004 

59,00 
56,00 
58,00 
56,00 

Postfris 
vIg Michel 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

55,00 
53,00 
54,00 
52,00 
54,00 

Postfris 
vIg Mictiel 
2000 75,00 
2001 
2002 
2003 
2004 

42,00 
73,00 
84,00 
79,00 

Postfris 
vIg Michel 
2000 52,00 
2001 46,00 
2002 45,00 
2003 53,00 
2004 55,00 
Postfris 
vIg Michel 
2000 85,00 
2001100,00 
2002 92,00 
2003 98,00 
2004 75,00 
Postfris 
vIg Michel 
2000 45,00 
2001 41,00 2002 
2003 
2004 

45,00 
42,00 
34,00 

Postfris 
vIg Michel 
2000 56,00 
2001 
2002 
2003 
2004 

49,00 
61,00 
64,00 
57,00 

DAVO 
Luxe Albums 
Aruba 1986-2004 
Ned. Antillen 1990-2004 
Suriname Rep. 1990 - 2004 
Indonesië III 1985-1999 
Indonesië IV 2000 - 2004 
Liechtenstein 111970 -1999 
Liechtenstein II 2000 - 2004 € 
Oostenrijk 1990 - 2004 € 
Vatikaan 111970-1995 € 

Vatikaan III 1996-2004 € 
Dultsland 11990-1999 € 
Dultsland II 2000 - 2004 € 
Luxemburg I11960 -1995 € 
Luxemburg III 1996-2004 € 
Zwitserland III 1970-1999 € 

61,00 
77,00 
78,00 
99,00 
69,00 
92,00 
50,00 
77,00 
92,00 
69,00 
92,00 
69,00 
92,00 
62,00 
92,00 

Estland 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

1995 
14,001996 
15,001997 
31,001998 

13,00 
11,00 
24,00 
22,00 

20,001999 30,00 
Letland 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

1995 
33,001996 
26,001997 
59,001998 
41,001999 

19,00 
29,00 
22,00 
17,00 
25,00 

Litouwen 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

4,001995 13,00 
23,001996 20,00 
9,001997 22,00 

25.001998 33,00 
20.001999 31,00 

Guernsey 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

31,001995 
35,001996 
47,001997 
42,001998 
41,00 1999 

43,00 
49,00 
47,00 
57,00 
52,00 

Postfris 
vIg Michel 
2000 27,00 
2001 28,00 
2002 20,00 
2003 22,00 
2004 17,00 
Postfris 
vig Michel 
2000 34,00 
2001 36,00 
2002 32,00 
2003 29,00 
2004 28,00 
Postfris 
vig Michel 
2000 42,00 
2001 33,00 
2002 29,00 
2003 30,00 
2004 29,00 
Postfris 
vig Michel 
2000 55,00 

Jersey 
1990 37,001995 
1991 37,001996 
1992 43,001997 
1993 52,001998 
1994 43,001999 
Isle of Man 

61,00 
57,00 
78,00 
82,00 
75,00 

1990 65,001995 
1991 52,001996 
1992 55,001997 
1993 46,001998 
1994 68,001999 
Alderney 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

6,001995 
20,001996 
14,001997 
11,001998 
15,001999 

55,00 
60,00 
59,00 
57,00 
75,00 

20,00 
19,00 
22,00 
20,00 
27,00 

Aland 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

11.001995 29,00 
19.001996 28,00 
40.001997 31,00 
19.001998 26,00 
27.001999 24,00 

Faroer 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

32.001995 34,00 
35.001996 36,00 
38.001997 36,00 
36.001998 37,00 
33,00 1999 36,00 

Groenland 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

30,001995 
68,001996 
38,001997 
51,001998 
42,001999 

69,00 
46,00 
47,00 
50,00 
39,00 

2001 
2002 
2003 
2004 

61,00 
71,00 
70,00 
48,00 

Postfris 
vig Michel 
2000 87,00 
2001 80,00 
2002 95,00 
2003 89,00 
2004 72,00 
Postfris 
vig Michel 
2000 78,00 
2001 75,00 
2002 
2003 
2004 

87,00 
95,00 
89,00 

Postfris 
vig Michel 
2000 33,00 
2001 
2002 
2003 
2004 

33,00 
32,00 
30,00 
30,00 

Postfris 
vig Michel 
2000 32,00 
2001 
2002 
2003 
2004 

33,00 
33,00 
28,00 
29,00 

Postfris 
vig Michel 
2000 43,00 
2001 
2002 
2003 
2004 

55,00 
56,00 
63,00 
65,00 

Postfris 
vig Michel 
2000 43,00 
2001 
2002 
2003 
2004 

55,00 
52,00 
56,00 
61,00 

Zwitserland VI2000 - 2004 € 55,00 
Baltische staten 11990-1999 € 99,00 
Baltische staten I11990-2000€ 77,00 
Guernsey 11969-1999 € 105,00 
Guernsey II 2000 - 2004 € 55,00 
Jersey 11969-1999 € 105,00 
Jersey II 2000 - 2004 € 62,00 
Isie of Man 11973-1999 € 105,00 
Isle of Man I 2000 - 2004 € 60,00 
Alderney 1983-2004 € 62,00 
Aland 1984-2004 € 77,00 
Faroer 1940- 2004 € 85,00 
Groenland 11938-1999 € 77,00 
Groenland II 2000 - 2004 € 54,00 
Nederland 11852-1944 € 62,00 
Nederland I11945-1969 € 62,00 
Nederland III 1970-1989 € 62,00 
Nederland IV 1990 -1999 € 62,00 
Nederland V 2000 - 2004 € 58,00 
Nederland Velletjes € 62,00 

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

" H O L L A N D S G L O R I E " 
C a m p l a a n 8 

2103 G W H E E M S T E D E 
Tel . 023 - 5 4 7 7 4 4 4 Fax 023 5291605 

B a n k 6 8 3 1 1 2 6 1 9 G i r o 4208936 

40 Jaar b lokken 
KINDER 

POSTZEGELS 

965 
966 
967 
968 
969 
970 
971 
972 
973 
974 

854 
875 
899 
917 
937 
983 
1001 
1024 
1042 
1063 

28,00 
2,70 
4,90 
8,40 
8,80 
17,50 
11,20 
7,70 

10,50 
4,50 

965/1974 99,00 
975 
976 
977 
978 
979 
980 
981 
982 
983 
984 

1083 
1107 
1150 
1171 
1190 
1214 
1236 
1279 
1299 
1320 

3,30 
2,40 
2,40 
2,40 
2,40 
2,40 
2,40 
2,40 
3,20 
3,20 

975/1984 25,00 

985 
986 
987 
988 
989 
990 
991 
992 
993 
994 

1344 
1366 
1390 
1418 
1438 
1460 
1486 
1541 
1578 
1627 

3,20 
3,70 
3,70 
3,70 
3,70 
4,20 
4,50 
4,80 
5,50 
5,80 

985/1994 39,00 

995 
996 
997 
998 
999 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

1661 
1701 
1739 
1787 
1855 
1930 
2013 
2114 
2211 
2295 

5,80 
5,50 
5,50 
5,50 
5,50 
5,50 
5,50 
5,50 
5,50 
5,50 

1995/2004 53,00 

De Zomerboekjes 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

1305 
1328 
1352 
1375 
1402 
1427 
1447 
1471 
1524 
1560 
1611 

4,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
6,00 

1984/1994 49,00 

De Zomerblokken 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

1642 
1676 
1719 
1760 
1821 
1893 
1930 

V2077 
V2164 
V2252 

6,50 
6,50 
6,50 
6,00 
6,00 
6,00 
6,00 
8,50 
8,50 
8,00 
5,50 

1995/2005 72,00 

Kerstvel len 
1987 pb37 
1988 V1419 
1989 V1439 
1990 V1461 
1991 V1487 
1992v1542/43 
1993v1579/80 
1994v1628/29 
1995v1662/63 
1996v1702/05 
1997v1740/45 
1998v1788/07 
1999v1856/75 
2000V1931/50 
2001 v2014/33 
2002V2115/34 
2003v2212/31 
2004V2296/05 
2004V2306/15 

15,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
9,00 
9,00 
9,00 
8,50 
8,50 
8,50 
8,50 

11,00 

1987/2004 180,00 

Overgangs-periode Gulden - Euro zegels 

2001 1984 Beatrix 85c/0,39e 0,80 
2001 1985 Geboortezegel 1,00 
2001 1986 Huwelijkszegel 1,00 
2001 1987 Rouwzegel 1,00 
2001 1988 Verhuiszegel 1,00 
2001 1989 TIen voor uw Post 0,80 
2001 1990 Zakenpost 0,80 
2001 1991/93 Eurozegels 3,70 
2001 1994/98 5 X Cartoons 5,50 
2001 1999/08 FeiJcitatiezegels 8,50 
2001 2010 150 jaar Postzegels 1,50 
2001 2011 100 Jaar KVGO 1,50 
2001 2012 Kinderzegel 2,30 
2001 2013 Kinderblok 5,50 
2001 2014 Decemberzegels 8,50 

Blokken Natuur-Mil ieu 

1993 1556 Vlinder 2,50 
1994 1604 Lelie 2,50 
1995 1652 Vogels 2,50 
1996 1671 Krocussan 2,50 
1997 1713 Heideschaap 2,50 
2003 2170 De Wadden 2,50 
2003 2171 De Wadden 3,50 
2004 Het Naardermeer 2,50 
2004 Brunsummerheide 3,80 

1993/1997 Natuurpakket 24,00 

Blok Str ippostzegels 

1996 1677 Heer Bommel 2,50 
1997 1715 Suske&Wiske 2,50 
1998 1782 Jan Jans en.. 2,50 
1999 1839 Kuifje 3,50 
2000 1923 Sjors & Sjimmie 2,50 

1996/2000 Strippakket 13,50 

Kunst-velletjes & blokken 
1996 1667 Vermeer 3,00 
1999 17e Eeuwse kunst lOw 7,50 
1999 Rembrandt V. Rijn 5,00 
2000 200j.Rijksmuseum lOw 7,50 
2000 De Nachtwacht fl 1.00 5,00 
2000 De Nachtwacht f11.10 5,00 
2001 Nieuwe Kunst lOw 7,50 
2002 Landschappen lOw 6,00 
2003 Vincent v. Gogh e 0,39 5,50 
2003 Vincent v. Gogh e 0,59 4,50 
2003 Vincent v. Gogh e 0,75 5,50 
2003 Vincent V. Gogh lOw 5,50 
2004 Oude Kunst e 0,61 4,50 
2004 Oude Kunst e 0,77 5,50 
2004 Carel Fabritius 8,00 
2005 Kunst Bedrijfscollecties 5,50 

1996/2005 Kunstpakket 89,00 

Postzegeltentoonstel l ingen 
1967 V886/88 Amphilex vellen 85,00 
1977 1141 Amphilex 1977 1,20 
1984 1313 Filacento 2,20 
1988 1414 Filacept 3,50 
1994 1623 Fepapost94 3,50 
2000 1926 Amphilex 2002 1,50 
2001 2010 Amphilex 2002 1,50 
2002 2103 Amphilex 2002 1,50 

1967/2002 Showpakket 95,00 

Provincie Vellen 
2002 
2002 
2002 
2002 
2002 
2002 
2002 
2002 
2002 
2002 
2002 
2002 

V2065 
V2066 
V2067 
V2068 
V2069 
V2070 
V2071 
V2072 
V2073 
V2074 
V2075 
v2076 

Friesland 
Drenthe 
Noord Holland 
Gelderland 
Noord Brabant 
Groningen 
Zuid Holland 
Utrecht 
Limburg 
Overijssel 
Zeeland 
Flevoland 

9,00 
9,00 

19,00 
13,00 
9,00 
9,00 
9,00 
7,50 
7,50 
7,50 
9,00 
7,50 

Provincie Vellen 12 stuks 95,00 

Vrijblijvende aanbieding Verzendkosten altijd extra Euro - Overgangs pakket 41,00 

www.stampdealer.nl 
HG@stannpdealer.nl 

http://www.stampdealer.nl
mailto:HG@stannpdealer.nl


£en zilv Jubi tlTTl 

£en zilver^ ijmi vel o 

£erste dag enveloppen (First Day Covers), 

een jaar lang m het teken van het 

Zilveren Regenngjubileum van Koningin Beatrix 

lei gelegenlieid van hel /iKereii Regeimgsjiibileum 

sponsort de N\PH met de eeisle dag enveloppen 

van 2005 het Oranjefonds 

'43 
Zilveren ^ • ' " ^ ' 

Regermgsjubileum 
2005 

w*'^ 

WWW.NVPH.NL 

http://www.nvph.nl


-̂ f- FILATELIE DE BOEIER —\-

Uw postorderbedrijf voor postzegels in praciit l<waliteit van: 

.-|L Nederland & OR ^ Indonesië 
Ju Rep. Suriname -JL Zwitserland 

Vraag vrijblijvend onze gratis prijslijst aan. 
De nieuwe editie is zojuist verschenen, (april) 

(relaties krijgen deze automatisch toegestuurd) 
U kunt ons bezoeken op: www.filateliedeboeier.nl 

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

95-97 
98-100 
lOlx 
106x 
107x 
107y 
107z 
108x 
109z 
111 II 
113 1 
114-116 
127 
130-32 
133-35 
142 
143-44 
146-48 
149-51 
153-55 
171x 
171z 
172-74 
175-78 
185-88 
209-12 
214-17 
218-21 
222-25 
226 
229-32 
235-8 
246-9 
250-55 

7,20 
7,95 
14,40 
24,65 
18,80 
15,90 
10,20 
109,00 
22,50 
23,00 
7,80 
46,50 
47,50 
88,50 
45,00 
179,00 
30,00 
6,80 
14,70 
17,50 
27,00 
16,00 
16,00 
16,00 
11,00 
2,50 
2,25 
2,25 
2,25 
80,00 
2,25 
2,25 
6,75 
47,00 

266-69 
270-6 
281-84 
287-90 
294-96 
blok 2 
306-09 
321-24 
326z 
blok 4 
328-30V 
328-30W 
328-30X 
335-43 
359-62 
377-85 
387-94 
blok 6 
405-07 
blok 7 
412-5 
blok 8 
blok 9 
blok 10 
431-34 
438 
439-42 
blok 11 
blok 12 
447-59 
460-63 
465-68 
470 
471-74 

4,75 
55,00 
4,90 
4,90 
4,00 
45,00 
5,10 
11,10 
17,50 
37,00 
125,00 
110,00 
17,50 
14,25 
2,50 
29,50 
44,00 
62,50 
7,50 
52,50 
2,05 
50,00 
52,50 
42,50 
3,40 
6,50 
2,25 

110,00 
95,00 
260,00 
8,00 
2,20 
12,50 
5,10 

479 
480-83 
492x-5x 
500-5 
506-7 
508-11 
blok 13 
518 
525-28 
529-40 
541-44 
545-49 
550-54 
555-59 
blok 14 
561-65 
566-69 
570-74 
575-79 
580-84 
585 
588-92 
593-96 
597-01 
602-06 
blok 15 
613-17 
618-22 
627-31 
632-36 
641-45 
648-52 
657-61 
blok 16 

8,00 
5,10 
2,50 
24,00 
35,00 
3,60 

45,00 
19,90 
4,10 
11,80 
2,00 
9,50 
6,00 
9,50 

145,00 
4,80 
2,50 
6,75 
4,70 
6,60 
2,75 
5,20 
2,75 
6,10 
5,75 
52,50 
6,80 
5,70 
5,10 
3,60 
4,50 
3,30 
4,00 
7,90 

674-8 
683-86 
696-713x 
696-712y 
696-04RX 
696-04Ry 
714-18 
blok 17 
722-26 
731-35 
738-41 
blok 18 
764-67 
768-73 
blok 19 
831-32 
862-65 
1120-7 
blok 23 
1196 KIb 
1236-40 
1242^ 
1321-6ya 
1335-9 
1369Klb 
1405-8 
1483-7 
1502-5 
1548-51 
blok 27 
1597-00 
1655-7 
1663-6 
1681-4 

3,05 
6,35 
9,90 
8,40 
3,95 
4,20 
5,20 
20,00 
3,40 
2,50 
31,00 
2,70 
6,75 
2,95 
3,40 
2,10 
6,50 
2,80 
2,95 
15,00 
2,05 
4,20 
1,80 
2,40 
14,00 
2,50 
3,60 
3,40 
3,40 
4,50 
4,50 
4,20 
4,60 
4,60 

Een groot gedeelte van ons assortiment is ook leverbaar in complete 
jaargangen (financieel voordelig). Zie onze prijslijst voor nadere 
gegevens. 

INDONESIË POSTFRIS (nrs. vIgs. Zonnebloem) 

33-38 
101-06 
119-26 
142-45 
B9 
BIO 
688-89 
690-92 
817 
B18 
707-09 
710-12 
731-33 
739-41 
756-58 

4,00 
35,00 
145,00 
10,80 
15,40 
3,15 
10,50 
10,50 
10,50 
16,60 
19,00 
9,00 
10,50 
4,25 
10,95 
7,90 
8,50 

760-85 
B20 
821 
822 
823 
825 
892-94 
921-23 
833 
842 
1005-09 
843 
844 
849 
850 
851 
853 

39,50 
6,80 
2,70 
2,70 
6,00 
8,25 
3,75 
3,35 
4,00 
6,00 
5,40 
9,00 
5,40 
3,00 
22,00 
22,00 
47,50 

854 
856 
857 
858 
863 
864 
865 
866 
867 
868 
869 
870 
871 
872 
873 
874 
877 

47,50 
10,00 
7,85 
6,50 

22,75 
10,50 
12,00 
12,00 
5,75 

17,50 
5,00 

22,50 
5,00 
5,00 

11,00 
4,50 

11,00 

882-83 
896 
8100 
8118 
8119 
8123 
8124 
MSI 
MS1A 
MS2 
MS4 
MS5 
IVIS6 
8154 
RIAU23-5 
PORT1-3 
PORT4-13 

79,00 
4,50 
4,10 
6,80 
4,00 
7,00 

22,00 
6,30 
1,50 
3,30 
3,10 
3,30 
1,40 
9,75 

11,50 
4,20 
7,60 

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

Bij vooruitbetaling altijd 5% korting !!! 
Klipper 75 , 2991 KL Barendrecht 
Tel: 0180-690810 Fax: 0180-690811 
Postbank: 2718493 ABN-AMRO: 50.50.44.978 
E-mail: lnfo@filateliedeboeiernl geen winkel 

P.W.Meinhardf 
, Piet Heinstraat 36 • 2518 CH Den Haag 

Telefoon 070 365 22 27 
Fax 070 365 18 85 

E-mail pwmeinhardt® 
collectura.com, 

Aanb ied ing: NVPH CD-ROM Nederland 2 0 0 5 9 , 9 0 

M a s t P l a a t f o u t e n N e d e r l a n d 2 0 0 5 3 2 , 5 0 
nu met alle plaatfouten Nederland! meer dan 1650! Inkleur! 

Miche l deel a N o o r d - / O o s t - A f r i k a 2 0 0 5 6 6 , 0 0 

Gibbons catalogus Canada 2 0 0 5 
[speciale catalogus Canada & Gebieden 2005, in kleur 28,40 
speciale catalogus Ierland 2004, in kleur 18,90 
catalogus Kanaaleilanden & Isle of Man 2005, in kleur 37,90 

, Nieuw: speciale catalogus Concise Groot-Brittannie 2005 47,40 

MCC Machin-zegels Groot-Brittannië 2 0 0 5 9 5 , 0 0 

ACS Nieuw-Zeeiand 2 0 0 5 , in Icleur 11,90 

Y v e r t O v e r z e e d e e l 1 2 0 0 5 
'Eindelijk: Yvert catalogus Overzee deel 1 A-Burundi 2005 29,00 ' 
I Yvert jaaroverzicht zegels hele wereld 2004, in kleur 16,50 
look jaargangen 1998 t/m 2003 nog leverbaar! elk 16,50 

^ www.collectura.com 
Postgiro 125.34.14 Fortis Bank 80.70.90.077 

Orders + € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling, anders werke
lijke verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden 

Winkeltijden: dinsdag t/m vrijdag. 10.00 -17.00, zaterdag 10 00 -14 00 

k e - ^ 

Brabantse 
Postzegel- en 
Muntenveiling 

Houdt op 3 en 4 juni 2005 
haar 138® openbare veiling 
Wij houden voor u 6 veilingen per jaar. 

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

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

restpartijen in dozen en kisten enz. 

Inlichtingen: 
Brabantse Postzegel- en Muntenveiling 
Kerver 10, 5521 DB Eersel 
Telefoon: 0497-512057 
Fax; 0497-516605 
E-mail: info@brabantsepostzegelveiling.nl 
www.brabantsepostzegelveiling.nl 

Vraag onze gratis catalogus aan !! 

http://www.filateliedeboeier.nl
http://collectura.com
http://www.collectura.com
mailto:info@brabantsepostzegelveiling.nl
http://www.brabantsepostzegelveiling.nl


1919 ^tRietdijk 2005 

Informatie betreffende onze Grofe Voorjaarsveiling no. 384. 
9 lEen mooi aanbod van circa 3500 kavels komt eind mei in onze Grote Voorjaarsveiling onder de 
hamer. Ongetwijfeld is ook uw verzamelgebied vertegenwoordigd, en zult u iets van uw gading kunnen 
vinden. Onze veilingen vinden plaats in de Paleiskerk, Paleisstraat nr. 8 te 's-Gravenhage, de kijkdagen 
op ons kantoor aan het Noordeinde 41. Wij nodigen u dan ook van harte uit, onze kijk- en veilingdagen te 
bezoeken. Een veilingcatalogus ontvangen? Maak dan € 3,- (bijdrage in de verzendkosten) over, op onze 
bank- of girorekening en u ontvangt deze franco thuis. 

W Kijkgelegenheid op ons kantoor Noordeinde 41 te 's-Gravenhage: 
3, 4 en 6 mei 2005 van 10.00-17.00 uur (5 mei geen kijkdag) 
9 t/m 13 mei 2005 van 10.00-17.00 uur 
17 t/m 20 mei 2005 van 10.00-17.00 uur (16 mei geen kijkdag) 
21 en 22 mei 2005 (weekend) van 10.00-16.00 uur 
23 mei op kantoor voorafgaand aan de velling 
24 mei op kantoor voorafgaand aan de veiling 
25 mei op kantoor voorafgaand aan de veiling 

^Veilingindeling van de 384^ veiling 
f zitting: Eerste emissie, LUXE stempels, posthistorie maandagmiddag 23 mei 2005 
2^ zitting: kleine verzamelingen, Dozen en partijen maandagavond 23 mei 2005 
3^ zitting: Losse nummers Nederland en O.R. dinsdagmiddag 24 mei 2005 
4® zitting: Verzamelingen Nederland en O.R. dinsdagavond 24 mei 2005 
5° zitting: Losse nummers en witte mappen buitenland woensdagmiddag 25 mei 2005 
6® zitting: Verzamelingen Buitenland, woensdagavond 25 mei 2005 

<Fii ï e t d ij k, een begrip in de Filatelie 
Ruim 86 jaar ervaring; 
* Een uitgebreide internationale l(lanteni<ring; 
* Een betrouwbare indicatie voordat u een beslissing neemt; 
* De mogelijl(heid 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 
E-mail 
Giro 

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

London 

http://www.rietdijk-veilingen.nl
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3 € 95, 44 X € 375, 48 € 325 25 € 33, 41 XX € 125, 44 € 50,
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48 X € 525,

i i n m m n i i i 
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k A ^ ^ k ^ A J ^ ^ . k < l 

■ • M f t l f t ^ A A M l 61B + 61CX €300. 

68 XX €1000,
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iHO 

74 XX € 375,

172 "spionoge
zegel" xx € 295,

nmmtmmmim 

75 XX €175,  101 XX €1550,

M A f É A É l É É l É A É M A A M É f t M U A M A M U U U M M M M 
Portserie 67A t/m 68B xx € 600, MMMMMU ÉM*«««* kl*^M<^l^t^k*^MMUMMMai 

Foutief geperforeerd xx € 75,
1824 vrijwel géén 
liologram € 100,

«■««■«fi««««! 

hMMJM«^A«ariULal lÉÉaAMMttÉMMk 

Xw'i; »É 

Î Ae^ 
8 x €18 ,  9 x € 27, 30 X € 50,

LUCHTPOST 

kAÉÉÉflÉÉÉHIÉlÉlÉÉÉÉÉAÉMMÉ 
b M i ^ ^ A ^ k ^ M * * * * 

Lp 18x € 187,50 
6064 X €160,

3740 € 135,

. MiKiU'M,',l=< < 

103BX € 2 1 , 
serie 1041/m 120 €150, 

;;i;.'.?.'?ü^L »^^ . j immw 

^^B^.r^^^r^^gSfagj^aga^jlto 

r'f"v,'.""''wpnwwpw 

L.P. 13x €54, L.R 8288 XX € 325,
MfeMMMüAMMÉ* 

Port 282930 € 40,



Postzegelhandel K. D€I1 H€RTOG MIAHGM 

Verzamelt u Nederlands Indië, 
Nederlandse Antillen, Suriname of Aruba? 

Dan zijn wij u gaarne van dienst! 

• • • * * ^ 0 6 ^ 
£4,25 

SURINAME POSTFRIS 
Nummer 
4M7 
59 
6986 
8799 
104110 
111114 
130136 
137140 
146149 
151156 
179182 
183186 
187189 
190193 
202205 
206209 
214219 
229243 
244 
245246 
247/8+1 p 
249256 
257273 
274275 
276277 
278279 
280283 
284 
285294 
295296 
297307 
308 
309311 
312315 
316 
317320 
321322 
323 
324 
325 
326329 
330 
331334 
335 
336^39 
340344 
34&J46 
347348 
349353 
354360 
361370 
371375 
376377 
378 
379383 
384385 
386387 
388389 
390393 
394395 
396397 
398402 
403 
404 
405409 
410413 
414417 
418 
419 

de navolgende 

Prijs € 

36,
7,50 

125,
150,
495,

1 1 , 
37,50 
57,50 
42,
55,
15,

9,~ 
9 , 
7,50 

43,
4,25 

11,50 
195,

0,55 
0,75 
8,~ 
3,85 

18,
0,80 
3,~ 
7,50 

32,
0,40 

25,
3,~ 
6,50 

45,
20,

1 1 , ~ 
0,40 
5,~ 
2,50 
0,25 
0,40 
0,25 
1,20 
0,10 
5 , 
1,50 
2,~ 
5,~ 
0,25 
0,70 
2,50 
0,70 
4 , ~ 
1,50 
0,25 
0,20 
1,25 
0,25 
0,45 
0,45 
0,80 
0,25 
0,25 
0,75 
0,75 
0,15 
1 , ~ 
0,80 
0,40 
0,50 
0,15 

nrs. 
zijn ook leverbaar t /m 
nr. 653 alsmede de 
fdc'ï 

230233 
ongebruikt 

€ 175,

NEDERLAND 
EERSTE DAG 
enveloppen, 
onbeschreven 
Jaargangen 

Scherpe prijzen 
vanaf 30%. 
Jaar 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 + 
1974 + 
1975 + 
1976 + 
1977 + 
1978 + 
1979 + 
1980 + 
1981 + 
1982 + 
1983 + 
1984 + 
1985 + 
1986 + 
1987 + 
1988 + 
1989 + 
1990 + 
1991 + 
1992 + 
1993 + 
1994 + 
1995 + 
1996 + 
1997 + 
1998 + 
1999 + 
2000 + 
2001 + 
2002 + 
2003 + 

A NR('S' 
A NR('S' 
A NRCS' 
A NR('S' 
A NR('S' 
A NRCS' 
A NR('S; 
A NR('S; 
A NR('S' 
A NR('S' 
A NRCS; 
A NRcs; 
A NR('S' 
A NRCS' 
A NR('S' 
A NR('S; 
A NR('S' 
A NR('S' 
A NRCS; 
A NRcs; 
A NR('S' 
A NR('S; 
A NRCS' 
A NRCS' 
A NRCS' 
A NRCS 
A NR('S' 
A NRCS; 
A NRcs; 
A NRCS' 
A NRCS' 

Alle nummers zijn 
ook los verkri 

Prijs € 
25,
9,~ 
5,~ 

11,
8,~ 

15,~ 
14,— 
11,— 
17,— 
44 , 
3 4 , 
2 0 , 
18, 
7,~ 
6 , 
5 , 
5 , 
5,~ 
5 . 
8 , 

10, 
10, 
10, 
16,
15 , 
10,
13, 
16, 
2 3 , 
25 , 
2 5 , 
3 0 , 
3 4 , 
4 0 , 
54 , 
5 0 , 
6 2 , 
73 , 
73,50 
69 , 

Ijgbaar 

ARUBA 
ARUBA PosHrls, 
complete 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

Jaargangen 

prils € 14,— 
10,
14,
13,
14,
13,
12,
13,
16,
18,
17,
28 , 
20,50 
29,50 
26 , 
23 , 

712FBpostfrls 
met keur € 295,

NEDERLAND POSnEOEL
BOEKJES postfris 

Nr. Prijs e 
normaal 

1 
2 
3 
3A 
4 
5 
6A 
6B 
6C 
6D 
6E 
6EF 
6FFP 
6FFQ 
7A 
7B 
7BF 
8A 
8B 
8C 
8AF 
8BF 
8CF 
9A 
9B 
9D 
9E 
9F 
9G 
9H 
9AF 
9CF 
9DF 
9EF 
9FF 
9GF 
9HF 
lOA 
lOAF 
lOBF 
HAF 
IIBF 
12A 
13A 
14A 
14B 
15A 
16A21 
22A28 
2933 
34 
3536 
37 
38448 
45 46 
47A47B 
48 
49 
50 
51 
52 
53AD 
54 t/m 61 2,50 
62 3,50 
63 3,50 
64 3,50 

Prijs € 
met 

Teiblok 
4,— 
6,— 
1,50 
2,00 
1,50 
1,50 
3,~ 

8 9 , 
22,50 
22,50 

6 , 
1,50 
3,50 

16,1 
2,— 
2 , 
3,50 
6,50 
6,50 

28 , 
6,50 

13,50 
32,50 I 

9 , 
89 , 
6 9 , 
54,— 
65,— 
20,— 
10, 
6 , 

39,— 
4 8 , 
9 9 , 
65 , 
18,— 
4 , 1 
5,—1 
7 , 

1 1 , 
7,50 
8 , 

10,1 
1 1 ,  ! 
3,75 
3, 1 
2,501 
1,35 
1,80 
2,25 
1,80 
2,251 
9,— 
2,25 
3,50 
2,25 
4 , 
4,50 
2,25 
5,— 
2,25 
2,25 

6 , 
4,— 
6 , 
4,— 
8 , 

130,
4 0 , 
4 0 , 
19, 
6,— 
5 , 

2 0 , 
4 , 
4,50 
6 , 
9 , 
8 , 

35 , 
10, 
19 , 
4 4 , 
12, 

9 5 , 
67,50 

31,50 
20,1 
14,1 
57,50 
75,— 

125,
35,50 
6,— 
7,— 
9 , 

18, 

1 1 , 
13,50 
12,— 
15,— 
6,— 
6 , 
3,1 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

SURINAME 
Aanbiedingen 
SURINAME posHris 
Complete Jaargangen 
vanaf 30%! 

Jaar 

19751976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

Prijs e 

45 , 
1 1 , 
9 ,~ 
8 , 

15,
19,
20,— 
20,— 
22 , 
4 0 , 
39 , 
35 , 
39 , 
34 , 
32 , 
4 0 , 
4 0 , 
60,— 
76, 
80 , 
80,~ 
86, 
95 , 
70 , 
90,— 
91,— 
9 1 , 
97 , 

Postzegelboekjes 

1 t /m 6 p.stuk 1,35 
7 4,— 
8 5,50 
9 8,50 
10 5,50 

port 16 9,— 

' ! ' ▼ ▼ ▼ ' ♦ ' 
Bij aankoop van 
€ 50, Suriname 
of meer, ontvangt u 
de Zonnebloem 
Catalogus van 
Suriname 
GEHEEL GRATIS 

1054F postfris met 
certificaat € 875,

Nederland "speciaal" 
SSV gebruikt met certificaat € 390,
60V postfris met certificaat € 67S,
217A ongebruikt tanding 12 x 11 'A e 47,50 
880F postfris met certificaat € 540,
1166F gebruikt met certificaat e 675,
Dienst 17AF gebruikt met certificaat€ 450,
Dienst 6F gebruikt met certificaat e 100,
Port 48F gebruikt in paar met eert. € 300

NEPERUNDSE 
ANTIllEN 
PosttrIsse of 
gestempelde 
complete jaargangen 
zeer scherpe prijzenll 

Jaar Prijs € Prijs € 
postfris gMtempsJd 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

4 , 
3 , 

11,— 
5,— 

10, 
10 , 
11,— 
2 0 , 
16,— 
2 3 , 
2 2 , 
18 , 
21,— 
19,— 
25,— 
25 , 
3 3 , 
3 1 , 
2 6 , 
35,— 
2 9 , 
4 2 , 
55,— 
7 6 , 
66,— 
63,— 
8 0 , 

3,50 
2,50 
9 , 
4,50 
9,50 

10, 
11,— 
16,— 
13, 
19,— 
19,— 
14,— 
18,
16, 
2 0 , 
2 2 , 
3 0 , 
29,— 
25 , 
3 2 , 
2 6 , 
38 , 

2002 104,— 

CURAQAOANTILLEN 
Luchtpostzegeis 
postfris 
Nr. 
416 
17 
4144 
4552 
5368 
6981 
8288 
8990 

Prijs € 
42,50 
32,50 
19,— 
10,25 
11,75 
9,— 

325,
4,50 

NEDERLANDSINDll 
postfris 
Nr. 
22 
25 
27 
4047 
62 
etc 

Prijs e 
75, 
70 , 
125,
98,
4,50 

AANPItPING 
EERSTE PAO ENVELOPPEN 
NEPERLANP BLANCO 
Nr. E 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 

€10,50 
€ 2 4 , 
€ 5,50 
€12,50 
€ 4,50 
€ 1 2 , 
€ 9 , 

5 , 
5,50 
3,30 
4,50 
2 , 
1,25 
1,25 
4,— 
1,— 
1,75 
1,— 
1,25 
1,80 
0,70 
2,25 
0,60 
0,60 

78A € 1 ,— 
79 
80 
81 
82 
83 
84 

1,40 
0,80 
1,40 
0,60 
1,35 
0,80 

84A € 4,50 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

4,25 
1,20 
1,45 
0,55 
2,-
1,-
1,— 
1,80 
2.45 
1,35 
2,80 
1,50 
2,45 
1,35 
1,35 

100 € 2,80 
101 € 0,90 
102 € 0,90 

Nr.E 
103 € 0,90 
104 € 2,80 
105 € 0,90 
106 € 1,60 
107 € 1,35 
108 € 3,-
109 € 3,15 
110 € 0,95 
111 € 3,65 
112 € 1,50 
113 € 3,15 
114 € 2,80 
115 € 0,80 
116 € 3,15 
117 € 1,60 
118 € 0,80 
119 € 0,90 
119A€ 0,90 
120 € 2,50 
121 € 3,15 
122 € 2,60 
123 € 0,80 
124 C 2,80 
125 € 1,-
126 € 2,05 
127 € 1,30 
128 € 1,30 
129 € 2,25 
129A €32,50 
130 € 2,80 
131 € 2,80 
132 € 0,90 
133 € 5,-
134 € 0,90 
135 € 0,70 
136 € 1,90 
136A €22,50 
137 € 2,80 
138 € 0,70 
139 € 1,40 
140 € 0,50 
141 € 0,65 
142 € 0,65 
143 € 0,50 
144 € 1,-
144A € 16,50 
145 € 0,50 
146 € 1,25 
147 € 0,40 
148 € 0,40 

Nr's hierna ook 
verkrijgbaar tot heden! 

Voor oudere FDC's zie 
advertentie Filatelie 6 
pagina 501. 

Verzamelt U plaatfouten 
op FDC's, vraag 
vrijblijvend informatie. 

Bestellingen zenden naar: 

Postzegelhandel 
K. den Hertog 
Prins Bernhardstraot 4 
4132XGVianen 
Tel 0347372908 of 0347320943 
Fax 0347371874 
Postbank 42 69 335 
Bestellingen boven de € 35, worden franco toegezon
den Verzending geschiedt na ontvangst bedrag op 
postbank 42 69 335 
Ons bekende klanten betaling binnen 14 dagen 
Levering zolang de voorraad strekt 

Kantoor o p e n o p 
d o n d e r d a g 9.00 12 30 
en van 13.3018.00. 
Op andere d a g e n regelmat ig 
o p e n , even bel len van tevoren. 

EMAIL: postzegelhandeldenhertog@kliksafe.nl Zetfouten voorbehouden. 

mailto:postzegelhandeldenhertog@kliksafe.nl


Postzegelveüing 
Wiggers de Vries "v 
Heemraadschapslaan 100 

1181 VC Amstelveen 

G J. Garritsen 

beëdigd taxateur 

telefoon 0206249740 

fax 020  6249749 

Onze 186̂  veiling wordt gehouden 
op vrijdag 10 en zaterdag 11 juni 2005. 

1 ^^H^H 

H j 

M l.!n.M'"'£j^B*^' 
iit!''<iitiB'y'yiK^iffw 

1 4 

Met een uitgebreid aanbod van Nederland en O.R. betere zegels, afstempelingen, 
variëteiten, poststukken met luchtpostbrieven Nederland  NederlandsIndië, 

proeven uit de collectie van wijlen Pieter van de Loo, 
het 2*gedeelte van een uitzonderlijke collectie Vürtheim (NVPH 50 t/m 55), 

Japanse bezetting NederlandsIndië met zeldzaam materiaal. 

Buitenland met goede losse nummers o.a. Brazilië en China, 
landen en motiefcollecties uit meest particuliere nalatenschappen, brievenkavels, 

prentbriefkaarten met stoomtrams, treinen en goed Amsterdam. 
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Gaarne sturen v îj u een catalogus toe. 
Vanaf 25 mei ook op onze website: www.wiggersdevriespzv.nl 

http://www.wiggersdevriespzv.nl


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 183 staat gepland op 10/11 juni 2005 
in hote l A P E L D O O R N te A p e l d o o r n (catalogusverzending 18 mei). 

Verdere informatie zie onze catalogus 

P zitting: betere zegels, series en poststukken BUITENLAND. Aanbod van vrijwel alle 
Europese landen. 
O.G. van Nederland: betere zegels, series en poststukken incl. 
LUCHTPOST van Curagao en Suriname. 
Oorlogspost P en 2^ Wereldoorlog. 

2̂^ zitting: Nederland met EO postgeschiedenis, gefrankeerde poststukken en 
stempelmateriaal, 
Afdelingen firmaperforaties, postwaardestukken en uitgebreid 
SCHEEPSPOST, aangeboden op maatschappij en per schip. 
Standaard-series gestempeld, ongestempeld en postfris, veel variëteiten, 
drukafwijkingen en o.a. 126Bv postfris. 

3̂^ zitting: partijtjes en deelcoUecties alle landen incl. Nederland met O.G., en FDC's 
Nederland. Kleine afdelingen FISCAAL en MUNTEN. 

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

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

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

Alle losse nummers uit deze veiling zijn te bezichtigen tijdens PARKSTAD FILA te 
Kerkrade van 20-22 mei a.s. 

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

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

mailto:opv.stainps@tiscali.nl


S^WSIBi E 
AUSTRALISCHE PTT: 
'DALAI UATMAAR' 

De Australische posterij
en hebben het plan om 
een gelegenheidszegel 
aan de geestelijk leider 
van de Tibetanen te wij
den, laten varen. Dat 
meldt Gibbons Stamp 
Monthly van maart 2005. 
Er was een ontwerp ge

De Dalai Lama. 

maakt waarop de leider 
(bij de meesten onder 
ons beter bekend als de 
Dalai Lama) in zijn tradi
tionele kledij te zien was, 
onder de inscriptie His 
Holmess the Dalai Lama. Na 
het bekend maken van de 
plannen kwamen er hef
tige protesten van China, 
dat zoveel druk uitoefen
de dat men van het plan 
afzag. China is een be
langrijke handelspartner 
van Australië. 
Het is niet voor het eerst 
dat de Chinezen zich be
moeien met een emissie 
van een ander land: eer
der veroorzaakten be
zwaren van China het te
rugtrekken van een zegel 
uit de serie My Dream/or 
Peace One Day van de Ver
enigde Naties. Op de ze
gel was een klein vlagge
tje van de 'afvallige pro
vincie' Taiwan te zien. 

KIWIPEX: EIGEH 
POSTZEGELS 

Volgend jaar wordt in 
NieuwZeeland weer een 
KIWIPEX gehouden, de 
internationale expositie 
die down under veel pu
bliek trekt. Er wordt van 
alles uit de kast gehaald 
om publiciteit voor dit 
evenement te genereren. 
Zo bereikt ons het bericht 
dat KIWIPEX 'eigen' post
zegels uitgeeft waarvan 
de opbrengst aan de ten
toonstelling ten goede 
moet komen. We stelden 
de organisatie de vraag of 
het om 'echte' zegels, 
danwei om Cinderella's 
gaat. Een mailtje van Da

vid Smitham uit Nieuw 
Zeeland maakt duidelijk 
dat het om postzegels 
gaat: 'De posterijen bij 
ons stellen elke organisa
tie die dat wil in staat, ei
gen postzegels te laten 
vervaardigen'. De zegels 
zijn dus frankeergeldig. 

FILATELIEPRIJS 
ZORGT VOOR KLEUR 

Op Postex 2004 sleepte 
het blad Thema (Neder
landse Vereniging voor 

^ Thematische Filatelie) de 
= prijs voor het beste blad 
2̂  van een gespecialiseerde 
"■ vereniging in de wacht. 
* Dat leverde een bedrag 
3 van 250 euro op, geld dat 
5 goed wordt besteed, 
i Want de prijs wordt na

—^^ meiijk omgezet in kleur. 
1 7 d '̂̂  ^^^ nummer van fe
• ' " bruari was het resultaat 

al te zien: niet alleen de 
cover (zie hiernaast) 
werd voorzien van een 
mooie kleurenillustratie. 

de achterpagina is ook in 
Jlyin^ colours uitgevoerd. 
Zo hebben alle leden van 
de NVTF plezier van de 
prijs die eindredacteur 
Paul Daverschot en zijn 
team binnensleepten! 

Thema (T ^ 
TWOICimifT VOOII TMBIUTIKtW HLATEL« 

BLOEMETJE VOOR 
TPGMEDEWERKERS 

Alle zeventigduizend me
dewerkers van TPG en 
TNT in Nederland heb
ben op 10 maart jl. een 
kleine bloemenhulde van 
hun baas. Peter Bakker, 
'in de bus' gekregen. Ze 
ontvingen een bos oranje 
tulpen omdat 2004 zo'n 
succesvol jaar voor het 
bedrijfis geweest. De tul
pen werden op de veiling 
van Aalsmeer gekocht. 
Nooit eerder werden in 
ons land zoveel bloemen 
in dezelfde kleur door 
een en dezelfde klant af
genomen. Door de enor
me TNTorder waren 
oranje tulpen bij de regu
liere bloemenkiosken tij
delijk moeilijk verkrijg
baar. TPGPost bestelde 
tulpen van de soorten 
Prinses Irene, Laura Fy^i, Vi
king en Adrem. De opera
tie werd in het geheim 
uitgevoerd om prijsop
drijving te voorkomen. 

WEBSITE POSTEX 
IS IN DE LUCHT 

Zoals het spreekwoord 
zegt: de tijd vliegt. Want 
terwijl we ons Postex 2004 
nog heel goed herinne
ren, is de website voor de 
volgende editie, Postex 
2005, alweer in de lucht. 
Regeren is nu eenmaal 
vooruitzien, dus geen 
wonder dat er nu al infor
matie over dit jaarlijkse 
evenement op het Inter

net te vinden is. Als u ook 
van filatelistische voor
pret houdt: breng de site 
een bezoekje  het adres 
is u;u)U).postex.in/o. 

TWEELINGZEGEL 
REMBRANDT? 

Er komt volgend jaar een 
Duitse zegel ter ere van 
de 400ste geboortedag 
van de wellicht bekendste 
Nederlandse schilder al
ler tijden: Rembrandt van 
Rijn. De emissie werd on
langs officieel door het 
Bundesministerium der Fi
nanzen aangekondigd. 
Mooi nieuws natuurlijk, 
maar misschien wordt 
het nóg mooier, want het 
ministerie voegt aan zijn 
mededeling nog een veel
betekenend zinnetje toe, 
te weten: Eut. Gcmein
schajtsmarke mit NL. Dat 
zou dus kunnen inhou
den dat er in 2006 een 
tweelingzegel aan de Ne

derlandse loketten te 
koop zal zijn. Bij onze 
zegslieden van TPGPost 
konden we het bericht 
niet bevestigd krijgen. De 
zwijgzaamheid van TPG
Post heeft ongetwijfeld te 
maken met het gevoerde 
publiciteitsbeleid: de 
emissies worden steeds 
een half jaar van tevoren 
aangekondigd. 
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MUG ONTMOET 
OLIFANT 

Dat er mensen zijn die 
van een mug een olifant 
maken, daarmee vertel
len we u niets nieuws. 
Maar valt er van een mug 
en een olifant samen ook 
nog iets te maken? Het 
antwoord is 'ja'! Onze le
zer Arend Spijkman le
vert het bewijs: het recen
te postzegelvelletje met 
foto's van 'bedrijfskunst' 

dat hij onlangs kocht, 
toont een combinatie die 
te danken is aan de roe
keloosheid van een mug. 
Het insect kwam op de 
drukpers terecht en werd 
daar geplet. Laat de laat
ste rustplaats van de mug 
nu net het tabje zijn dat 
de 'zegel met de olifant' 
van een toelichting voor
ziet! Mug en olifant: ze 
zijn op het vel van Arend 
Spijkman onverbrekelijk 
met elkaar verbonden... 

OMGEKEERDE 
BEDOELING 

In de rubriek Thematisch 
panorama van april jl. (pa
gina 347, onder het kopje 
'Nogmaals: de Open 
Klasse') is helaas  geheel 
buiten de schuld van de 
auteur  een vervelende 
fout geslopen. Vermeld 
werd dat bij een inzen
ding in de Open Klasse 
het nietfilatelistische 
deel minimaal 50% van 
de collectie moet uitma

ken. Het woordje 'niet' 
had echter niet gebruikt 
mogen worden. Voor alle 
duidelijkheid vermelden 
we op deze plek dan ook 
dat u de desbetreffende 
zin als volgt had moeten 
lezen: 'Het opvallendste 
verschil met het vorige 
(vrij soepele) Nederland
se reglement is dat nu de 
regel geldt dat het filate
listische materiaal mini
maal 50 procent van de 
verzameling moet uitma
ken.' Redactie Filatelie 



TWEEMAAL EEN 
LETTER TE WEINIG 

Filatelie is wel de laatste 
om lacherig te doen over 
zetfouten (zie de voorpa
gina van het januarinum
mer 2005 van Filatelie en 
zoek de ontbrekende let
ter!), maar we melden 
zulke foutjes toch altijd 
graag. Laten we begin
nen bij onze Oosterbu
ren, want hoe gründlich de 
Duitsers ook zijn, ze ma
ken net als wij wel eens 
een foutje. Bijvoorbeeld 
in het stempel dat op 11 
maart ter gelegenheid 
van de verschijning van 
de zegel 'Honderdste ge
boortedag van Joseph 
Schmidt' werd gebruikt. 
Toen het bewuste stem
pel al afwas en ook al in 
gebruik was geweest om 
er eerstedagenveloppen 
mee te vervaardigen, 
kwam men er pas achter 
dat er een zetfout in het 
stempel zat. Niet het 
woordje Erstausgabe maar 
het incorrecte Erstaugabe 
(zonder tweede 's' dus) 
bleek het nogal Spar-

JERSEY 

taans uitgevoerde stem
pel te sieren. En hoe pre
cies de Duitsers ook zijn, 
de fout herstellen konden 
ze niet meer - daarvoor 
was het te laat, liet men 
in Bonn weten. 

ftONyv 

53111 
En dan is er nog die zegel 
die Jersey in 2004 uitgaf. 
In de serie A Peculiar of the 
Crown (een verwijzing 
naar de bijzondere status 
van het eiland) verscheen 
een zegel van 40 p. met 
het portret van de Engel
se koningin. Helaas, haar 
naam werd niet correct 
geschreven, want er ont
breekt een 'a'. Pas na een 
jaar ontdekt, dus net als 
in Duitsland veel te laat 
om er nog iets aan te 
kunnen doen. 

KLAP VAN DE 
MOLENWIEK? 

Lezer Herbert van den 
Bos heeft iets bijzonders 
gevonden: een velletje 
met de recente zegels in 
het type-Molen waarvan 

de stans drastisch is ver
schoven. Op onderstaan
de afbeelding is het effect 
van die verschuiving - het 
is alsof de stans een stevi
ge klap van de molen 
heeft gekregen - goed te 
zien. 

OOSTENRIJKERS MET 
'N HOLLANDS TINTJE 

Ze schijnen in Oostenrijk 
een groot succes te zijn: 
de gepersonaliseerde ze
gels die daar sinds enige 
tijd besteld kunnen wor
den. De zegels worden in 
ieder geval volop besteld 
en er wordt ook (in het 
Bondsblad Die Briefmarke) 
bijgehouden welke 
'emissies' zoal verschij
nen. Fritz Kaiser uit Lely
stad meldde in de afgelo-

NEDERLAND 
ÖSTERREICH €0 55 

pen maanden een aantal 
Oostenrijkse gepersona
liseerde zegels met een 

Nederlands tintje. Een 
beetje 'rolbevestigend' is 
het afbeelden van onze 
Zomerzegel met een 
meisje in de typische kle
derdracht van Volendam. 
Maar er zijn ook creatie
vere geesten. Zo zijn er 
inmiddels ook zegels ver
schenen die foto's laten 
zien van Nederlands 
spoorwegmaterieel. Het 
levert aantrekkelijke ze
gels op. Blijf nog de 
vraag: wie bestellen zulke 
zegels eigenlijk? 

...EN WEER EEN 
EERSTEDAGKAART 

Zo'n twintig jaar geleden 
inventariseerde Cees Sta
pel voor het maandblad 
Philatelie (toen nog met 
'Ph') de eerstedagafstem-
pelingen op de eerste Ne
derlandse briefkaart, wat 
destijds een totaal van 
zestien kaarten oplever
de. Dankzij de website 
van de Nederlandse Ver
eniging van Poststukken
en Poststempelverzame
laars (u)U)u),po-en-po.nl) is 
dat aantal de laatste tijd 
uitgebreid; inmiddels 
zijn er vierentwintig van 
zulke kaarten gemeld, 
waarvan de laatste pas 
onlangs boven water 

kwam. We laten de kaart 
hier zien - helaas in 
zwart/wit - en roepen u 
op om, als u ook een 'eer-
stedagkaart' gevonden 
hebt, dat te willen mel
den aan Jan Boon, die uw 
vondst dankbaar zal no
teren. Zijn e-mailadres: 
uiebmaster(3)po-en-po.com 

CSZESLAW SLANIA 
OVERLEDEN 

Op 17 maart overleed 
Czeslau) Slania (83), een 
man wiens gravures alom 
worden bewonderd. Sla
nia (geboren in Polen) 
was een halve Zweed; 
sinds 1959 werkte hij als 
graveur voor de PTT van 
Zweden. Hij stak meer 
dan duizend zegels, niet 
alleen voor Zweden. Hij 
bleef tot aan zijn dood 

productief: nog in febru
ari stak hij een zegel die 
de 6oste zitting van de 
Algemene Vergadering 
van de VN herdacht. 

VN-BLOKJE 
UITVERKOCHT 

Waarom het zo is deelt de 
postadministratie van de 
Verenigde Naties niet 
mee, maar feit is dat het 
blokje United Nations 6oth 
Anniversary van 4 februari 
jl. geheel is uitverkocht. 
Het gaat overigens alleen 
om het blokje dat door de 
postadministratie in New 
York werd uitgegeven; de 
blokjes van de admini
straties in Geneve en We
nen zijn nog steeds ver
krijgbaar, al slinkt de 
voorraad daarvan ook 
snel. Zou het om een ac
tie van speculanten gaan? 
Of zijn de oplagen ge
woon te laag? We weten 
het niet; maar wat we wèl 
weten is dat de PTT van 
de VN zó blij was met dit 
onverwachte verkoopsuc
ces dat er een speciaal 
persbericht werd uitge
bracht onder de korte en 
krachtige kop Sold Out. 

HALTESTEMPEL: 
ONVERWACHT GOED 

Eén van de zeldzaamste 
haltestempels van Suri
name, Onverwacht, bracht 
op zondag 27 februari bij 
de veiling Sheraton & 
Peel van Rene'HiIlesum Fi
latelie (Roosendaal) on
verwacht veel geld op. 
Een briefkaart met een 
mooie, vrijwel volledige 
afdruk van dit kastje
stempel verwisselde voor 
€1.318,80 euro (exclusief 
kosten) van eigenaar. De 
inzet was €750. Wat ver
der in het oog sprong 
was dat uitzonderlijk 
hoge prijzen voor post-
waardestukken werden 

betaald. En daarbij vielen 
vooral de prijzen voor 
Noorwegen op: een 
doosje met daarin 235 
briefkaarten bracht ruim 
duizend euro op. Een an
der partijtje van iio stuks 

ging weg voor 675 euro. 
Ook ongebruikte post-
waardestukken waren ge
vraagd, Nederlandse zo
wel als buitenlandse. 
Meer informatie: zie de 
site www.filatelist.com. 
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30 APRIL: JUBILEUM 
KONINGIN BEATRIX 

Op 30 april jl. verscheen 
een postzegelblokje ter 
ere van het feit dat ko
ningin Beatrix vijfentwin
tig jaar op de Nederland
se troon zit. Het velletje 
bevat vijf postzegels die 
in waarde oplopen; van 
€0.39 via €0.78, €1.17 en 
€1.56 naar €2.25. Een in
drukwekkend scala, dat 
de kopers van zo'n velle
tje in staat stelt, elke brief 
of kaart tot 500 gram bin
nen Nederland te verzen
den. 

Afbeeldingen 
De zegels in het velletje 
geven een beeld van de 
werkzaamheden van 
koningin Beatrix in haar 
rol als staatshoofd. Meer 
over de zegels leest u 
elders in dit nummer, in 
een bijdrage van Bate 
Hylkema. Hier volstaan 
we met de hoofdthema's 
van de vijf zegels: 
€0.39 Inhuldiging (1980) 
€0.78 Troonrede (1991) 
€1.17 Bezoek Nelson 

Mandela (1999) 
€1.56 Bezoek aan de 

Nederlandse 
Antillen (1999) 

€2.25 Toespraak tot het 
Europees Parle
ment (2004). 

Ontwerper 
Ontwerper van de zegels 
is Samira Ben Laloua uit 
Rotterdam. Ze studeerde 
aan de Academie Sint 
Joost in Breda en volgde 
postacademisch onder

wijs aan de Jan van Eyck 
Academie in Maastricht. 
Ze werkt zelfstandig on
der de bureaunaam Ben 
Laloua/Didier Pascal. In 
2001 ontwierp Ben La
loua een serie van vijf ze
gels ter ere van het eeuw
feest van de KNNV ('5X 
hart voor de natuur'). 

Overige bijzonderheden 
De postzegels zijn zolang 

de voorraad strekt ver
krijgbaar op het postkan
toor, bij de CollectClub 
in Groningen en op de 
website u;u)U).tp5p0st.nl. 
De geldigheid van de 
postzegels voor de fran
kering is onbepaald. 
De zegels, die van nor
male gom zijn voorzien, 
werden in offset gedrukt. 
De drukker. Joh. En
schedé Security Print in 

Haarlem, heeft 750.000 
velletjes vervaardigd. 

Prestigeboekje 
Er is van het blokje 
'Regeringsjubileum ko
ningin Beatrix' een pres
tigeboekje gemaakt dat 
de vijf zegels bevat. Het 
boekje is op de genoem
de verkooppunten ver
krijgbaar voor €9.95. 
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24 MEI: ZAKELIJKE 
POSTZEGELS 

Op 24 mei geeft TPGPost 
twee nieuwe zakelijke 
postzegels uit, speciaal 
voor (klein)zakelijke 
klanten. De postzegels 
worden uitgegeven in 
rollen die honderd zelf
klevende zegels bevatten. 
De frankeerwaarden van 
de zakelijke postzegels is 
repectievelijk €0.39 en 
€0.78. 

Afbeeldingen 
TPGPost schrijft in een 
toelichting dat de tan
ding een van de onder
scheidende eigenschap
pen is van een postzegel. 
Wie een zegel uitvergroot 
tot een enorm formaat, 
blijft de afbeelding dank
zij de tanding als een 
postzegel herkennen. 
Zelfs zelfklevende post
zegels worden nog van 
een soort perforatierand 
voorzien; je zou dus kun
nen zeggen dat de tan
ding de tand des tijds 
heeft doorstaan. 
Het ontwerp van de nieu
we zakelijke postzegels is 
hierop gebaseerd: het 

kan worden samengevat 
met de beprippen postze
gel, rand, tand, punt en 
puntraster. 
Het ontwerp kwam tot 
stand door de tanding 
van de zegel vanaf de 
rand ('van buiten naar 
binnen') naar het zegel
beeld door te trekken. De 
diameter van de punten 
op de postzegel en hun 
onderlinge afstand is ge
lijk aan die van de eigen
lijke tanding. Met dat 
puntraster als basisstra
mien kwam de afbeel
ding (de in de punten uit
gespaarde waarden) tot 
stand. Maar er is niet al
leen leentjebuur gespeeld 
bij de basiselementen van 
een traditionele postze
gel: er is ook sprake van 
een verwijzing naar mun
ten. De punten op de 
postzegel dienen als een 
verkleinde afbeeldingen 
van munten. De kleuren 
van de nu in omloop zijde 
euromunten (roodkoper 
en nikkel) zijn ook voor 
de zegels gebruikt; ze 
versterken het zakelijk 
aspect van de postzegels 
en benadrukken de waar
de ervan. Het metallic 
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puntraster geeft dus niet 
alleen de voor postzegels 
zo kenmerkende tanding 
vorm, maar benadrukt 
ook de 'rijkdom' van de 
zegels. 

Ontwerper 
De twee zakelijke postze
gels zijn ontworpen door 
Martijn Sandberg (1967), 
beeldend kunstenaar uit 
Amsterdam. Hij studeer
de aan de Hogeschool 
voorde Kunsten in 
Utrecht en aan de Rijks-
akademie van Beeldende 
Kunsten in Amsterdam. 
Hij is gespecialiseerd in 
zogenoemde imafle-messa-
ges, werk dat werd ge
creëerd met behulp van 
grafische media. 

Overige bijzonderheden 
De nieuwe zakelijke post
zegels zijn - zolang de 
voorraad strekt - verkrijg
baar op het postkantoor, 
bij de CollectClub in Gro
ningen en op de website 
u;u;u).tp5p0st.nl. 
De geldigheid van de 
postzegels voor de fran
kering is onbepaald. 
De postzegels zijn zelf
klevend; ze zijn voorzien 
van een nagebootste tan
ding ('pseudotanding', 
ook wel 'slittanding'). 
De zakelijke postzegels 
zijn door Joh. Enschedé 
Security Print in Haarlem 
gedrukt in oplagen van 
706.000 (postzegel van 
€0.39) en 156.000 rollen 
(postzegel van o.€78). 

EMISSIEKALENDER 
MEI EN JUNI 2004 

14 juni: 
MOOI Nederland (afleverin
gen 5 en 6); twee velletjes 
met vijf postzegels van 
€0.39 (gegomd), gewijd 
aan Goes en Monnicken-
dam. 

6 september: 
Volgens nog onbevestig
de berichten zal TPGPost 
een tweelingemissie met 
de Volksrepubliek China 
uitgeven; thema: 'wind
en watermolens'. 

In Filatelie van juni 
wordt het tweede deel 
van het emissieprogram
ma 2005 gepresenteerd. 

http://tp5p0st.nl
http://tp5p0st.nl
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In de vorige aflevering 
van deze rubriek stonden 
we uitvoerig stil bij het 
begrip 'plaatfout'. Afge
lopen maand verscheen 
de nieuwe editie van het 
plaatfoutenhandboek van 
W. Mast. Het handboek 
is waar het de opgeno
men 'plaatfouten' betreft 
flink uitgebreid, zelfs zo
danig dat variëteiten die 
in de Speciale Catalogus van 
de NVPH worden ver
meld er langzamerhand 
bij in het niet vallen. Het 
verzamelgebied is flink 
in beweging; dat was 
trouwens ook al te mer
ken bij de hoeveelheid 
nieuwe plaatfouten die ik 
in het kader van de hang-
blokjes aan u kon mel
den. Nog steeds zien we 
kenmerken over het 
hoofd, ook al zijn ze al ja
ren aanwezig op hetzelf
de blokje (en soms zelfs 
op dezelfde plek) als die 
waarop andere kenmer
ken werden aangetrof
fen. 
Bij de Beatrixzegel van €3 
was het krasje op zegel 2 
in combinatie met de 
groene stip op zegel 5 al 
sinds februari 2002 bij 
verzamelaars bekend, 
maar ruim drie jaar later 
zagen we pas dat op dat
zelfde blokje ook een 
mooie rode kras zat in de 
linkeronderhoekvan ze
gel i[A]! 
De blokjes van €3 blijken 
nog veel meer kenmer
ken te hebben die nog 
niet eerder werden ge
meld: 
- een diagonale rode kras 
boven zegel i door de ril
lijn [B]; 
- een enigszins schuine, 
verticale kras die van bo
venin het blokje door de 
zegels I, 3 en 5 loopt tot 
onderin [C]. Hoewel dit 
in eerste instantie aan 
een rakelstreep doet den
ken, is het dat niet. De 
variëteit komt met regel
maat voor, namelijk om 
de drie blokjes in de 
(deel)oplagen met brede 
zowel als smalle hecht-
punten. Dank gaat naar 
Herbert van den Bos, 
voor het melden van dit 
kenmerk, dat - als het om 
de lengte gaat - met recht 
aanspraak kan maken op 

VOETLICHT: 
NEDERLAND 

de titel 'grootste van Ne
derland'; 
- twee groene stippen on
der de barcode bij'71' 
[D]; 
- een groene stip rechts 
van zegel 2, in de zijrand 
van het blok [E]. 
Voor zover het de diverse 
groene kenmerken be
treft zouden we die ook 
kunnen terugvinden bij 
latere oplagen van de ze
gel van €3 met TPGPost-
logo; tot dusver zijn ze 
echter nog niet aange
troffen. 
In maart 2005 werd bij de 
zegel van €0.50 ontdekt 
dat er op zegel 5, naast de 

'5 ' , een donkerblauw 
puntje te vinden was; zie 
hiervoor de vorige afleve
ring van deze rubriek. 
Wat op dat moment nog 
over het hoofd werd ge
zien was een bruine kras 
rechts van zegel 2 op het
zelfde blokje, dat duide
lijk van dezelfde portret
cilinder aflcomstig was 
[F]. Een naburig blokje 
(uit dezelfde verpakking) 
vertoonde ook een bruine 
kras, maar dan naast de 
barcode [G]! 
Beide nieuwe kenmerken 
(en nog enkele 'mini
stipjes') konden ook bij 
andere waarden worden 
teruggevonden. 
De beide grote krassen 
kwamen echter alleen 

maar bij de zegels van 
€0.39, €0.50 en €3.00 
met brede hechtpunten 
voor! 
Dit alles wijst er op dat de 
desbetreffende portretci
linder, voordat die werd 
vervangen, op het laatst 
was benut voor juist deze 
drie waarden. 
Bij de zegel van €0.78 zat 
vanaf het begin (januari 
2002) een uitstulping op 
de vijfde bar van de bar
code [H], die onopge
merkt bleef tot april 
2005! De zegel van €0.78 
is inmiddels verschenen 
in hangblokjes met het 
TPGPost-logo, met open 
gat en met een portretci-
ünder die wordt aangege
ven metW3. Dit betekent 

dat de beruchte 'kras in 
het haar' op zegel i (bij 
de waarden €0.39, €0.57, 
€o.6i en €0.76, alle met 
open hangoog) het einde 
betekende van 'cilinder 
W2' en dat de kras niet te 
vinden zal zijn bij de 
nieuwe blokjes met ze
gels van €0.78 blokjes. 
Bij de zegel van €0.39 (sn 
nu ook bij de zegel van 
€0.78 met open hang
oog) is een kapotte slit 
gevonden, links onderin 
bij zegel 4 [I]. De blokjes 
van €0.78 met deze slit-
fout vertonen een deer
niswekkend slechte druk 
van de portretcilinder. 
Het is niet te geloven dat 
TPGPost zulk slecht 
drukwerk accepteert. 

Een aantal uan deopdezepaflino 
besproken variëteiten is afgebeeld, 
de letters bij de dmerse kenmerken 
verunjzen naar de letters die in de 
tekst worden vermeld. 

ESËtlJ 
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100 JAAR NATUUR
MONUMENTEN 

Op 22 maart van dit jaar 
verschenen twee blokjes 
die elk vier zegels bevat
ten: in ene geval zegels 
van €0.39, in het andere 
van €0.65 meteen priori-
ty-aanhangsel. De blok
jes zijn gewijd aan het ju
bileum 'Honderd jaar Na

tuurmonumenten'. Op 
dezelfde dag verscheen 
ook een prestigeboekje 
(prijs: €9.95). 
Alle zegels zijn gedrukt 
bij Joh. Enschedé Securi
ty Print in Haarlem. Bij 
de blokken gebeurde dat 
in rasterdiepdruk, maar 
de zegels in het prestige
boekje zijn in offset ge
drukt. Dit betekent dat er 

twee typen zegels van 
elke waarde bestaan, die 
dan ook in de catalogi 
apart zouden moeten 
worden opgenomen. Ook 
de tandingen van de twee 
zegelversies verschillen 
van elkaar: aan de verti
cale zijden zitten in beide 
gevallen 16 tanden, maar 
horizontaal is er in het 
ene geval sprake van 25 

tanden (prestigeboekje) 
en in het andere geval 24 
(blokjes). Bij de zegels in 
het prestigeboekje werd 
bloktanding toegepast, 
voor de losse blokjes 
scheerperforaat. 
De blokken hebben de ar
tikelnummers 250361 en 
250362 en de product
barcodes+43023 en 
+43047. Althans, zo staat 

het op de blokken. De 
blokjes met zegels van 
€0.39 zitten echter ver
pakt in een envelopje met 
inhoud en dat is voorzien 
van een sticker met arti
kelnummer 25 0366 en de 
productbarcode +44198. 
De presentatiemapjes 311 
en 312 hebben als pro
ductbarcode +42224 en 
+42231. 

50 VOOR DE 
ONDERNEMER 

De op 22 maart jl. ver
schenen nieuwe zegels in 
business-sheets van vijftig 
zegels 'voor de onderne
mer' hebben een hang-
oog en vallen derhalve 
onder de geïntegreerde 
hangboekjes. 
De zegels zijn gedrukt in 
zeskleuren-offset bij 
Walsall Security Printing 
in Walsall (Verenigd Ko
ninkrijk). Er werden 
drukvellen geproduceerd 
die zes hangboekjes be
slaan (driemaal twee 
boekjes per vel). 
Het gekozen drukproces 
brengt met zich mee dat 
er veel zogenoemd bak
en braadspatten te zien 
zijn en ook dat er stipjes 

en krasjes voorkomen die 
zich lijken te herhalen. 
Maar dat is dan alleen het 
geval als u twee of meer 
van deze boekjes tegelijk 
koopt. Omdat er zes ver
schillende boekjes per 
drukvel werden geprodu
ceerd behoeven zulke 
stippen en krassen niet 
noodzakelijkerwijs ook 
op andere boekjes voor te 
komen. 

De zegels zijn behalve in 
hangboekjes ook ver
krijgbaar als vier losse, 

volledig doorgestanste 
zegels; we hebben het 
dan over de exemplaren 
die in presentatiemapje 
nummer 313 kunnen 
worden aangetroffen. 
Deze zegels wijken qua 
afwerking ('tanding') 
duidelijk af van de zelf
klevende versie. Op de 
kaart in het mapje is de 
productbarcode +43177 
voorgedrukt; het in plas
tic mapje is echter ook 
nog eens voorzien van 
een sticker met aparte 
barcode:+43 610' 

Nr Hecht Barcode- Artikel-
punten nummer nummer 

iHB.W [qflsetdruk WokoII] 'voor de ondernemer' 
22 03 2005 -50x0 39 euro 

051a 8 +43160 256601 

Oplage 

100.000 

Engeland 

lllllll 
714341"043177" 

Let op de verschillende 
barcodes 8"714341 "043610' 

FILATELISTISCH NIEUWS? 
u leest het het eerst op www.filatelie.ws! Maak GRATIS kennis met DE POSTZEGEL, het oudste 

Nederlandstalig tijdschrift uit Belgiè dat maandelijks verschijnt 
met de nieuwe Belgische en Nederlandse uitgiften. Verder 

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

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

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

Voor een GRATIS proefnummer schrijft u vandaag nog naar 
K.VB.R, Werfplaats 6 te B-8000 Brugge. 

Tel. & Fax: 0032 50 33.70.47. 
Het jaarabonnement bedraagt slechts 15 euro. 

Voor advertenties in DE POSTZEGEL: 
Tel. en Fax: 0032 1625.49.70 

Wie DE POSTZEGEL leest weet meer! 

http://www.filatelie.ws
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BELGISCHE JUDO
KAMPIOENEN 

Op 20 juni verschijnt een 
blok met zes zegels van 
€0.50 met prior, gewijd 
aan de prestaties van Bel
gische judosporters in de 
wereld. De zegels zijn 
ontworpen door Myriam 
Voz en Thierry Martin en 
hebben de nummers 
2005 (15a) toten met 
2005 (15J). De zesde zegel 
doet wat geforceerd aan; 
die doet denken aan het 
enige tijd geleden ver
schenen motorsport
blokje, waaraan achteraf 
nog een sporter moest 
worden toegevoegd die in 
eerste instantie was ver
geten. Bij dit judoblokje 
was de zesde zegel echter 
al bij de presentatie van 
het emissieprogramma, 
eind 2004, aanwezig. 
Op het blokje zijn de vol
gende judoka's afge
beeld: Robert van de Wal
le, Ingrid Berghmans, 
Ulla Werbrouck, Gella 
Vandecaveye, Christel 
Deliege en Johan Laats. 
In Nederland mogen we 
ons dan koesteren met de 
gedachte dat de triomfen 
van Anton Geesink de 
weg openden voor niet

Japanners in de interna
tionale judosport; een fi
latelistisch blijk van 
waardering zat (en zit) er 
in Nederland niet in. Hoe 
anders gaan die dingen 
in België! 

Robert van de Walle was 
Europees kampioen in 
1980,1985 en 1986; won 
goud op de Olympische 
Spelen in 1980 en brons 
in 1988. 

Ingnd Berghmans (geb. 
1961) was zevenmaal Eu
ropees kampioen, zes
maal wereldkampioen en 
in België Sportvrouw van 
het Jaar in de jaren 1980, 
1982,1983,1984,1985, 
1986 en 1988. 

Ulla Werbrouck (geb. 1972, 
Izegem) was Europees 
kampioen in de jaren 
1994 tot en met 1999 en 
won goud op de Olympi
sche Spelen. 

Gella Vandecaveye (geb. 
1973, Kortrijk) was ze
venmaal Europees kam
pioen tweemaal wereld 
kampioen; won zilver op 
de Olympische Spelen in 
1996 en was in België 
Sportvrouw van het Jaar 

in 1993 en 1997. 

Christel Deliê eSaiue was 
Belgisch kampioen in 
1987; bij Europese en we
reldkampioenschappen 
behaalde ze diverse me
dailles. In de jaren 'go 
werd ze niet meer door 
haar bond naar interna
tionale kampioenschap
pen, zoals de Olympische 
Spelen, uitgezonden. Ze 
vocht tevergeefs bij het 
Europese Hof dit be
roepsverbod aan. 

Johan Laats is bondscoach 
bij de junioren; hij was in 
1986 wereldkampioen ju
nioren en behaalde diver
se medailles nadien. 

Het gaat kortom om co
ryfeeën die hun roem 
overwegend in de jaren 
'80 en '90 vergaarden. 
Beide laatstgenoemden 
moeten kennelijk de ba
lans tussen Vlaams en 
Waals, respectievelijk 
tussen mannen en vrou
wen enigszins in even
wicht te brengen. 
Niet in balans is de taai
volgorde: viermaal Bel̂ ie 
voorop en slechts twee
maal Belflique (bij Ulla 
Werbrouck en Christel 

Deliege). De vraag rest 
waarom er aan Ilse Hey
len (brons tijdens de 

Olympische Spelen van 
2004) geen zegel is ge
wijd. 

310 

TAPIJTEN EN 
TURKIJE 

Op 20 juni verschijnen 
twee blokken met tien ze
gels (vijfmaal twee) van 
€0.44 en €o.55(?) die af
beeldingen van tapijten 
en wandtapijten laten 
zien. De zegels zijn ont
worpen door Myriam Voz 
en Thierry Martin en heb
ben de nummers 
2005 16a en 2005 16b. 
Op de zegel van €0.44 is 
een tapijt uit België te 
zien: De mensheid ouerual
len door de zeuen hoojdzon
den uit de reeks 'De zege
praal van de deugden 
over de ondeugden' (Ko
ninklijke Musea voor 
Kunst en Geschiedenis, 
Brussel). De zegel van 
€o.55(?) toont een Turks 
Hereketapijt. 
Wat betreft het vraagte
ken: bij uitgifte zal deze 
waarde waarschijnlijk 
€0.60 zijn (zie 'Meer 
nieuws over de langlo
pende zegels' op de rech
terpagina). 



HERDENKINGSZEGEL'.VIJFENZEVENTIG 
JAAR RADIO IN BELGIË' 

Op 20 juni verschijnt in 
België een blok met daar
in tien priorzegels (twee
maal vijf) van €0.50, ge-

het nummer 2005 i6bis. 
Die bis-aanduiding komt 
overigens niet zomaar uit 
de luchtvallen; het bis-
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wijd aan het vijfenzeven
tig-jarig bestaan van de 
Belgische radio. 
Op de zegel staan de na
men van diverse radio
programma's, zoals Clas
sic 21, Musiq'3, Donna Hit-
bits, Klara Continuo, Radio 
Vlaanderen Internationaal 
en Sporza. 
De zegel is ontworpen 
door Valerie Paul en heeft 

nummer werd al bij de 
presentatie van het post
zegeljaarprogramma ge
hanteerd. 
IVleestal worden dergelij
ke toevoegingen gereser
veerd voor later tussenge
voegde emissies of voor 
uitgiften die niet gepland 
kunnen worden (zoals de 
emissie voor de Tsunami-
slachtofifers). 

MEER INFORMATIE OVER DE NIEUWE 
LANGLOPENDE POSTZEGELS 

Met het oog op de wijzi
ging per 4 april jl. in en
kele tarieven voor zen
dingen naar het buiten
land verschenen op 21 
maart van dit jaar nieuwe 
langlopende zegels. 
Het publiek werd over 
het waarom van de nieu
we zegels pas op het laat
ste moment ingelicht. 

Na de uitgifte van een ze
gel van €0.06 in het type-
Posthoorn verscheen er 
nu een zegel van €o.io 
(Posthoorn) en zegel van 
€0.60 (Patrijs) in blokjes 
van tien (tweemaal vijf 
zegels). 
Ook kwamen de waarden 
€0.05 (Cirlgors) en €0.20 
(Zwartkopmeeuw) uit, 
maar die in loketvellen 
van vijftig stuks (tien
maal vijf zegels). 

Blokken van tien 
De zegels in blokken van 
tien werden gedrukt op 
de tweede Goebel-pers 
(met scheerperforeerin-
richting). 
De perforatiemaat van de 
zegels is ivli (14 tanden 
horizontaal, 16 tanden 
verticaal), waarbij de ver
ticale zijde overeen komt 
met de cilinderomtrek-
richting. 
Er is gedrukt van cilin
ders die tien panelen be
slaan, waarbij de panelen 
I tot en met 5 boven de 
panelen 6 tot en met 10 
werden geplaatst. 
De panelen i en 6 zijn 
voorzien van een drukda-
tum en een veltelnum-
mer. Bij de zegel van 
€0.10 is dat bijvoorbeeld 
23.11.05 enCg37o6; de 
productbarcode is 

-1-24050. Bij de zegel van 
€0.60 vermeldt de vel-
rand bijvoorbeeld 
12.III.05 en C 38852, als
mede de productbarcode 
+24234. 

Loketvellen van vijftig 
De zegels in loketvelen 
van vijftig werden ge
drukt op de eerste Goe
bel-pers; de zegels zijn 
voorzien van kamtan-
ding. Voorbeelden van 
drukdata en veltelnum-
mers: bij de zegel van 
€0.05 onder andere 
10.III.05 en £56693 met 
de productbarcode 
4-32345 en bij de zegel 
van €0.20 onder andere -
4.III.05 en E64804 met 
productbarcode -1-32338. 

Tariefverhoging 
In een persbericht van 16 
maart jl. kondigde De Post 
de volgende tariefverho

gingen per 4 april aan, 
voor briefzendingen met 
een gewicht tot en met 50 
gram binnen Europa: 
- non-prior van €0.55 
naar €0.60 
- prior van €0.60 naar 
€0.70 

Het voorgaande verklaart 
de komst van zegels van 
€0.05 en €0.20. Voor zo
ver het het priortarief be
treft is uitgegaan van het 
basistarief voor prior bin
nenland (€0.50) plus 
€0.20; samen is dat 
€0.70. 

Vervanging 
Op 4 april werd een aan
tal bestaande bestaande 
waarden vervangen door 
nieuwe: €0.03, €0.44 en 
€0.75. 
Voor de uitvoering van 
deze zegels, zo meldt Phi-
laneiDS, is gekozen voor 
blokjes van tien, zoals bij 
de hierboven genoemde 
zegels. 
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HET POST-PROJECT 'POSTSTATION' EN DE 
COGNITIVE SOLUTIONS-LOKETFRANKERING 

De Post is sinds mei 2002 
bezig geweest met het 
grootscheepse project 
PostStation; het betreft de 
loketautomatisering van 
haar kantoren. Eind no
vember 2004 was het 
project rond. In 2002 
werden 74 kantoren 
voorzien, eind 2003 
stond de teller op 503 
(van de 1.342). Volgens 
het jaarverslag 2003 van 
de De Post was het totaal 
aantal kantoren echter 
eind 2003 al met tien af
genomen tot 1.332. We 
mogen de komende tijd 
een verdere daling van 
het aantal postkantoren 
verwachten, dit omdat er 

steeds meer zogenoemde 
PostPunten komen en om
dat de loketten van de 
Belgische Spoorwegen 
NMBS ook voor post-
doeleinden worden inge
schakeld. Voorbeelden 
zijn Kontich (sinds 15 fe
bruari van dit jaar) en 
Moustière-sur-Sambre 
(sinds 17 februar 2005). 

Alle 1.332 kantoren ma
ken in principe gebruik 
van loketfrankering met 
de bekende zwarte in
brandingen op het ther
misch papier. De lijst van 
aangetroffen materiaal 
(samengesteld door een 
groep verzamelaars met 

als kern Jean-Pierre 
Claus, Alice van Renter-
gem en Lucien Van Hec

ke) is op zo'n zestig kan
toren na compleet. Er 
vinden echter wel steeds 

kleine aanpassingen 
plaats, recentelijk nog 
vanwege de aanpassing 
van de kantoornamen 
aan de taalwetten. Som
mige kantoren in de re
gio Brussel zijn bijvoor
beeld van Brussel 7 /Bruxel-
les 7 overgestapt op 
Bruxelles 7 BDB/Bruxelles 7 
BDB. Zulke veranderin
gen vallen niet altijd me
teen op. Ook komen de 
loketstroken van sommi
ge kantoren pas na een 
halfjaar of langer onder 
de aandacht van de verza
melaars; een voorbeeld is 
St. Lenaarts: al in novem
ber 2003 omgeschakeld, 
de eerste afdruk is van 
juni 2004 en een strook 
werd pas in april 2005 
aangetroffen! 



EEN DRIE DAGEN DUREND 
FILATELISTISCH FEEST IN LIMBURG 

Parkstad Fila loos en Fila Rolduc openen hun deuren 
Drie dagen lang - van 20 tot en 
met 22 mei aanstaande - draait 
het in Kerkrade in hoofdzaak 
om filatelie. Want ga maar na: 
in de Zuid-Limburgse stad wor
den dan de tentoonstellingen 
Parkstad Fila 2005 en Fila Rolduc 
2005 gehouden. Maar ook de 
zogenoemde Multilaterale Da
gen en de Bondsdagen van de 
Nederlandse Bond van Filatelis-

ZO RIJDT U NAAR 
PARKSTAD FILA 2005 

Met de trein: 
U rijdt tot Kerkrade-Centrum 
(eindpunt van de reis). 
Bij het verlaten van het station 
loopt u de eerste straat links (de 
Kapellaan) in. 
U loopt daarna rechtdoor langs 
het zwembad D'r Pooi tot op de 
Markt, waar het mijnwerkersmo
nument D'r Joep staat. 
Op het eind van de promenade 
gaat u linksaf (Niersprinkstraat) 
en na circa honderd meter ligt de 
Rodahal dan voor u. 
Het gaat om een wandeling van 
ongeveer tien minuten. 

Met de auto: 
Vanaf Eindhoven neemt U de 
A76/N281 richting Heerlen. Daar 
houdt u de richting Kerkrade aan. 
U neemt vervolgens de afrit Kerk-
rade-West. Volg de borden 'Kerk
rade-Centrum'. 
Na ongeveer drie kilometer (Heer
lener-, Kaalheider- en Kerkrader-
steenweg) rijdt u door de spoor
wegtunnel van het voormalige 
'Miljoenenlijntje'. 
Bij de rotonde die hier meteen 
achter ligt, rijdt u rechtdoor 
(Wijngracht) langs het Atrium 
MC. Aan het eind ziet u de Roda
hal voor u liggen. 
Er zijn in de onmiddellijke omge
ving veel parkeerplaatsen. Let op: 
op vrijdag en zaterdag moet u tus
sen 9 uur 's ochtends en zes uur 's 
avonds parkeergeld betalen! 

D'r Joep op de markt 

Op zoek naar een excuus om eens een uitje te maken naar 

Nederlands heuvelachtigste provincie, Limburg? Makkelijk 

zat: eind deze maand wordt in Kerkrade, zo'n beetje in 

het hart van het gebied dat als 'Parkstad Limburg' wordt 

omschreven, een prachtig postzegelevenement gehouden. 

Koffers pakken, dus! 

terale tentoonstelling in catego
rie 1 en met inzendingen in de 
eenkaderklasse, de jeugdklasse 
en de literatuurklasse. 
De organisatie is in handen van 
de Eerste Kerkraadse Philatelis
ten Vereeniging (die tijdens de 
tentoonstelling haar vijftigjarig 
bestaan zal vieren) en van de 
CSE, de Gezamenlijke Stuur
groep Evenementen. 

De karakteristieke Rodahal in Kerkrade staat eind deze maand gedurende drie dagen in het teken van de (internationale) filatelie 

ten-Verenigingen (NBFV) vin
den er plaats. En dan is er nog 
de Liechtenstein-Salon van de 
Nederlandse Vereniging van 
Postzegelverzamelaars van het 
Vorstendom Liechtenstein - ook 
de moeite waard! 

De stichting Parkstad Fila 2005 
mag er trots op zijn dat al die fi-
lateTistische touwtjes in een 
knooppunt - Kerkrade - bij el
kaar komen. Filatelistisch Ne
derland en veel verzamelaars 
uit de ons omringende landen 
zullen op de drie genoemde 
meidagen hun aandacht met 
plezier op het zuidelijkste deel 
van Nederland willen richten. 

PARKSTAD FILA 2005 
ParkstadFila 2005 is een multila-

PROGRAMMA PARKSTAD FILA 2005 (RODAHAL) 

Donderdag 19 mei 
vanaf 08.00 uur 

Vrijdag 20 mei: 
09.00 uur 
10.00 uur 
16.00 uur 

Zaterdag 21 mei: 
og.00 uur 
10.30 uur 
16.30 uur 
16.00 uur 
ig.00 uur 

Zondag 22 mei: 
10.00 uur 
16.00 uur 
16.15 uur 

Inhangen van de collecties (tot ca. 21.00 u.) 

Rodahal open 
Officiële opening 
Sluiting 

Rodahal open 
laarvergadering NBFV (Rolduc) 
Bondsborrel 
Sluiting 
Dmer en palmares (Rolduc) 

Rodahal open 
Sluiting tentoonstelling 
Afhalen verzamelingen 

Tijdens de drie dagen zijn er optredens van diverse muziekensembles. 



Conferentieoord Rolduc ook hier kunnen filatelisten hun hart ophalen. 

De expositie wordt onderge
bracht in de bekende Rodahal 
in Kerkrade, waar ongeveer dui
zend kaders zullen worden op
gesteld. 
In de hal zijn overigens niet uit
sluitend postzegelcollecties te 
zien: de handel is er met een 
aantal stands aanwezig (zie het 
aparte kadertje op de volgende 
pagina) en er zal ook een aantal 
postadministraties acte de pre
sence geven. Voor verzame
laars van filatelistische memo
rabilia is de tentoonstellingsen
velop met speciaal stempel van 
belang (zie verderop). 
Parkstaa Fila 2005 is op vrijdag 
20 en zaterdag 21 mei van 10-17 
uur geopend en op zondag 22 
mei van 10-16 uur. 

HOE BEREIKT U FILA ROLDUC 
(ABDIJ ROLDUC)? 

Met de auto: 
Vanaf Eindhoven neemt U de 
A76;N28I richting Heerlen. 
Daar houdt u richting Kerkrade 
aan en neemt u de afslag Kerk
rade. 
Daar gaat u linksaf U blijft deze 
weg (Hamstraat) volgen tot u niet 
meer verder kunt. 
Nu gaat u bij de rotonde driekwart 
rond (Nieuwstraat). 
Bij de tweede rotonde rijdt u recht
door. Bij de derde gaat u driekwart 
rond (Roderlanderbaan). U ziet 
Rolduc nu al aan uw rechterhand. 
Bij de volgende rotonde rechtsaf 
naar de gratis parkeerplaats. Tus
sen de Rodahal en Rolduc rijdt een 
gratis pendelbus, ook in omge
keerde richting. 

HOTELACCOMODATIE 
KERKRADE E.O. 

Als u de tentoonstelling 
bezoekt en zelf uw 
hotelaccomodatie wil 
regelen komen onder
staande adressen wel
licht van pas: 

Hotel Rolduc 
Heyendallaan 82 
6464 EP Kerkrade 
Telefoon 0455-466888 

Brughof 
Oud Erensteinerweg 6 
6468 PC Kerkrade 
Telefoon 0455-461333 

Winselerhof 
Tunnelweg gg 
6372 XH Landgraaf 
Telefoon 0455-464343 

Overstehof Landgoed 
Overs tehofweg 14 
6372 VG Landgraaf 
Telefoon 0455-320032 

Van der Valk 
Ter Worm 10 
6411 RV Heerlen 
Telefoon 0455-7ig450 

Bastion Hotel 
In de Cramer igg 
6412 PM Heerlen 
Telefoon 0455-754540 

Grand Hotel Heerlen 
Groene Boord 23 
6411 GE Heerien 
Telefoon 0455-713846 

Guesthouse Nr 16 
Coriovallumstraat 16 
6411 CC Heerlen 
Telefoon 0455-714777 

Marmi 
Leemkampsweg 51 
6415 RP Heerlen 
Telefoon 0455-723163 

Paris Stadshotel 
Geleenstraat i 
6411 HP Heerien 
Telefoon 0454-oogigi 

VOORLOPIG PROGRAMMA FILA ROLDUC (ABDIJ ROLDUC) 

Donderdag 19 mei: 
vanaf 08.00 uur Inhangen van de collecties (tot ca. 21.00 uur) 

Vrijdag 20 mei: 
og.oo uur 
11.00 uur 
16.00 uur 
18.30 uur 

Zaal open 
Officiële opening 
Sluiting 
Vertrek luchtballon met ballonpost 

Zaterdag 21 mei: 
og.oo uur Zaal open 
10.30 uur laarvergadering NBFV 
16.00 uur Sluiting 

Zondag 22 mei: 
10.00 uur 
11.00 uur 
17.00 uur 
17.15 uur 

Zaal open 
COLF/Burophila-vergadering 
Sluiting 
Afhalen van de verzamelingen 

In de kruisgangen van Rolduc is de Kin ĉr-eck, onderleiding van JeugdFilate-
lie Nederland, waar de jeugd zich met diverse spellen kan vermaken. 
Ook zijn er aanwezig de diverse gespecialiseerde verenigingen, die u veel 
informatie over hun organisaties zullen verstrekken. 

FILA ROLDUC 
Ook in Kerkrade te vinden, 
maar dan in conferentieoord 
Abdij Rolduc, is Fila Rolduc, een 
tentoonstelling in categorie 3 
die zal bestaan uit inzendingen 
van verenigingen die zijn aan
gesloten zijn bij Europhila. 
De organisatie is in handen van 
diezelfde Europhila en van het 
samenwerkingsorgaan COLF 
(de Limburgse Regioraad). 
Het gaat om een expositie van 
ongeveer tweehonderd kaders. 
Oolc de Limburgse Filatelisten-
dagen worden tijdens Fila Rol
duc gev\erd. 

LIECHTENSTEIN-SALON 
De Multizaal van de Rodahal in 
Kerkrade zal op 20, 21 en 22 
mei onderdak bieden aan de 
derde editie van de Liechten
steinsalon. Het gaat om een fila-
telistisch evenement dat zal 

worden georganiseerd door de 
Nederlandse Vereniging van 
Postzegelverzamelaars van het 
Vorstendom Liechtenstein (af
gekort NVPVL). 
De salon zal een overzicht ge
ven van de Liechtensteinfllatelie 
in circa 160 kaders; er zullen 
ook internationale inzendingen 
te zien zijn en verder heeft ook 
het Postmuseum in de Liech
tensteinse hoofdstad Vaduz 
toegezegd een bijdrage te zul-
lenTeveren (thema: 'Zestig jaar 
Liechtensteinse Rode Kruis'). 
Meer informatie over de salon 
en over Liechtenstein-filatelie-
vindt u elders in dit nummer 
van Filatelie. 

SPECIALE ENVELOPPEN 
Ter gelegenheid van Parkstad 
Fila 2005 en Fila Rolduc worden 
twee herdenkingsenveloppen 
alsook een brieftaart uitgege-
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De moeite vor\ een bezoek volop waard de speciale Liechtenstem-Salon die tijdens Parkstad 
Fila 2005 in Kerkrade zal worden gehouden, zie pagina ^86 en 387 in dit nummer 



OVERZICHT DEELNEMENDE 
HANDELAREN OP 
PARKSTAD FILA 2005 

Ruim dertig handelaren uit bin
nen- en buitenland komen naar 
Parkstad Fila 2005 Dit zijn ze 
(stand opgemaakt per 5 april jl) 

Ankersmit Briefmarken 
Zurich (CH) 

J Alderkamp 
Nunspeet 

Joke van den Berg 
Reeuwijk 

R Bouscher 
Amsterdam 

Bredase Postzegelhandel 
Breda 

Postzegelhandel Bredenhof 
Rotterdam 

Geertzen Philatelie 
Waarder 

K den Hertog 
Vianen 

Hillebrand Filatelie 
Klaaswaal 

Van Lokven-Posthof bv 
Den Bosch, Roermond, Hoogvliet 

De Maaskant 
Vortum - Mullem 

Drs WJ Oosterink-Philatelie 
Amstelveen 

C Opscholtens 
Rotterdam 

Ir H P Rozema Philatelie 
Den Haag 

Smits Philately 
Utrecht 

TonterVrugt 
Warnsveld 

Robert Wiktor 
Sittard 

Dirkv Rossum 
Zelhc (B) 

Weerenbeck 
Maastricht 

Vincennes Philatelie 
Pans (F) 

Nederlandsche Postzegelveiling 
Weesp 

Leuchtturm Nederland 
Rotterdam 

Werner GmbH 
Pfullingen (D) 

't Postzegelhoes (H Mans) 
Venlo 

Klaus Jacques 
Kelkheim (D) 

Importa bv 
Uden 

Uitgeverij Davo bv 
Deventer 

M-i-R Günther 
Horw/Luzern (CH) 

P Hafakker 
Oud - Beijerland 

GernotRoidl 
Herschbach (D) 

Overijsselse Postzegelveiling bv 
Enschede 

Roswitha Rietzdorf 
Pinneberg (D) 

Le Timbre 
Heerlen 

TIPS VOOR TRIPS IN 
KERKRADE EN OMGEVING 

Filatelie is een prachtige hobby, 
maar wat te doen als u tijdens de ex
positie nu eens iets geheel anders 
wilt zien dan postzegels' Gelukkig 
bieden Kerkrade en omstreken u vol
doende mogelijkheden voor een leuk 
uitstapje Enkele suggesties 

De tuinen 
van Rolduc 

Als u toch al een bezoek hebt ge
bracht aan de expositie in Rolduc, 
kunt u meteen van de schitterende 
omgeving genieten Abdij Rolduc 
biedt diverse mogelijkheden voor re
creatie en ontspanning De schitte
rende tuinen en een groot bosquet 
met vier vijvers zijn de moeite waard 
In een van de sfeervolle kelderbars of 
op het gezellige buitenterras kunt u 
een lekker drankje nuttigen 

Provinciaal museum 
Industrion 

Industrien is het provinciaal muse
um voor industrie en samenleving 
Het museum vertelt het verhaal van 

mensen en machines Honderdvijf-
tig jaar wonen, werken en leven pas
seren de revue In dit levendige mu
seum maakt u een boeiende reis 
door de fascinerende wereld van gis
teren, vandaag en morgen Het mu
seumgebouw neemt een markante 
plaats in naast het perron van het 
NS-station Kerkrade-Centrum Ele
menten en afwerkingen van indus
triële gebouwen zijn in het museum
gebouw duidelijk herkenbaar In
drukwekkend IS zonder meer de im
posante rode staalconstructie bij de 
ingang Stampende machines, ge
reedschappen en dagelijkse ge
bruiksvoorwerpen worden omgeven 
door theaterachtige decors Onder
steund door effectverlichting en me-
diaprogramma's wordt het verhaal 
van - bijvoorbeeld - de stroopberei-
ding, metaahndustrie, milieu en 
steenkolenmijnbouw 

Thematisch dierenpark 
GaiaPark Kerkrade 

In 2005 opent GaiaPark Kerkrade 
zijn poorten Dit 'thematisch dieren
park' vertelt het verhaal van de aar
de, van het heden en het verleden 
Gaia is de Godin 'Moeder Aarde' uit 

de Griekse oudheid Er bestaat een 
moderne theorie (de 'Gaia-theorie') 
die de aarde beschouwt als een le
vend geheel waarin alles met elkaar 
samenhangt en elkaar beïnvloedt 
Dit interessante verhaal van de aarde 
wordt in GaiaPark verteld aan de 
hand van een aantal geologische 
tijdperken die m deze regio m de bo
dem zichtbaar zijn 
Het thema 'Toen Limburg in de 
Tropen lag' brengt het tijdperk van 
het Carboon (steenkool) tot leven 
met planten en dieren die toen leef
den en waarvan sommige soorten 
ook nu nog bestaan 
Het thema 'Toen Limburg aan zee 
lag' maakt de tijd van de Mosasaurus 
zichtbaar, een periode waarin de 
mergellagen zo'n honderd miljoen 
jaar geleden gevormd zijn 

Stoomtrein Kerkrade-
Schin op Geul 

Sinds april 1995 verzorgt de Zuid 
Limburgse Stoomtrein Maatschappij 
(ZLSM) een stoomtreinverbinding 
tussen Kerkrade en Schm op Geul, 
op het baanvak van het oude miljoe-
nenlijnqe De treinen van de ZLSM 
rijden tot station Kerkrade Centrum 

STEMPELS TIJDENS 'KERKRADE' 

Tijdens de tentoonstelling in Kerkra
de is een aantal bijzondere stempels 
in gebruik (zie de tekst van het arti-

i> I 

kei), waarvan we er hier twee kunnen 
tonen Links ziet u het stempel van de 
Limburgse Filatelistendagen in Rol
duc, rechts het tentoonstellmgsstem-
pelvanPorkstadFila 2005 

<>̂  
/ 

s ^ 

mei 
2005 

ven Ook zullen twee speciale 
stempels m gebruik zijn De en
veloppen en de briefkaart kun
nen schriftelijk worden besteld 

Envelop Parkstad Fila 
De envelop ter gelegenheid van 
Parkstad Fila zaTworden ont
waard met het speciale ten-
toonstellingsstempel Het be
stelnummer van deze envelop 
is 032 Prijs €2 per envelop 
(gefrankeerd en geadresseerd) 
of € 2 50 (gefrankeerd en onge-
adresseerd, toezending onder 
couvert) 

Envehp Fila Rolduc 
Op de envelop die de expositie 
Fila Rolduczal herdenken, 
wordt het stempel van de Lim

burgse Filatelistendagen/Euro-
palia geplaatst Het bestelnum
mer is 033 Prijs €2 per enve
lop (gefrankeerd en geadres
seerd) of € 2 50 (gefrankeerd en 
ongeadresseerd, toezending 
onder couvert) 

Briefkaart Filatelistendagen 
In Kerkrade worden voor de 
39ste maal de Limbugse Filate
listendagen gehouden Ter gele
genheid van dit feit verschijnt 
een speciale briefkaart Het be
stelnummer van deze kaart is 
034 Een geadresseerde kaart 
kost € 1 50, een ongeadresseer
de kaart (onder couvert) € 2 

Envelop ballonvlucht 
Op vrijdag 20 mei worden enve
loppen uitgegeven die van een 
herdenkings- en aankomst
stempel zullen worden voor
zien De enveloppen gaan mee 
met de luchtballon die nog die
zelfde avond van het terrein van 
Rolduc opstijgt Het bestelnum
mer van dit ballonpostcouvert 
IS 035 Voor een gefrankeerde 
en geadresseerde envelop be
taalt u € 2 50 Het toezenden 
van een ongeadresseerde enve
lop (onder couvert) kost €3. 

Alle genoemde enveloppen en 
de briefkaart kunt u bestellen 
door geld over te maken op re
kening 11890431 n V de pen
ningmeester van de EKPV Ver
meld nauwkeurig wat u precies 
toegezonden wenst te krijgen 
en geef aan naar welk adres uw 
bestelling moet worden gezon
den De enveloppen worden 
voorzien van een persoonlijke 
zakenzegel met tab (afbeelding 
gemeentehuis Kerkrade) Meer 
informatie vindt u op de site 
www ekpv nl (zie hieronder) 

DE MEDAILLE VAN 'KERKRADE' 

BIJ een mooie tentoonstelling hoort 
een mooie medaille en die is er dan 
ook hieronder een schetsontwerp 



Europa 2005 
Cosironomie 

 ■ ' ' / ^ ' 

Zoals ieder jaar heeft Posteurop, de vereniging van Europese postadministraties, 
weer een gemeenschappelijk thema voor de Europauitgifte gekozen. 
Voor dit jaar is dat gastronomie. Het geeft de verschillende landen een goede 
mogelijkheid om hun lokale en traditionele gastrononxische hoogstandjes eens te 
presenteren aan een groot publiek. Op deze pagina is een kleine selectie daarvan, 
de postzegels van. Finland, Gibraltar, Griekenland, Guernsey, Ierland en 
Sar\ Marino zijn er afgebeeld. 

HELLAS cIJiOfA'LcU^OPA 

Begin vandaag nog een verzameling culinaire postzegels! 

Voor het bestellen van deze en andere postzegels, of voor een abonnement op de 
Europazegels, kunt u naar de vakhandel gaan. Voor het adres van een postzegelwinkel 
bij u in de buurt kunt u contact opnemen met: 

Filagent BV Windbrugstraat 1313 7511 MR Enschede (053) 43 42 532 info®filagent.nl 



JUBILERENDE NVPVL ORGANISEERT 
DERDE LIECHTENSTEIN-SALON 

g3Jaar Liechtensteinse zegels: van ontwerp tot realisatie 

Op 1 januari 1912 kwam er een 
verdrag tussen de Oostenrijk-
Hongaarse monarchie en de 
Liechtensteinse regering tot 
stand. Dankzij dit verdrag werd 
Liechtenstein onder meer tot de 
uitgifte van eigen postzegels ge
machtigd. 
De postdiensten in Liechten
stein werden tot die tijd door de 
Oostenrijkse posterijen ver
zorgd. De eerste zegels van 
1912 en ook de volgende uitgif
ten tot 1920 dragen nog het op
schrift K.K. Österreicinisclie Post 
in Fürstentum Liecintenstein (zie 
afbeelding 1). 
In de daarop volgende jaren 
wist het kleine vorstendom 
Liechtenstein zich een plaats in 
de internationale filatelie te ver
overen. Dat opklimmen verliep 
overigens niet op de wijze van 
een snel gemaakte carrière: 
vooral de kinderjaren van de 
Liechtensteinse filatelie waren 
soms stormachtig en leverden 
ettelijke tegenslagen op. 
In 1921 bijvoorbeeld had men 
de verkoop van de zegels over
gedaan aan een zogenaamd 
consortium, een private belan
gengemeenschap. De onsolide 
werkzaamheden van dit consor-

DOOR A R I E H A A S N O O T , O U D - V O O R Z I T T E R N V P V L 

Als je iemand vraagt wat hij of zij de belangrijl(ste 

gebeurtenis van het jaar 1912 vindt, dan zal het antwoord 

wellicht zijn 'de dood van Karl May', 'het vergaan van de 

lUank' of 'de eerste luchtpostvlucht in Duitsland' (in welk 

geval we ongetwijfeld met een filatelist te maken 

hebben). Maar 1912 is ook het jaar van een andere 

belangrijke gebeurtenis... 

t ium, de opzettelijk geprodu
ceerde variëteiten, misdrukken, 
tandingsverschillen en dergelij
ke, stelden het jonge postzegel-
land in een kwaad daglicht [af
beelding 2) 
Deze slechte ervaringen en het 
nieuwe postverdrag met Zwit
serland, dat op 1 februari 1921 
in werking trad, gaven de rege
ring aanleiding tot het weer in 
eigen hand nemen van de uit
gifte en verkoop van postzegels. 
De sindsdien correcte uitgifte-
politiek van het land heeft de 
Liechtensteinse zegels over de 
gehele wereld bekend en geliefd 
gemaakt - maar dat kwam niet 
alleen door die politiek. Het 
voortdurende streven om door 

middel van de gekozen postze-
gelvorm de uitgiften zoveel mo
gelijk artistieke expressie te ver
lenen, is er vooral de oorzaak 
van dat het succes doorbrak. Al 
van het begin af waren de ont
werpers er steeds op bedacht 
'eigenlijke Liechtensteinse on
derwerpen' gestalte te geven. 
Zij kozen bewust voor thema's 
en onderwerpen die te maken 
hadden met net vorstenhuis, de 
Liechtensteinse flora en fauna, 
de geschiedenis, de eigen dor
pen en landschappen en de 
Kunstschatten van de vorst (af
beelding^). Dezeeels legden 
daardoor steeds de nadruk op 
de innige relatie die de Liech
tensteiners met hun vorst en 

met hun vaderland hadden en 
hebben. Enkele belangrijke 
postzegelontwerpers mogen 
hierbij worden genoemd: Kolo-
man Moser (zegels van 1912), 
Luigi Kasimir, Eugen Verling 
(uit Vaduz), professor Eugen 
Zotow, Mattheüs SchiestI, Karl 
Bickel (uit Zwitserland) en de 
Liechtensteiners josef Seger en 
Anton en Martin Frommelt. 

De M//inesö/iger-zegels van 1961 
werden in velerlei opzicht een 
veelbetekend accent in de 
Liechtensteinse postzegelkunst 
[afbeelding 4). Hélio Courvoisier 
in La Chaux-de-Fonds (Zwitser
land), die sinds 1933 ook voor 
Liechtenstein postzegels druk
te, verrichtte met deze serie een 
topprestatie in postzegeldruk
kunst: voor het eerst werd een 
eigen meerkleurenbehandeling 
toegepast. Daarmee deed tege
lijkertijd de kleurenpracht in de 
Liechtensteinse vormgeving 
zijn intrede, een aspect dat in 
het vervolg tot een onmisken
baar kenmerk van de Liechten
steinse zegels zou worden. 
Vanaf 1961 gaven meer autoch
tone grafici en schilders vorm 
aan de zegels van het vorsten-

Onder 2 Slot 
Gutenberij, een 
pandeconsor-
tiummtgijitn 

uit 1920 

1. De eente zegeh (iqi2) met toen nog K Ostemtchischc Post m Fürstentum Liechtenstein'. 

FIRST DAY COVER 
f RSTTACSBRIEF 

Links 4 - De eerste 'Mmne-
sanger'-sene uit i g6 i op 
een eerstedagenvelop. 

Rechts (van Imks naar 
rechts) 5 Kleine 

Jauna (1975, Georg 
Malin); ujapenze^el 
(igj 3, Louis Jager) 

en 'Landsitz in 
Poltaua' van Eu^en 

Zoto 01(1996, 
Cornelia Eberle). 

Hierbouen en 
dan met de klok 

mee 3 Vorst 
Franz I en 

uorstin Elsa 
(1928), lucht
post 1934/36 

(adelaar), ruïne 
m Schellenberg 

(1937), het 
doek'De heilige 

Johannes' 
(1952) en het 
Binnenkanaal 

(1945)-

'ü^mmm 
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UITGiBREID OVERZICHT 
LIECHTENSTEIN-FILATELIE 

De LiecKtcnst£in-Salon tijdens Parlatad 
Fiia 2005 in Kerkrade geeft u in 151 
kaders een uitgebreid overzicht van 
wat de Liechtenstein-filatelie u te 
bieden heeft. U kunt er onder meer 
de prachtige inzending 'Zestig jaar 
Liechtensteinse Rode Kruis' van het 
Postmuseum in Vaduz bewonderen. 
Verzamelaars uit Liechtenstein, 
Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland 
en Nederland komen dit evenement 
bezoeken. Enkele programma-on
derdelen: 
- op vrijdag 20 mei vindt om 10 uur 

's morgens de opening plaats; 
- omstreeks 16 uur: Apéro in de 

Multizaal van de Liechtcnstem-Salon; 

- op vrijdag 20 en zaterdag 21 mei-
wordt een aantrekkelijk 'gasten/ 
dames'-programma geboden; 

- zondag 22 mei wordt vanaf 14 uur 
een gezamenlijke bijeenkomst 
met de buitenlandse gasten (RIS 
Rmgtregïn) gehouden. 

In kasteel Erenstein wordt op zater
dagavond 21 mei een gezellige 
feestavond met muzikale omlijsting 
gehouden waarop behalve NVPVL-
leden ook genodigden welkom zijn. 
Informatie over deze avond en over 
hotelaccommodatie in het 
nabijgelegen hotel Brughof wordt 
verstrekt door Piet van Dijk, 
Boterdiep 7, 2904 ED Capelle a/d 
IJssel, telefoon 010-4512925, Piet 
ten Wolde (0513-623195) of Arie 
Haasnoot (0180-314429; email 
ahaasnoot@casema. n!). 

dom. Zowel bekende als ook 
jonge krachten werden in staat 
gesteld naam te maken als 
postzegelontwerper. Voorbeel
den zijn Georg Malin, Louis Ja
ger en Cornelia Eberle. Net als 
voorheen het geval was werkten 
tussendoor ook ontwerpers uit 
naburige landen succesvol 
mee, onder anderen Otto Zeil
ler en Wolfgang Seidel (ajheel-
dings). 
In 1966 werd de organisatie van 
de posterijen binnen de toen 
bestaande mogelijkheden van 
de wetgeving vernieuwd. De ta
ken en bevoegdheden werden 
tussen twee gescheiden dien
sten verdeeld. De algehele ver
vaardiging van zegels - met in
begrip van de creatieve en pro
ductieve kant - behoort sinds
dien in Liechtenstein tot de taak 
van het Amt für Briefmarkenge-
staltung, geleid door Karin Frick 
en Hermann Hassler, welke 
laatste ook directeur is van het 
Postmuseum in Vaduz. De ver
kooporganisatie ligt sindsdien 
in handen van de Postwertzei
chenstelle, die onder leiding 

staat van Leo Heeb. Sinds 1 ja
nuari 2000 zijn de postkanto
ren en de logistiek geprivati
seerd in de Liechtensteinische 
Post AG (zie afbeelding 6). Heel 
opmerkelijk is dus dat het 'Bu
reau voor Filatelistische Vorm
geving' een overheidsdienst is 
gebleven. Dit betekent onder 
andere een bescherming van 
het uitgiftebeleid, dit tot groot 
genoegen van de vijf internatio
nale Liechtensteinse postzegel
verenigingen (voor Nederland 
isditdeNVPVL). 

Opmerkzame filatelisten zal het 
zijn opgevallen dat de onder
werpen van de Liechtensteinse 
zegels gedurende de laatste 
dertig jaar gevarieerder en origi
neler zijn geworden. Veel nieu
we en ongebruikelijke ideeën 
worden met inzet van de techni
sche vooruitgang op het gebied 
van het drukken van postzegels 
verwezenlijkt. Hermann Hass
ler, die zoals gezegd de leiding 
heeft van het Amt für Briefmar
kengestaltung, durft het op zich 
te nemen de Liechtensteinse fi

latelie in artistiek opzicht in een 
nieuw daglicht te stellen. Zijn 
beleid krijgt binnen zowel ais 
buiten de filatelie de hoogste 
waardering. Duidelijke voor
beelden van zijn invloed zijn te 
vinden in de thema's kunst, ge
schiedenis, kerken religie, mo
narchie, natuuren landschap, 
arbeid en sport. De indrukwek
kende vormgeving van ver
scheidene postzegelseries van 
de 'nieuwe ti jd' is in staat dit 
aanschouwelijk te bevestigen 
[afbeeldingen 7, 8, 9 en io). 
Liechtenstein kan, in verhou
ding tot de omzet van de poste
rijen, op een groot aantal filate
listen en verzamelaars rekenen 
die regelmatig de nieuwe emis
sies betrekken. Omdat maar 
een klein deel van de frankeer-
waarde voor frankering wordt 
gebruikt, wordt er relatief be
scheiden gebruik gemaakt van 
de diensten van de posterijen. 
Het grootste deel van de uitgif
ten gaat tegen nominale waarde 
rechtstreeks naar de filatelie. 
Daarom kan Liechtenstein het 
zich in de regel veroorloven het 
vervaardigen van postzegels 
iets meer te laten kosten; men 
hoeft bij de keuze van een veel
eisend productieproces dus 
niet zuinig te zijn [afbeelding n). 
Het huidige, terughoudende 
uitgiftebeleid (er verschijnen in 
Liechtenstein viermaal per jaar 
gemiddeld twee series) en de 
betrekkelijk geringe oplagen 
staan borg voor een zekere 
waardevastheid van de zegels. 
Als onvermoeibare ambassa
deurs van Liechtenstein zullen 
postzegels, ook in de eenen
twintigste eeuw, meehelpen het 
indringende beeld dat deze klei
ne staat te bieden heeft - en dat 
zeker ook in het buitenland - tot 
uitdrukking te brengen. 

NVPVL: VIJFENDERTIG 
JAAR JONG 

De Nederlandse Vereniging van 
Postzegelverzamelaars van het 
Vorstendom Liechtenstein (afge
kort NVPVL) bestaat dit jaar 35 
jaar en heeft een kleine 250 leden. 
De vereniging houdt zich uitslui
tend bezig met Liechtenstein-fila
telie en heeft als activiteiten de uit
gifte van het Mededelingenblad LiecK-
tcnstein (viermaal per jaar); schrif
telijke veilingen van Liechten
steinse zegels; de verzorging van 
een speciaal abonnement waarin 
de nieuwe emissies, eerstedagen-
veloppen en maximumkaarten 
aan leden worden geleverd; het or
ganiseren van tenminste eenmaal 
per jaar een ledenvergadering en 
een verenigingsbijeenkomst (alle
bei in Utrecht, op het Bondsbu
reau); het adviseren bij het samen
stellen van tentoonstellingsinzen
dingen; het organiseren van 
Liechtenstein-tentoonstellingen 
en het begeleiden van filatelisti
sche reizen naar internationale 
tentoonstellingen als LIBA '92, 
WIPA 2000, LIBA '02 en Parkstad 
Fila 2005. Tijdens de multilaterale 
postzegeltentoonstelling Parkstad 
Fila 2005 (Rodahal Kerkrade, 20 
tot en met 22 meia.s.) is de ver
eniging vertegenwoordigd met 
151 kaders met internationale 
Liechtenstein-inzendingen in de 
Liechtenstem-Saion (zie het andere 
kaderstukje). 
Als u naar Kerkrade komt, breng 
dan een bezoekje aan de vereni
gingsstand van de NVPVL; het is 
de moeite waard! 
Voor overige informatie over de 
NVPVL kunt u zich wenden tot de 
secretaris van de vereniging, de 
heerl.W. Brouwers, Postbus 
54147, 3008 JC Rotterdam. 

Lmks 6. Maximumkaart met 
de zegel 'Priuatisenn^ van de 
Liechtensteinse Post per 
i januan 2000' 
Onder 7 Sportzegeltergele-
genheid van Nakano iggS 
RecKts. 8. Blokje ter flelegen-
heid van het Heili^Jaar 2000. 

2000 JAHRE CHRISTENTUM HEILIGES JAHR 2000 

; FUERSTENTUM LIECHTENSTEIN: FUER5TENTUM LIECHTENSTEIN I 

Links, g. Kroonpnns Alois en erf-
prinses Sophie op zegels uit 2002 

Onder 10, Klein maar indruk-
uiekkend het uorstendom Liechten
stein, hier uit de luchtgezien op een 
postzegel uit 2004. 
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Afbeelding ii - De Liechtensteinse kerstzegels van 2004 met 'kantperforatie'. 
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BFV NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN-VERENIGINGEN 
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LEZINGEN VAN HOOG NIVEAU OP 
BEKERTOERNOOI IN NIJMEGEN 
Alweer voor de vierde 
keer organiseerde de ver
eniging Nouiopost uit (het 
dit jaar 2000-jarige) Nij
megen het bekertoer
nooi. Het toernooi was 
een onderdeel van hun 
postzegelpromotiedag 
Postzegeltotaal. 
In zijn openingswoord 
ging de voorzitter van de 
Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigin
gen, de heer T. Koek, 
kort in op de toekomst-
problematiek van de ge
organiseerde postzegel
wereld. Hij zei verheugd 
te zijn dat er ondanks die 
problematiek toch jonge
ren in de zaal zaten, een 
uitlating die geriposteerd 
werd met de opmerking: 
'voornamelijk jonge se
nioren'. Voorzitter Koek 
toonde zich overigens 
erg tevreden over de ont
wikkeling van het beker
toernooi, want het mag 
zich in een stijgende be
langstelling verheugen. 
Wat vooral opviel was dat 
van de acht presentaties 
er zes gehouden werden 
met behulp van een bea-
mer (digitaal projectieap
paraat) - de 'jonge senio
ren' gaan dus zeker met 
hun tijd mee. Bij het 
toernooi van volgend jaar 
zou een optie kunnen 
zijn dat de Bonds-beamer 
wordt ingezet, zodat de 
deelnemers alleen het 
CD- schijfje in hun baga
ge behoeven te hebben. 
De redacteur van Nouio-
posta, het clubblad van 
Noviopost, maakte van de 
gelegenheid gebruik om 
een CD-ROM met een 
groot aantal gescande 
postzegelartikelen (het 
waren er circa duizend!) 
aan de heer Koek te over
handigen. iVlogelijk kan 
de NBFV hier iets mee, 
bijvoorbeeld door een di
gitaal archief van tijd-
schriftenartikelen op te 
bouwen. 

ALGEMENE 
FILATELIE 

Canada 
De spits in de categorie 
'Algemene filatelie' werd 
afgebeten door de heer A. 
Roozendaal met zijn pre
sentatie 'Geschiedenis 
van Canada tot en met 
koningin Victoria'. Hij 

behandelde de ontdek
king van Canada door de 
Engelsen en Fransen en 
sprak daarna over de 
overheersing door de 
Amerikanen en Schotten. 
Ook het begin van de 
postdienst in 1783 l<wam 
ter sprake, evenals de 
ontwikkelingvan Canada 
via de federale staten en 
de latere samensmelting 
tot het huidige Canada. 
Uiteraard werd het ver
haal geïllustreerd met de 
bijbehorende zegels en 
met de verschillende 
soorten stempels. 
De jury uond het een goed 
uerhaal dat ook^oed luerd 
gebracht. Het begin van de 
verhandeling neigt naar een 
thematische aanpak, zo luid
de het oordeel. 

Rode Kruis 
Vervolgens hield de heer 
C. uan der Horst een voor
dracht over het corres
pondentiebureau van het 
Nederlandse Rode Kruis. 
In de Tweede Wereldoor
log konden burgers in 
een bezet land door tus
senkomst van het Rode 
Kruis gratis corresponde
ren met iemand in 'vijan
delijk' gebied. De heer 
Van der Horst behandel
de onder meer de aantal
len poststukken en de 
tijdsduur van bericht tot 
antwoord. Ook zeldzame 
stukken (zoals die met 
censuurstempels van de 
bezetter) en de diverse 
bestemmingen (met En
geland en de Verenigde 
Staten als grootste afne
mers) kwamen aan bod. 
Een heel goed onderbouwde 
voordracht, was het oordeel 
van de jury, geu;ijd aan een 
u;einig bekend onderwerp en 
bovendien goed uitgewerkt. 
De lezing draagt in hoge 
mate bij tot de bevordering 
van de jilatelie, zo meende 
men. 

Duitsland of Polen 
De winnaar van vorig 
jaar, de heer V. Coenen, 
winnaar van vorig jaar, 
had zijn voordracht van 
dit jaar de titel 'Duitsland 
of Polen' gegeven. Ze be
trof de filatelie met be
trekking tot het stemge-
bied 'Allenstein'. Het be
wuste gebied werd ach
tereenvolgens door ver
schillende landen bezet. 

De heer Van der Horst (r.) krijgt de 
Jelicitatics van Jo Toussamt, 

totdat de Duitsers de be
woners in 1920(nadat ze 
het gebied hadden vero
verd) lieten stemmen 
over hun toekomst. In de 
korte periode dat dit ge
bied stemgebied was, 
werden toch nog achten
twintig postzegels uitge
geven, met diverse op
drukken, fouten in de op
drukken, vervalsingen, 
stempels en nog diverse 
tariefsaanpassingen. De 
stemming werd op 11 juli 
1920 gehouden. 
De jury achtte de voordracht 
een mooie en goede propa
ganda van ditjilatelistische 
gebied. Allejacetten werden 
in de lezing belicht. 

Adreszijde 
Een andere voormalige 
winnaar (die van 2003) 
was de heer W. Ahlers, die 
zijn gehoor alles vertelde 
over de adreszijde van de 
brief Zijn motto bleek te 
zijn dat je veel kunt lezen 

laatste betreft wees hij op 
een op 10 april 1940 ver
zonden brief met het 
stempel Vacantie in Vredig 
Vaderland en een brief van 
mei 1940 waarop het 
adres van de toevoeging 
indien niet gebombardeerd 
was voorzien . Ook kon 
hij wijzen op stempels 
van de Duitse censuur die 
nog maar een paar uur na 
het bombardement van 
Rotterdam werden aan
gebracht. 
De jury vond dit een leuk on
derwerp dat leuk gepresen
teerd werd, dat bovendien 
mogelijkheden biedt voor 
verdere studie en uitwerking. 

De jury voor 'Algemene 
filatelie', die bestond uit 
de heren L. Goofers 
(NBFV. voorzitter), F. de 
Bruin (AVC) en J. Spijker
man (Noviopost), kwam 
tot de volgende eindbe
oordeling: 
4. A. Roozendaal - 208 p. 
3. V. Coenen- 229 p. 
2. W. Ahlers - 234 p. 
I. C.van der Horst - 255 
p. (winnaar). 

THEMATISCHE 
FILATELIE 

De Wadden 
In de categorie 'Themati
sche filatelie' kreeg de 
heerP, van Nies als eerste 
het woord met zijn lezing 
'De wadden, tussen land 
en water'. Hij gaf een uit
eenzetting over dit veel-
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De inleiders in Nijmegen konden rekenen op een geboeid gehoor. 

op en leren van de adres
zijde van een brief Hij 
gaf de zaal voorbeelden 
van vreemde adresserin
gen van brieven die toch 
aankomen (zoals door 
plattegrondtekeningen 
van de gewenste bestem
mingen), het bestellen op 
zondag, de wijze van 
frankeren en de tekst in 
de stempels. Wat dat 

zijdige gebied tussen de 
West-Friese eilanden in 
Nederland, de Oost-Frie
se eilanden in Duitsland 
en de kust. De mogelijk
heden en moeilijkheden 
van de eilanden werden 
goed belicht. Er was aan
dacht voor bedreigingen 
zoals wind, stroming, eb 
en vloed en ook het as
pect van de bereikbaar-

http://www.nbfv.nl
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heid (met schepen, veren 
en per vliegtuig) Icwam 
ter sprake. 
Het ontstaan en behoud 
van deze specifieke na
tuurgebieden met hun 
aparte flora en fauna en 
de diverse vissoorten 
Icwamen voor het voet
licht, net als de rol van de 
mens als jager en visser. 
Verder was er aandacht 
voor scheepvaart, recre
atie en energiewinning. 
Ook de bekende vuurto
ren Brandaris en kapitein 
Dorus Rijkers (27 jaar ka
pitein op de reddingsbo
ten) passeerden de revue. 
De boodschap die de heer 
Van Nies zijn gehoor 
voorhield was 'Wees wijs 
met de natuur'. 
Dejury sprak uan een werve
lend verhaal en bijpassend 
materiaal. De presentatie zou 
iets boeiender kunnen. 

Vogels 
De heer T. Loorij had zijn 
voordracht de titel 'Vo
gels in de natuur, be
dreigd en beschermd' 
meegegeven. In vogel
vluchtwerd over de jacht 
en vogelvangst in al zijn 
facetten verteld: over uit
geroeide en bedreigde 
vogelsoorten. Ook ging 
de heer Loorij in op wel
ke gevolgen de maat
schappelijke ontwikke
lingen voor veel vogels 
hebben. Hij somde alle 
bedreigingen op, gekop
peld aan oplossingen om 
die bedreigingen te weer
staan of teniet te doen. 
Tijdens zijn presentatie 
maakte hij ook een goed 
gebruik van de mogelijk
heden van de beamer. 
Een compleet verhaal, oor
deelde dejury. De technische 
mogelijkheden werden floed 
gebruilct, met de aantekening 
dat de er naak uierd opgelezen 
wat al op de stukken te zien 
was. 

Monnikenwerk 
De titel van de lezing van 
de heer J. Boots wekte veel 
verwachtingen: 'Schrij
ven is monnikenwerk'. 
Hij kroop in de huid van 
monnik Hugo de Folieto 
(Codex 965, National-Bi-
bliothek, Wenen). Deze 
monnik vertelde ons de 
geschiedenis van het 
schrijven van boeken. 
Het ging daarbij om het 
voorwerp waarop je 
schrijft, over waar er ge
schreven wordt, over de 
diverse lettertypen en 
over de ontwikkeling van 
de beginletter ('initiaal') 
met zijn bijzonder kunst
zinnige invullingen. 
Maar ook waarover je 

De thematische beker luordt over
handigd aar\ de heer Coolen. 

schrijft ging het. Omdat 
schrijven meestal in 
kloosters gebeurde, wa
ren religieuze boeken fa
voriet. 
Aanvankelijk deed men 
soms wel jaren over het 
schrijven van een boek, 
wat De Folieto de opmer
king ontlokte: 'Schrijven 
doe je met drie vingers, 
maar het hele lichaam 
lijdt.' 
Dejury uond het eet\fantas

tische voordracht met een 
^oede verhaallijn en tech
nisch gezien onderbouu;d. 
Qua Jilatelie uond men het 
echter wat licht. 

Romeinse sporen 
De heer W. Cools, de win
naar vorig jaar, was ge
zien het Nijmeegs jubi
leum bijzonder actueel: 
'Sporen van de Romei
nen'. Het getal 2000, zo 
vertelde hij, was voor de 
Romeinen een magisch 
jaartal. Hij nam de zaal 
aan de hand voor een reis 
langs Romeinse steden, 
met Rome als middel
punt. Deze reis voerde 
door Spanje (Moors Tole
do, Merida en Segovia), 
Frankrijk (de Provence, 
Aries en Nimes), België 
(Tongeren), Nederland 
(Maastricht), Engeland 
(Romeins Brittannië, 
Bath en de Romeinse 
muur bij New Castle), 
Duitsland (de Rijn en de 

forten die uitgroeiden tot 
steden. Hamburg en 
Trier), Noord-Afrika (Al
gerije en Tunesië met 
Carthago) en tot slot Ita
lië. 
Een meeslepend verhaal, oor
deelde dejury, dat boeiend 
werd gedoceerd en goed uitge
legd. Kortom: een mooi Jila-
telistisch verhaal. 

De jury voor het themati
sche gedeelte bestond uit 
de heren D. Koelewijn 
(NBFV, voorzitter), H. 
Stoop (AVC) en J.Dies-
veld (Noviopost). Het drie
manschap kwam tot het 
volgende oordeel: 

4. P. van Nies - 237 p. 
3. T. Loorij - 24g p. 
2. J. Boots -255 p. 
I. W. Cools - 265 p. 
(winnaar). 

Beide jury's hadden 
waarderende woorden 
voor het hoge niveau van 

de lezingen. 
Ook werd er gewezen op 
het feit dat er veel moge
lijkheden zijn om tot een 
goede presentatie te ko
men met behulp van mo
derne middelen, zoals 
een beamer. 
Al met al kunnen de 
Bond en Noviopost terug
kijken op een heel goed, 
gezellig en knus beker
toernooi, dat in een goe
de sfeer, op een uitste
kende locatie met alle no
dige faciliteiten kon wor
den gehouden. 
Het kan voor iedereen 
een aansporing zijn om 
volgend jaar ook mee te 
doen, of op zijn minst te 
komen kijken - want het 
deelnemen aan zo'n toer
nooi is voor iedereen echt 
een geweldige ervaring. 

Piet Grutters 
Noviopost 

BOEKERIJ VAN PIETER VAN DE LOO DEELS 
NAAR BONDSBIBLIOTHEEK 

Velen herinneren zich 
nog het plotselinge en 
onverwachte overlijden 
van de heer Pieter van de 
Loo in mei 2003. Na de 
zeer geslaagde interna
tionale postzegelten
toonstelling Amphilex 
2002 deed hij het niet 
kalmer aan: hij bleef in 
de weer met zijn prachti
ge verzamelingen, zoals 
de collectie briefkaarten 
van Nederland en lucht
postvan Suriname. Naast 
die verzamelingen had 
Pieter een enorme boe-
kenschat tot zijn beschik
king, die niet alleen uit 
filatelistische boeken en 
tijdschriften bestond, 
maar ook uit boeken die 
zijdelings met de hobby 
te maken hadden. 
Zijn verzamelingen zijn 
inmiddels overgegaan in 
andere handen, zoals ook 
een deel van zijn boeken 
en ingebonden tijdschrif
ten 
Maar de Bondsbiblio
theek mocht uit die boe-
kenschat een keuze ma
ken van werken die ont
braken in het eigen bezit. 
Dat heeft er toe geleid, 
dat vele tientallen titels 
konden worden toege
voegd als aanvulling van 
de collectie. 
Een kleine greep uit de 
vele titels die konden 
worden opgenomen: 

De verovering van het lucht
ruim (1925) 
'Het totale luchtvervoer 

op en van Nederland be
droeg 4.202 passagiers, 
101.839 kg goederen, 
8695 kg pakketpost en 
7670 kg post gedurende 
't zomerseizoen 1924. 
Tot de inrichting van het 
vliegveld Waalhaven be
hoorde - ten gerieve van 
het publiek - een post- en 
telegraafkantoor. 
In Amerika leverde 't 
luchtlijntje New York-
Washington in 1919 een 
batig saldo op van 
$20.000. 't Vervoerde, 

evenals thans alle lucht-
lijnen in Amerika, de 
post zonder eenige tarief-
verhooging.' 

DePostgids(i938) 
'Nieuwe verlaagde tarie
ven voor brieven in het 
Binnenlandsch verkeer: 
brieven t/m 20 gr. - locaal 
3 et en interlocaal 5 et. 
Enkele brieflcaarten -
resp. 2 et en 4 et, dubbele 
brieflcaarten - resp. 4 et 
en 8 et. 
Bij de invulling der post-
wissels zijn de ambtena
ren desverlangd behulp
zaam. 

var» 

door» 
W.POTTOM 

A.W.SUTMOrp-S ÜITCtVEPSMU.LEIOEN 

Voor het kosteloos afha
len van stukken in plaat
sen waar des Zondags 
geen bestelling plaats 
vindt, wordt verwezen 
naar art. 118 (de betrok
ken directeur dient ten 
hoogste één uur hiertoe 
gelegenheid te geven).' 

Beknopt aardrijkskundig 
woordenboek van Neder-
landsch-Indië (1917) 
'Behalve grootere en klei
nere plaatsen zijn opge
nomen de stations, hal
ten en stopplaatsen van 
de staats- en particuliere 
spoor- en tramwegen, 
alsmede de bestelhuizen 
van de districtspost, de 
suikerfabrieken, de voor
naamste cultuuronderne-
mingen en particuliere 
landerijen. Voorts zijn de 
afstandsbepalingen her
zien en vermeerderd. Zij 
zijn gemeten langs we
gen, welke volgens gege
vens van de PTT in den 
kortsten tijd per voet naar 
de aangeduide bestem
ming leiden, dus niet in 
rechte lijn en evenmin al
tijd langs hoofdwegen.' 

De Bondsbibliotheek 
mag dan ook met grote 
dankbaarheid melding 
maken van de royale 
schenking van de familie 
Van de Loo. Inmiddels 
zijn alle boeken in de ca
talogus van de Bondsbi
bliotheek opgenomen, 
zodat eenieder kennis 
kan nemen van deze 
nieuwe aanwinsten. U 
bent van harte welkom! 
Bondsbibliotheelc 
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NIEUWS VAN DE SERVICEAFDELING: HET ONTSTAAN EN DE 
INVOERING VAN HET NEDERLANDSE POSTBLAD 

Op het terrein van post
geschiedenis verricht de 
Nederlandse Vereniging 
van Poststuicken en 
Poststempelverzamelaars 
vaak baanbrekend werk. 
De meeste postzegelver
zamelaars gaan niet ver
der dan de 'hoofdnum
mers' van de postzegel
catalogus. Zij verzamelen 
de losse postzegels, de 
portzegels en andere ze
gels, maar géén post
waardestukken. Terwijl 
deze toch gewoon beho

ren bij de uitgifte van de 
betreffende postzegels 
met dezelfde afbeelding. 
Briefkaarten worden 
meer verzameld naast de 
postzegels. 
Maar wie kent het Neder
landse Postblad? De he
ren R. uan den Hcuuel en 
H.E.R. Sandberg hebben 
gezamenlijk een studie 
verricht naar het ontstaan 
en de invoering van het 
Nederlandse postblad. 
Een zeer gedegen studie, 
waarbij vele voorbeelden 

als illustratie voorkomen, 
waarvan een katern in 
kleur, het Amerikaanse 
voorbeeld, de problemen 
die zich voordeden bij het 
ontwerpen en vervaardi
gen van het postblad, op
lagen en verkochte aan
tallen, de 'waardering' 
van het postblad, en nog 
vele andere aspecten. 
De studie werd de basis 
van uitgave nummer 21 
van Posthistorische Stu
dies, die werduitgebracht 
in 2004. 

Het ontstaan en de invoering 
van het Nederlandse postblad 

R.vanden Heuvelen 
H E R Sandberg 

m 
'Vf' mirfeii — 

Uitgave van de Nederlandse Vereniging van Poitstukken en Post stem pelveria me laars 
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Deze Posthistorische Stu
die nummer 21 kunt u nu 
bij de ServiceAfdeling 
van de Bond bestellen. U 
kunt dat doen door een 
bedrag van € 14.50 (in
clusief verzendkosten) 

over te maken, graag met 
vermelding van de code: 
138. 
De publicatie is beslist le
zenswaardig en een aan
zet om ook eens verder te 
kijken dan de postzegel. 

DE NOODUITGIFTEN VAN DE KOLONIE 
CURACAO IN HET JAAR 1918 

Iedere verzamelaar van 
de postzegels van Neder
land en de voormalige 
Koloniën kent wel die 
onooglijk uitziende ge
halveerde zegels van 2 
cent en 2'/2 cent uit 1918 
van Curagao. 
In de catalogus staat al
leen het volgende ver
meld: 
'Bij gebrek aan i cents
zegels werden als zoda
nig uitgegeven schuin ge
halveerde zegels van 2 
cent en 2'/2 cent (tanding 
i2'/2) der uitgifte 1915
1926. Men treft ook ge
bruikte exemplaren aan 
die van links onder naar 
rechts boven werden ge
halveerd. De 2 cent ge
halveerd werd van i juni 
tot 16 juli 1918 en de 2'/2 
cent van 6 juli tot 16 juli 
1918 gebruikt.' 
Daaronder een hulpuit
gifte van I cent zwart op 
bruin met handstempe
lopdruk HAW (waarne
mend directeur Hendrik 
Albert Willemsen), uitge
geven van 16 juh tot i no
vember 1918. 
Als derde de hulpzegel 
met opdruk 5 cent zwart 
op i2'/2 cent blauw in 
twee typen, uitgegeven 

tussen 24 augustus en i 
september 1918. 
Maar weinig verzame
laars kennen de achter
grond van deze nooduit
giften. DeheerH.F.J. 
Thissen uit Nieuw Ber
gen (Limburg) heeft naar 
aanleiding van een partij 
van deze zegels die hij 
kon aankopen, een gede
gen onderzoek verricht 
naar de oorsprong van de 
maatregelen. Helaas is de 
heer Thissen, vlak voor
dat het boek uitkwam, 
overleden. Zijn bevindin
gen, geïllustreerd met 
vele afbeeldingen in 
kleur, werden samenge
bracht in een ringbandje 
als onderdeel van de 
Bondsreeks van Filatelis
tische Publicaties (num
mer 16). 

Ook nieuwsgierig naar de 
redenen van uitgifte van 
deze noodzegels? Het 
Bondsbureau beschikt 
nog over een aantal 
exemplaren van deze pu
blicatie. U kunt het boek
je bestellen tegen de prijs 
van €14.75 (inclusief ver
zendkosten), onder ver
melding van bestelnum
mer 132. 

Enkele voorbeelden van 
nooduitgijten die in de 

kolonie Curasao 
lucrden uitgegeven. 



25 jaar op haar post 

1 B' 
Je ziet steeds meer in postzegels 

In dit nieuwste, 
met veel zorg 
samengestelde, 
prestigeboekje leest 
u over 25 jaar 
Koningin Beatrix. 
Uiteraard ontbreken 
de postzegels niet. 
Een mooie aanvulling 
op uw (thematische) 
verzameling. Kijk 
op www.tpgpost.nl 
om het populaire 
boekje te bestellen, 
of koop het op het 
Postkantoor. 

«»TPCPOST 

^oale Partijen wl 

Altijd Dichtbij. 

Amsterdam Tel: 020 - 618 87 12 
Den Haag Tel: 070 - 362 52 63 
Hengelo Tel: 074 - 250 86 50 
Leeuwarden Tel: 058 - 212 20 96 

' f tSpä»" 

Leeuwarden 

A m s t e r d a m ) ^ >*\Hengelo 
• ^ ^ f^ < 

Den Haag • Utrecht 

* Rotterdam^. 

Venio"" 

S i l t a r d . 

- ^ 

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 Parti jen Winkels is een landeli jke organisatie. 
Wi l t u uw postzegelverzameling aanvullen of verkopen? 

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

Bekijk onze website: 
www.nationaiepartijenwinkeis.nl 

http://www.tpgpost.nl
http://www.nationaiepartijenwinkeis.nl
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Smits Philately 
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Smits Philately U t 
Vers van de pers 

Een kleine greep uit onze nieuwste prijslijst 

Deze keer met zeer uitgebreid Nederland en Koloniën. 
Vraag nu vrijblijvend onze rijkelijk geïllustreerde prijslijst aam 

WWW.FILATEUE.NET 
WWW.STAMPSONTHEWEB.COM 

NFORMATIEBON 
Jaam: 
Vdres: 
*ostcode: 
'laats: 
'elefoon: , 
:-mail: 
nteressegebieden: 

Kies één van onderstaande mogelijkheden: 

o ja, stuur mij uw 2-maandelijkse prijslijst 
o ik wil mijn verzameling verkopen, neem contact 

met mij op vla tel nr. :| 

>tuur deze bon OP naar: Smits Philatelv. Amsterdamsestraatweq 404 3551CX Utrecht of fax naar 030 2892620 

http://WWW.FILATEUE.NET
http://WWW.STAMPSONTHEWEB.COM


17518 BELGIË Pfris/ongebr/gebr. 1849/2002. 
Een prachtige verzameling met veel beterezegels en 
series, oog nominaal In 6 luxe Davo albums €2150,1 

17524  BRAZILIË Vnl. gebr. Een prachtige verzameling 
met zeer uitgebreid klassiek. Een echte aanrader met 
zeer veel beter materiaal en een hoge cataloguswaarde. 
In blanco album. €1650,

16598  NEDERLAND Gebr/ongebr/pfris. 1852/1997. 
Een goed gevulde verzameling met veel beter materi

aal uit de gehele periode. Een echte aanrader met 
een zeer hoge cataloguswaarde In album. €2250,1 

17467  NEDERLAND Gebr/ongebr/pfris. 
PLAATFOUTEN EN DRUKTOEVALLIGHEDEN. 
Een interessante partij tot 1960 met veel beter 
materiaal. In map. €2000,

15942  DUITSL.BERLIJN Vnl. pfris. Collectie op een 
zegel (25 roodopdmk) na compleet postfris, t)ehalve 
Bertijnroodopdruk en klokken links. 
In Italiaans ringalbum. €2250,

17512  DUITSLAND Gebr/ongebr/pfris. Kolonien, 
Saar en Zonnes Een prachtige verzameling met veel 
schaars matenaal. Waarbij de blokken van Baar ge

bruikt en ongebr.Een echte aanrader met veel schaars 
materiaal. In 3 Leuchturm albums. €4250,

17458  ENGELAND Gebr. Avontuurlijke doubletten

partij klassiek materiaal. Cataloguswaarde Yvert Euro 
25.000,. In 2 insteekboeken. €1600,

17043  HONGARIJE Vnl. pfris. Grote verzameling tot 
1991.Voorooriogs meest ongebaiikt, naoorlogs postfris. 
In grote delen compleet. Veel ongetand tot ca. 1980, 
sportserie 1924 met speciale stempels, postzegelboekjes, 
mooie kwaliteit klassiek. Prima! In doos. €1650,

17534  NEDERLAND  STEMPELS Gebr. 
Grootrond. Een interessante verzameling. 
In insteekboek. €1500,

17578  NEDERLAND Gebr/ongebr/pfris. 1852/2002. 
Een nette verzameling met veel beter materiaal uit 
de gehele periode. Een echte aanrader met een zeer 
hoge cataloguswaarde. 
In 4 Importa albums. €3800,j 

16755  RUSLAND Gebr/ongebr. Collectie 1858/1985. 
w.o. nr 1/2, 6,137/138 onget., LP 59 gebr., vele blok

ken etc. Zeer interessante koop met een enorme cat. 
waarde. In 3 Kabealbums. €4000,

16358  U.S.A. Gebr/ongebr/pfris. Een zeer uit

gebreide verzameling tot 2002. Veel dubbel verzameld. 
Vooral de moderne delen zijn zeer goed gevuld. 
Een prachtig geheel met zeer veel nominaal. 
In 16 insteekboeken. €1750,
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16671  MOTIEF: MUZIEK Gebr/ongebr/pfris. 
Een zeer uitgebreide, dubbel verzamelde collectie 
met veel beter materiaal. Alles opgezet volgens 
onderwerp. Een unieke kans om zo een uitgebreide 
verzameling van dit mooie motief bij elkaar te krijgen. 
In 12 ordners. €4000,

16019  NEDERLAND Gebr. Collectie tot 1999, 
zonder enkele topnummers verregaand compleet. 
Mooi roltanding. In 2 Davo albums. €1500, 

16206  WERELD Gebr/ongebr. Een prachtige ver

zameling met veel beter en ouder materiaal. Een 
echte aanrader voor internetverkopers. Een interes

sant geheel met een extreem hoge cataloguswaarde. 
In 7 blanco albums. €1750,

17384  WERELD Gebr/ongebr. Een partij van 118 
gelopen rondzendboekjes met een restwaarde van 
Euro 14.800,. Waarbij veel beter West Europa. 
Geschikt voor wederverkopers. In doos. €2250,

17380  ZWITSERLAND Pfris/ongebr. 1862/1995. 
Een zeer goed gevulde verzameling met veel beter 
materiaal. Waarbij ook een leuk deel blokken, 
dienst, luchtpost en port. In 4 albums. €1750,

17513  ZWITSERLAND 500 ansichtkaarten met 
thema militairen. Waarbij veel oud en zeer oud 
materiaal. In 3 albums. €1500,

Lgreep uit ons rng§jq|[||jjks"aanbod van partijen boven de 1500, e. 

INKOOP 
De vakantie komt eraan, misschien een mooie gelegenheid om uw overtoll ige postzegels 

te gelde te maken. Neem voor meer informatie contact met ons op. 

Openingsti jden: maandag t/m zaterdag 9:00 tot 17:00uur 

I Heinstraat 112 2518 CM Den Haag Tel: 070 362 52 63 Fax: 070 362 54 15 
net: w w w i^j^ 



RONALD BOUSCHER 
Professioneel philatelist en commissionair 
lidNVPH, PTS, IFSDA en AAA 

Aanwezig bij Parkstad Fila 2005 in 
de Rodahal te Kerkrade van 

20 t/m 22 mei 2005 

Gespecialiseerd in Nederland, Ned.Indië, Curasao, Suriname, 
Palestina en Israël. 

Grote voorraad klassiek Nederland, w.o. emissie 1852 gespecialiseerd met 
brieven, afstempelingen en plaatposities. 

Uitgebreid assortiment zegels en brieven Nederland, Ned.Indie, Curasao, Suriname en Palestina. 

Een greep uu onze voorraad 

WÊÊ. 
HE STROOK. 

Coupon. 
(Kan door den geadresseerde 

■worden behouden ) 
(Peut etre détaclit par Ie destinataire ) 

Stempel van het 
kantoor van amending 

Timbre du bureau d ojiĵ inf 

N E D E E L A I D S C H E 
MiiuiisMioi des Bostes 

(No S8 ' , 

Pakketkaart voor een pakket van 2 kg verstuurd vanuit Kerkrade via Emmerich (D) en Basel (CH) naar Zurich (CH), 
gefrankeerd met de nrs 108, 112 en 133A € 325 

email tnfo@bouscher.nl www. bouscher. nl 

mailto:tnfo@bouscher.nl


Messchaertstraat 12/1077 WS Amsterdam tel.: 020-679.5952 /fax: 020-679.4780 

Envelop verstuurd vanuit Crivitz (D) op 21-06-1909 naar Nijmegen, en aldaar wordt het dubbele ontbrekende port gevorderd, en wel 
40 pfenning (=T 50 goudcentimes), oftewel 25 cent. De navordering werd voldaan met de portzegels 4x nr 13, 2x nr 16, 2x nr 19 en 
2x nr 29, afgestempeld Nijmegen 25-06-1909. € 525 
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Complete omslag met inhoud, geschreven te Heer, verstuurd vanuit Maastricht, naar 
Plons (B), gefrankeerd met nr 2, pi.II, afgestempeld Maastricht-B op 10-02-1854. 
Grenstarief € 325 

ABN-AMRO bank, rek. nr 54.19.15.193 



SAMENSTELLING: DRS. J. SPIJKERMAN 
POSTBUS 1065, 6801 BB ARNHEM 

NIEUWE UITGIFTEN 

Aland 
Een voorgefrankeerde 
prentbriefkaart ter gele
genheid van Pasen ver
scheen op 4 maart 2005 
[i]. Op de beeldzij de van 
de kaart ziet men een 
groot geel ei en een klein 
plantje met blauwe bloe
men. In het zegelbeeld 
staat een gele narcis afge
beeld met de 'landsnaam' 
en de tekst 'Port betaald' 
in twee talen. Naast het 
zegelbeeld is een priori-
ty/luchtpostlabel ge
drukt. In de linkerbene
denhoek is te lezen dat 
het port betaald is voor 
alle bestemmingen ter 
wereld; hoewel Aland 
geen soevereine staat is, 
maar een Finse eilanden
groep met gedeeltelijk 
zelfbestuur, wordt de 
briefkaart in het interna
tionale postverkeer blijk
baar wel geaccepteerd. 
Verkoopprijs i euro. 

Ascension 
Tropische eilanden geven 
vaak postwaardestukken 
uit met fraaie afbeeldin
gen van de plaatselijke 
flora en fauna. Zo ook 
Ascension, een eiland in 
het zuidelijke gedeelte 
van de Atlantische Oce

aan. Ik ontving vier lucht-
postbladen op glanzend 
papier [2], die samen een 
mooi beeld geven van het 
eiland. In het zegelbeeld 
ziet men het silhouet van 
een vogel, met daarboven 
de landsnaam en eronder 
de tekst'Port betaald'. 
Elk van de bladen is rijke
lijk voorzien van foto's en 
bevat ook een verklaren
de tekst over de lokale 
geografie en natuur: 
1. Voorzijde: het eiland 
vanuit zee gezien; achter
zijde: zeeschildpad, 
zonsondergang, vissen; 
binnenflap: eiland vanuit 
de lucht gezien, ezel, ha
ven, verdedigingswerk, 
krab. 
2. Voorzijde: zee met 
schip; achterzijde: hui
zen, zeevogel, eiland van
uit zee gezien; binnen
flap: diverse zeevogels op 
het land en in de lucht. 
3. Voorzijde: zeeschild
pad; achterzijde: grot, 
windmolens, binnen
land; binnenflap: haven, 
museum, kerk. 
4. Voorzijde: baai; ach
terzijde: plant, boom, 
landschap; binnenflap: 
diversie bloemen, vlin
der. 

België 
De tentoonstelling Bellica 

2006, die gehouden zal 
worden in november 
2006, wordt nu al aange
kondigd op een Belgi
sche briefkaart [3]. De 
kaart is voorzien van een 
zegelbeeld (zonder waar
deaanduiding) met het 
logo van de tentoonstel
ling, met daarnaast een 
gedrukt prioriabel. Op de 
linkerzijde van de kaart 
staat ook het tentoonstel
lingslogo, met daaronder 
in vier talen de tekst 'We
reldkampioenschap 
Jeugdfilatelie, de data van 
de tentoonstelling en een 
emailadres waar men in
formatie kan aanvragen. 
Uitgiftedatum 21 maart 
2005, prijs €0.50. 

Op 4 april 2005 ver
scheen een serie van vijf 
gele briefkaarten 'Huis 
Cauchie', waarvan ik er 
twee toon [4, 5]. Op een 
van de kaarten staat een 
foto van de fagade van dit 
beroemde Jugendstil-
bouwwerk en op de ande
re vier staan foto's van 
muurschilderingen uit 
het pand. Het zegelbeeld 
(zonder waardeaandui
ding) van elke kaart toont 
een fragment uit de illus
tratie van de linkerzijde 
met een prioriabel er
naast. De kaarten worden 

verkochtvoor €0.50 per 
stuk. 

Duitsland 
Voor liefhebbers van 
stoomschepen verscheen 
op 3 maart 2005 een Plus-
Brief-envelop in klein for
maat [6] met zegelbeeld 
55 cent 'Stoomschip Bre
men winnaar van de 
Blauwe W împel in 1929'. 
Die wimpel was een be
kroning voor het schip 
dat als snelste de Atlanti
sche Oceaan overgesto
ken was. Op de envelop 
is, doorlopend over voor-
en achterzijde, een schil
derij afgebeeld waarop 
men het stoomschip Eu
ropa ziet, dat in 1930 de 
Blauwe Wimpel over
nam. Twee beroemde 
Duitse schepen van de 
Norddeutscher Lloyd op één 
envelop. 

Voor 2005 staan nog 
postwaardestukken op 
het programma met de 
volgende onderwerpen: 
Oskar von Miller, de 
vliegbootDornierX, de 
bokser Max Schmeling, 
terugkeer van de laatste 
krijgsgevangenen uit 
Rusland, Gerhard von 
Scharnhorst en de Nobel
prijswinnaar Adolf Ritter 
von Baeyer. 

Frankrijk 
In de overvloed aan prét-
a-poster-uitgiften van La 
Poste nemen de 'lokale' 
uitgiften een speciale 
plaats in. Het gaat daarbij 
meestal om normale 
voorgefrankeerde enve
loppen met een later 
daarop gedrukte afbeel
ding van plaatselijk of re
gionaal belang. Deze 
postwaardestukken wor
den uitsluitend in de lo
kale postkantoren ver
kocht en zijn niet bij de 
filatelistische dienst ver
krijgbaar. Vanwege de 
beperkte verkrijgbaar
heid kunnen ze be
schouwd worden als 'on
gewenste uitgiften', maar 
tegen een enkel exem
plaar in een tentoonstel
lingsverzameling zal de 
jury geen bezwaar ma
ken. En voor wie niet ten
toonstelt: zijn deze lokale 
uitgiften minder leuk dan 
de velletjes 'Mooi Neder
land'? 
Op een postkantoor in 
Montmartre (Parijs) was 
dit voorjaar voor onge
veer €6.50 een set van 
tien enveloppen te koop 
met als thema 'Het erf
goed van het i8de arron
dissement' [7]. Het ging 
daarbij om langwerpige 
enveloppen met het ze-
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gelbeeld Morianne de Lu
quet in rood, zonder 
waardeaanduiding. Op 
de linkerzijde van elke 
envelop is een vierkante 
foto afgedrukt met een 
verklarende tekst. 
Onderwerpen waren on
der meer de Sacre Coeur, 
de Moulin Rouge en de 
fraai bewaard gebleven 
ingang van het metrosta
tion Abbesses. 
Dat dit standaardenve
loppen zijn met een late
re bijdruk, is te zien aan 
de partijnummers op de 
achterzijde: de envelop
pen blijken afkomstig te 
zijn uit heel verschillende 
partijen. 

Een meer officiële uitgif
te, maar ook niet alge
meen verkrijgbaar, is de 
envelop die op 28 januari 
2005 uitgegeven werd 
voor de zeilwedstrijd 
Vende'e Globe. Deze zeil
tocht rond de wereld 
heeft als start en finish
plaats Les Sables d'Olon
ne in de Vendee. Voor het 
zegelbeeld van de enve
lop is gebruik gemaakt 
van de herdenkingspost
zegel voor Alain Colas uit 
1994. De envelop is met 
voorzien van een waarde
aanduiding; de prijs voor 
losse exemplaren be
draagt €0.80 en bij afna
me van vijf of meer exem
plaren betaalt men €0.65 
per stuk. Daarvoor kan 
men terecht op alle post
kantoren in de Vendee, 
maar ook bij de filatelisti
sche dienst. 

Luxemburg 
Op 25 oktober 2004 zijn 
twee nieuwe briefkaarten 
verschenen in de reeks 
'Vestingen'. Beide heb
ben waardeaanduiding 
'A' voor binnenlandse 
verzending. 

Nieuw Zeeland 
Tot mijn genoegen kan ik 
weer een modern zakelijk 
postwaardestuk laten 
zien dat echt gebruikt is 
[8, 9], ditmaal een enve
lop uit NieuwZeeland, 
bestemd voor aangete
kende verzending naar 
het buitenland. De enve
lop is vervaardigd van po
lyethyleen en heeft een 
zwarte binnenzijde. Door 
het formaat (190x280 
mm) is hij geschikt voor 
zendingen van A5for
maat; het maximum toe
gestane gewicht is 200 
gram. In de linkerboven
hoek staan de bekende 
twee strepen met de ver
melding dat port betaald 
is voor verzending over 
de hele wereld. In het wit
te vlak daaronder is een 
zelfldevend etiket geplakt 
met barcode en aandui
dingen voor internatio
nale luchtpost en aange
tekende verzending. Op 
het postkantoor is naast 
het etiket dezelfde barco
de met een inkjetprinter 
verticaal afgedrukt. 
Op de achterzijde wordt 
vermeld dat men in deze 
envelop geen contanten 
mag versturen, maar 
slechts documenten tot 
een waarde van NZ$ 620. 

Ook blijkt dat men de en
velop in een gewone brie
venbus mag gooien, men 
hoeft hem niet af te geven 
op een postkantoor. On
der de zwarte flap (ach
terzijde) is te lezen dat de 
maximum dikte 10 mm is 
en dat zendingen met een 
waarde van meer dan 
NZ$ 250 niet onder de 
standaarddekking vallen. 
De envelop werd in het 
voorjaar van 2005 ver
stuurd van Auckland naar 
Dinxperlo, maar stamt 
volgens een drukkers
merk op de achterzijde 
waarschijnlijk uit febru
ari 2003. 

Oekraïne 
In WestEuropa kent men 
ze niet, maar in Rusland 
en Oekraïne worden elk 
jaar veel postwaardestuk
ken uitgegeven ter gele
genheid van de Interna
tionale Vrouwendag op 8 
maart. Drie Oekraïense 
prentbriefloarten met 
het zegelbeeld 45 k. 'Vre
desmonument in Minsk' 
[10] dragen op de adres
zijde de (bestel)datum 
27122004 en zijn dus 
vermoedelijk dit voorjaar 
uitgegeven. Op de beeld
zijde staan de gebruike
lijk foto's van kleurige 
boeketten met daarbij '8 
maart'in zilver of goud
druk. 

Portugal 
Bij de emissie 'Portugese 
maskers' van 17 februari 
2005 werd een briefkaart 
uitgegeven met een no

minale waarde van €0.30. 

Rusland 
De meeste Russische 
postwaardestukken kan 
ik alleen in ongebruikte 
staat tonen, maar af en 
toe krijg ik ook een 
exemplaar dat postaal ge
bruikt is. Zoals deze 
kleinformaatenvelop 
met besteldatum ig01
2004 op de achterzijde 
[H]. 
De envelop werd op 16 
juni 2004 voorzien van 
een gelegenheidsstempel 
naast het zegelbeeld, 
maar werd pas verstuurd 
op 13 maart 2005 vanuit 
Oefa in de Russische re
publiek Bashkortostan 
naar Arnhem, zoals uit 
de poststempels blijkt. 
Bashkortostan in de zui
delijke Oeral is een ge
bied van ruim 143.000 
vierkante kilometer, waar 
ongeveer 4 miljoen men
sen wonen. Na het Rus
sisch spreekt men er 
Bashkir. Het klimaat is 
extreem, met minimum
temperaturen van 52 
graden Celsius en maxi
ma van 148 
In het zegelbeeld 
(4.70 r.) van de envelop 
staat een afbeelding van 
het standbeeld van de na
tionale held Salavat Yula
ev (1752/541800); de il
lustratie links toont het 
museum dat aan hem ge
wijd; het staat in de stad 
Maloyaz. 

Er verscheen in Rusland 
een envelop in klein for

maat met zegelbeeld 'A' 
(besteldatum op de ach
terzijde): 
 Bisamratten (2412

2002) [12]; 

De volgende enveloppen 
in lang formaat met ze
gelbeeld 'A' (bestelda
tum op de achterzijde) 
kwamen uit: 
 Zeebommenwerper 

ANT44 (29032004); 
 Kruiser De Parel (06

042004); 
 Pantserschip Borodino 

(06042004); 
 Rakettenontwerper 

A.D. Nadiradze (07
042004); 

 850 jaar stad Dmitzow 
(22042004); 

 Filatelistische uitgeverij 
Marka (27052004); 

 Tweehonderd jaar wa
terleiding in Moskou 
(31052004) [13]; 

 PoolvliegerM.I. Sche
welew; 

 150 jaar verdediging 
van Sebastopol in de 
Krimoorlog (0106
2004) [14]; 

 250 jaar post in Jekate
rinenburg (0906
2004); 

 Rakettenontwerper 
W.P. Makejew (0207
2004); 

 Ruimtevaartontwerper 
M.F. Reschetnew (02
072004) [15]; 

 Nationaal park Ussuzi 
(18082004) [16]; 

 Nationaal park Kanda
lakscha (18082004); 

 Dag van de verdedigers 
van het vaderland (14
092004). 
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IMA-
SAMENSTELLING: EDWARD FROON, VISSERSPLEIN 9, 3511 LX UTRECHT 
E-MAILADRES: EDWARDFROON(a)FREELER.NL 

OUO ÖLCCIOUÓ IN\a6'OM IN -HoLLANol 

A i"v; 

HERDENKINGSZEGELS EN 
6 0 JAAR BEVRIJDING 

Opvallend afwezig in het 
emissieprogramma van 
dit jaar is de herdenking 
'Zestig jaar einde van de 
Tweede Wereldoorlog'. 
Tot nu toe werd daar elke 
vijfjaar een zegel aan ge
wijd. Het bezoek van pre
sident Bush herinnert 

^ ons aan het oorlogskerk-
° hof van Margraten. Kaart 
~ 1 toont de waaier van 
- kruisen, zoals op de der-
^ de postzegel uit 1985 die 
3 'Verzet en bevrijding' tot 
^ onderwerp heeft. In onze 
^ emissieprogramma's ko-

men nog geen 'heroisch 
JflO strijdende' militairen 
» ' ' ' voor. Een uitzondering 

vormen de legioenzegels 
(2), maar die werden in 
de bezettingsperiode uit
gegeven en golden en 

gelden als min of meer 
'besmet'. De Franse kaart 
(3) toont het lijden van 
burgerslachtoffers in de 
oorlog: we zien een 
vrouw en haar kleine kin
deren die uit een roken
de, verwoeste stad vluch
ten. Liever herinneren we 
ons de meer positieve 
beelden van het emde van 
de oorlog, bijvoorbeeld 
de voedseldroppings (4). 
In de Oost kregen de Ne
derlanders het echter lan
ger te verduren, zoals 
kaart 5 toont met de diep 
buigende vrouwen in een 
interneringskamp. De 
kaart is gemaakt naar het 
eerste beeld van de laat
ste postzegel van de serie 
uit 1985 en toont het bij
zondere stempel van de 
tentoonstellmg Nooit ver
beten, die dat jaar in Rot
terdam werd gehouden. 

In dit picturale stempel 
staat het bekende monu
ment van Zadkine, De uer-
iDoestestad. Dat verscheen 
in 1965 ook al op een 
postzegel (6) en behoort 
met De Dokwerker (kaart 7) 
tot de bekendste oorlogs
monumenten. Maximafi-
listisch bezien is het op
vallend dat dit de eerste 
serie postzegels is, waar
van uitsluitend correcte 
maximumkaarten be
kend zijn; op echte an
sichtkaarten en met het 
juiste stempel (Waalwijk, 
Amsterdam of Rotter
dam). 
De bevrijding van West 
Europa begon met de 
landing in Normandie, 
afgebeeld op een Franse 
kaart (8). De belangrijk
ste politieke leiders van 
de geallieerden (Chur
chill, Roosevelt en Stalin) 

zien we op een Belgische 
kaart (9), die de Confe
rentie van Jalta herdenkt. 
De gebruikte postzegel 
verscheen in een van de 
vier blokken van twintig, 
gewijd aan de twintigste 
eeuw. De oorlogscom
mandanten (Montgome
ry, Eisenhower, Zjoekov 
en De Lattre de Tassigny) 
staan op de Franse kaart 
nummer 10. Het viertal 
tekende op 8 mei 1945 in 
Berlijn het document dat 
de onvoorwaardelijke 
overgave van de Duitsers 
regelde, het secundaire 
onderwerp van de Franse 
zegel uit 1970. 
De euforie van de Neder
landse bevrijding komt 
goed tot uitdrukking op 
de originele kaart (11) van 
net na de oorlog, met een 
van de tien zegels uit het 
velletje 'Hoogtepunten 

uit de twintigste eeuw': 
die met de motorrijdende 
Canadees en de feestende 
Nederlanders. In dezelf
de sobere stijl van net na 
de oorlog is de kaart van 
ajbeeldin^ 12 met de be
vrijdingszegel van 1945. 
De kaart en de stempe-
üng zijn van i april 1946, 
de eerste herdenking van 
de bevrijding van Ensche
de door de Engelsen on
der leiding van Montgo
mery op Eerste Paasdag 
1945. 
In 1955 verscheen de 
rode bevrijdingszegel, 
die men soms tegenkomt 
op een herdenkingskaart 
met een afstempeling die 
ogenschijnlijk die van de 
eerste dag van uitgifte is 
(ajbeeldmfl 15). Deze kaar
ten zijn echter vals! Dit 
witte papier was in 1955 
nog niet beschikbaar. 
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Landelijke secretariaten: 
NVPV: C.H. Meijer, De Schoppe 
20, 7609 CB Almelo, ©0546
864988, î cormcijer i(g)planet nl. 
Federatie IV Philatelica: J.M.G. 
van Mullekom, p/a Zwaardve
gersgaarde 130132, 2542 TH 
Den Haag, ©0703663465. 
DeGlobe:wnd. A Oskam, 
Washingtondreef 44, 6716 MP 
Ede 
Jeu^dFilütelie Nederland: mw. W. 
ten Noever Bakker, Valkehorst 
5, 2675 WD Honselersdijk, 
©0174631015, ̂ JUJillekc tnb@ 
wxs nl. 
Ned Ver. Voor Thematische Filate
lie: I.e. van Duin, Berglusdaan 
84,3054 BK Rotterdam, ®oio
4610573 

Aalsmeer: 
P V Aalsmeer; M. Mijwaart, 
postbus 249,1430 AE Aals
meer, ©0297321656. 
Alblasserdam: 
PV De Posthoorn, A Treure, 
Plantageweg 39, 2951GN Al
blasserdam, ©0786930004. 
Alkmaar: 
NVPV; C Th. Klaver, postbus 
321,1800 AH Alkmaar, ©072
5157889. 
Almelo: 
NVPV, B. Karsch, Duivenvoorde 
5,7608 KT Almelo, ©0546
861525, • b kürsch@)hccnet.nl. 
Almere: 
VPVAAlmcre,mw E.M. Slokker, 
Kreeftstraat 37,1317 KP Alme
re, ©0365341427. 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV; P van der Poel, Saffier
straat 49, 2403 XL Alphen aan 
den Rijn, ©0172421332, 
■=äpm udpoel(3)tiscali nl. 
Altena: 
NVPV; mw. A. SprangersBak
kenes, ProvmcialewegN 128, 
4286 EE Almkerk, ©0183
403952 
Amersfoort: 
A F V ; mw. M. van der Weij
den, Grienden 67, 3831 HP 
Leusden, ©0334945343, 
^MiidWeijdcni3)mdis nl. 
Amstelveen: 
PV Amstelveen ; S. Zaal, W. van 
Borsselenweg 74,1181 PH Am
stelveen, ©0206470753. 
Amsterdam: 
NVPV; M.M. Kleij, Hayavan So
merenlaan 50,1187 RB Amstel
veen, ©0206405039. 
Hollondia; E.F Nagel, Reijer 
Spreijstraat 12,1391 GA Ab
coude, ©0294283962. 
AV'DePhilatelisf;DT.H.Vos, 
Elpermeer 63,1025 AB Am
sterdam, ©0204922810. 
ASVShell Filatelie; I.E. Holewijn, 
Shell Internanonal Chemicals 
BV, Postbus 38000,1030 BN 
Amsterdam, ©0206302006. 
PVIVAFilatelic; F.R. Brugman, 
Dissel 39,1141ZM Monnicken
dam, ©0299654163. 
FV'Statuut8o';mw.A.C 
Hoogerhuisvan Schellen, Van 
Baerlestraat 14 bv, 1071AW 
Amsterdam, ©0206734323, 
tevens faxnummer. 
PVPostaumaat; H.L J. van den 
Brink, Beethovenstraat 1862, 
1077 JX Amsterdam, ©020
6764098, wsetretansgi 
[jostautomaat nl. 

AmsterdamNoord: 
PV AmsterdamNoord, P. van 
Veen, IJplein 566,1021 NA Am
sterdam, ©0206366823. 
Apeldoorn: 
NVPV; K.E. de Vries, Wilder
nislaan 13,7313 BB Apeldoorn, 
®0553554iio. 
FV 'De Globe'; A. Maas, Klomp
straat 29, 7311 CR Apeldoorn, 
©0555223655, aarendmaas(3) 
daxis nl 
Appingedam: 
PVAppin^edam; H. Knijp, W. 
v.d. Bosstraat 22,9901 GS Ap
pingedam, ©0596629693. 
Arcen: 
PV Arcen ; J.J. Wintjes, Maas
straat 51b, 5944 CB Arcen, 
©0774731610. 
Arnhem: 
NVPV; J.E. Huiskes, Winschoten
straat4i, 6835 AS Arnhem, ©026
3231678, ä3_huisl<cs(fflhetnet nl. 
FV 'DeGlobe';G.A Macrander, 
Sleedoornlaan 6, 6841 AB Arn
hem, ©0263218839, 
i*Jr tenhoedtoi(a)chcllo nl. 
Assen: 
WPV Assen; Y Postuma, Vol
machtenlaan 8, 9331BL Norg, 
©0592612413. 

B 

Baarn: 
PVBaarn;A.C Engelberts, Le
pelaarstraat 20,3742 XP Baarn, 
©0355416496. 
Badhoevedorp: 
Vcrenyinfl Philetelica Badhocue
dorp ; T. van Leeuwen, Jan Ben
ninghstraat43,1181 SB Am
stelveen, ©0206415022. 
Barneveld: 
FV'De Globe', P Broekema, 
Amersfoortsestraat3i, 3772 
CE Barneveld, ©0612398602, 
■ defllobebarneueld(3)i«anadoo nl. 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderlmä Contact', mw. 
J.E.M. BeijerVermeulen, 
Schoolstraat 17,4611 MD Ber
gen op Zoom, ©0164234576. 
FV 'Delta Oost'; T. van Esch, Ura
nuslaan 57,4624 VP Bergen op 
Zoom, ©0164250041. 
Beuningen/Ewijk: 
FV 'De Globe', E.A. Oude Elfe
rink. De Haaghe 37, 6641 BJ 
Eeuningen, ©0246777132. 
Beverwijk: 
KPC Beveru)ijl<; R.v d Runstraat
Steijn, Moerdijkstraat 18,1944 
VJ Beverwijk, ©0251224978. 
De Bilt/Bilthoven: 
PV'HctPostmcrk';. I H. te Brin
ke, Fabiuspark 109,3721 CL 
Bilthoven, ©0302292047. 
Blitterswijck: 
PVDe Maasdorpen ; A.J.M. Goo
ren, Op de Smelen 38, 5863 BN 
Blitterswijck, ©0478531992. 
Bloembollenstreek: 
A'Philatelica; mw. M.J. Schelle
kens, Raafstraat i, 2406 EB Al
phen a/d Rijn, ©0172475944. 
Bodegraven: 
NVPV; S. Vellekoop, Koningin
neweg 158, 2411XW Bodegra
ven, ©0172613475. 
Borne: 
NVPV; C.H. Meijer, De Schoppe 
20, 7609 CB Almelo, ©0546
864988, Kcor.meijer(ä)hccnet nl. 
Boskoop: 
NVPV; P.C.C, de Koning, Mo
zarüaan 55, 2742 BP Waddinx
veen, ©0182615136. 

Boxmeer: 
PHV Boxmeer e o ; H C.M.A.M. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 7, 
5831 GLBoxmeer, ©0485571842. 
Boxtel: 
WBV; J.A.C. Schuller, Markt 27, 
5281AV Boxtel, ©0411673775. 
Breda 
PVBreda; B.H. Kleiman, Para
dijslaan 23,4822 PD Breda, 
©0765427277. 
Brielle: 
PV Philatelica BriclleWestuoorne; 
H.G.T.M. Overbeek, Sluys
straati4, 3237 ATVierpolders, 
©0181415640. 
Bruinisse: 
PV Bruinisse; A.B. van der Wek
ken, Mast 70, 8081 NE Elburg, 
©0525684841. 
Brummen/Eerbeek: 
FV'De Globe', C W. Stolk, Ruy
genbosweg 55, 6961GT Eer
beek, ©0313650802. 
Bussum: 
FV De Verzamelaar Bussum 8. 
Omstreken; O. Louw, Brinklaan 
152,1404 GX Bussum, ©035
6933132. 

Capelle a/d IJssel: 
FV IJssel8,Lekstrcek; J. Alberts, 
Ottergracht 17, 3064 LN Rot
terdam, ©0104508474 
Castricum: 
PVCastricum; M.J. Kramer, 
Roosevelüaan 43,1902 DJ Cas
tricum, ©0251657751. 
Coevorden: 
PVCoeuorden e o ; J. Bakker, Sin
gelberg 65, 7772 DC Harden
berg, © 0523260051. 

D 

Dalfsen: 
IVPhilatelica; J. Schoemaker, 
Magnohalaan 9, 7711 LX
Nieuwleusen, ©0529484061. 
Delden: 
PC Delden; H. Verschuuren, 
Langestraat 133, 7491 AD Del
den, ©0743761719. 
Delft: 
WP DeIJt; J.C. van Muiswinkel, 
A. van Schendelplein 71, 2624 
CRDelft, ©0152564838, 
whansmuis@jcuanmuisu)inl(el 
speedlmq nl. 
Delfzijl: 
PV'DeFiuel'; P.A.M. Helwig, 
Hoefsmederij 38, 9932 GS 

Delfzijl, ©0596626213. 
Deventer: 
NVPV; Marielle Vaessen, Wip
pert2, 7216 PN Kring van 
Dorth, ©0573221315, Hin/oCj) 
DeuentcrPostzcaelclub nl. 
Diemen: 
PV 'De Zegelaars'; P. A. van Die
men, Ouddiemerlaan 73, i i i i 
GV Diemen, ©0206995314. 
Dieren: 
FV 'De Globe'; mw. R. van Wijk, 
Treubstraat 27, 6951 AB Die
ren, ©0313421220. 
Dinxperio: 
FV'De Globe'; L.A. Hagers, Bos
manslaan 57, 7091VX Dinx
perio, ©0315655010. 
DoesburgHengelo(GldJ: 
FV 'De Globe'; J F. van Ushen, 
Acaciastraat 26, 6982 AR 
Doesburg, ©0313474317. 
Doetinchem: 
FV'De Globe'; J.H. Peters, G 
Grootestraat 36, 7009 MJDoe
tinchem, © 0314342773. 
Dordrecht: 
WPV Dordrecht; S.D. Akkerman, 
Nolensweg 104, 3317 LG Dor
drecht, ©0786170884. 
DPV'DcPostjaaer', J.J. Ouwer
kerk. Rozenhof 19, 3311JT 
Dordrecht, ©0786133975. 
Drachten: 
PV Drachten; mw. E.Terpstra
Meijers, Slinge 35, 9204 KK 
Drachten, ©0512521562 
Driebergen: 
FV'StichtsOucrkuiartier'; dr. R. 
Hajer, Rosariumlaan 27,3972 
GE Driebergen. 
Dronten: 
PVDronten e o ; Mw. A.P. Schip
persHooglugte, De Fazant 19, 
8251 MP Dronten, 
©0321313329. 
Drunen: 
PV'Philatron';A.C.G.van 
Noort, Kerkstraat 72a, 5154 AR 
Elshout, ©0416373144. 
Druten: 
FV'De Globe'; mw A.M. van 
Beek, Hoefslagstraat 53, 6651 
CRDruten, ©0487514353. 
Duiven/Westervoort: 
FV 'De Globe', B.W. van Vliet, dr. 
Schaepmanstraat37, 6931 DM 
Westervoort, ©0263118740. 

Echt: 
Phil Ver Echt; W. Utens, Molen
weg 19, 604g GA Herten, 
©0475330788. 

PhV GelreGulick/Echt, Vic Bours, 
Irenelaan 6, 6114 BS Susteren, 
©0464492604. 
Edam/Volendam: 
P V 'Euopost'; L.P.C. Smits, 
J.M. Osterhnghstr. 34,1135 ED 
Edam, ©0299372017. 
Ede: 
FV 'De Globe'; G. Radstaat, Wil
terdinkstraat 22, 6712 EC Ede, 
©0318638634, 
•g radstaaKphccnet nl. 
Eindhoven: 
EFV; H.J. Hofstede, Van Galen
straat 17, 5694 CD Son en 
Breugel, ©0499 476414. 
Eist: 
FV'De Globe'; J.G.C, de Wolf 
Galgenplek 9, 6662 VS Eist, 
©0481376064. 
Emmeloord: 
IVPhilatclica;J. Gerbens, 
Noordzoon 48, 8316 CJ Mark
nesse, ©0527201960, 
i='j ^crbens(3)planet nl. 
Emmen: 
P V Emmen; G. de Vries, Veld
akkers, 7841 AH Sleen, ©0591
361814. 
Enkhuizen: 
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: 
FV Goerce/Ouerflakkce; drs S. 
Bangma, Booragaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, 
©0187611542. 
Goes: 
FV'De Bcuelanden'; J.A. Grim
minck, Vogelzangsweg 42, 
4461NH Goes, ©0113227945. 
Goor: 
NVPV; H.G. Lammersen, van 
Eedenstraat 42,7471 ZR Goor, 
©0547273033. 

Gorinchem: 
PVGonnchemc o.;J.A.vanden 
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Anker, Voermanstraat 328, 
4204 RP Gorinchem, ©0183
633163. 
Gouda: 
WPV Gouda; mw, E.J. Binee, 
Rossinistraat 20, 2807 HK
Gouda, ©0182525327. 
'sGravenhage: 
HPhV; L.H.J. Oosterloo, Benve
nutolaan 8, 2253 AH Voor
schoten, ©0715722702. 
Philatelica Den Haa.g; J.P. Lok
ker, Tomatenstraat 245,2564 
CR Den Haag, ©0703256494. 
PC 'De Knn.g'; W. Hoogendijk, 
Weerselostraat 15, 2541VM 
Den Haag, ©0703297787. 
PV 'Vredestein'; P.W. van de Nes, 
Rietvoorndaal 160, 2553 NN 
Den Haag, ©0703976965. 
PV 'sGrauenha^e e.o.; J. Alsem
geest, Zwedenburg 254,2591 
BM Den Haag, ©0703473547. 
Groningen: 
IVPhilotelica; D. Roosjen, Me
zenlaan 13, 9753 HX Haren 
(CK), ©0505344229. 
PVGromn.gen; LP.A. Tolsma, 
Phil. Centrum, Emmastraat5, 
9722 EW Groningen,®050
5018234. 

H 

Haarlem: 
NVPV; P. Huyg, Spaarnrijk
straat 44, 2024 EK Haarlem, 
©0235263267(na 19.00 uur). 
IVPhilatehca; 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, 2i5iCGNieuw
Vennep, ©0252673134. 
HalfwegZwanenburg: 
PZVS.P,A.;J.C.van der Bijl, 
Houtrijkstraat 9,1165 LL Half
weg, ©0204974024. 
Harderwijk: 
PV HarderuJijk en Omstreken; 
W.C. Willemse, Bosboom 
Toussainstr. 5,3842 ZZ Har
derwijk, ©0341413653. 
HardinxveldGiessendam: 
PV'De Philatelist'; A.C.J, van 
Baaren, De Buurt 45,3372 DB 
BovenHardinxveld, ©0184
618112, ^arjanuanbaarenca) 
hctnct.nl. 
Heemskerk: 
PV Heemskerk; H.W. van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251233894. 
Heerenveen: 
PVHeerenueen; G. de Beer, De 
Plasse I, 8449 EH Terband, 
©0513625239. 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhu^oiuaard e.o.; mw. 
L.J. Folkers, Bloemaerdaan 11, 
1701VH Heerhugowaard, 
©0725715665. 
Heerlen: 

^ PV Heerlen; mw. C.H. Wolsing
=> Grens, Promenade 267, 6411JI 
S Heerlen, ©0455717790. 
— Heeze: 
s Filatelie Heeze; J. van der Linden, 
„ Atlas 42, 5591 PK Heeze. 
— Den Helder: 
— FV Den Helder; L.J. Hordijk, Ro
< zenstraatii , I782MSDenHel
^ der, ©0640772367. 
" Hellevoetsluis: 

 • ^ P.V. Helleuoetsluis; J.J. Koppe
flyv nol, Handlog 6, 3224 PG Hel
" W * levoetsluis, ©0181322699. 

Helmond: 
P.V, 'De Helm, Helmond en Om
streken'; T.A.J. Leijten, Eikenwal 
15, 5706 LJ Helmond, ©0492

534793. ^tlEytf"2@)c tiello.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: 
'sHertoflenbossche FV; R. van 
Achterberg, Kloosterstraat 19. 
5301 BM Zaltbommel, ©0418
680790, srcncDanachtcrberfl(3) 
tiscali.nl. 
Heusden: 
PV 'Black Penni)'; M.L.H. Verha
ren, Herptseweg 27, 5256 NN 
Heusden, ©0416661606. 
Hilversum: 
FVHilucrsum e o ; A.E. Sanders, 
Loosdrechtseweg 245,1215 JV 
Hilversum, ©0356221470. 
Hoek van Holland: 
IVPhilatelicfl; Postbus 115, 3150 
AC Hoek van Holland. 
Hoekschewaard: 
FVHoekscheujaard; Th.N.H. van 
Leeuwen, O. van Noortsmgel 
II, 3262 EK OudBeijerland, 
©0186617706. 
Holten: 
NVPV; J.C. Bogaard, Churchill
straat 141,7451 ZE Holten, 
©0548362398. 
Hoogeveen: 
PC Hoogeueen; H.J. Ruiter, Satel
lietenlaan 18, 7904 LP Hooge
veen, ©0528263259. 
HoogezandSappemeer: 
PHV HoogezandSappemeer; T.H. 
Nienhuis, Van Limburg Sti
rumlaan 19, 9602 GN Hooge
zand, ©0598321282. 
Hoorn: 
NVPV a/d WestFriesland; H.J. 
van der Meulen, 't Roems 9, 
1616 PN Hoogkarspel, ©0228
561828. 
Philatelica Hoorn e.o.; W.E. Bok, 
Tinnegieter 93,1625 AV 
Hoorn, ©0229230322. 
Huizen: 
PostzeflelDcreniflin^ Huizen en Om
streken ; G.J. Visscher, Co Bre
manlaan 26,1251HV Laren, 
®0355387550, '^a}.visschet@ 
hccnct.nl. 

Kampen: 
IV Philatelica; J.G. Fidder, Gallé
straat43,8266 CV Kampen, 
©0383315968. 
Katwijk: 
PVKatiDijk/Rijnsburfl; mw. W.P. 
Blok van Duijvenvoorde, Ro
meinenstraat 3, 2225 ZA Kat
wijk, ©0714016500. 
Kerkrade: 
EKPV; B.I.W. Berends, Pastoor 
Theelenstraat 26, 6466IH 
Kerkrade, ©0455415088. 
Klimmen: 
PhV "t Faktcurke'; H.I. Raes, 
Schalenboschweg 37, 6343 ED 
Khmmen, ©0434592797. 

Langedijk: 
n'Philatelica; S. Ligthart, Anna 
van Saksenstr. 19,1723 KR 
NoordScharwoude, ©0226

313764
Leerdam: 
NVPV; A. Versluis, De Water
loop 27,4141 JV Leerdam, 
©0345616960, 
.^uersluis.ü(g)u)orldonlmc.nl. 

Leeuwarden: 
V.P.V 'Friesland'; H.P. van der 
Roest, Taniaburg 34, 8926 LX 
Leeuwarden, ©0582673520. 
Leiden: 
IV Philatelica; R.K.I.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.I.M. Spekschoor, 
de Haare 3, 7136 MH Zieu
went, ©0544351848. 
Lochem/Borculo: 
NVPV; G.G. Wissenburg, Deu
genweerd 18, 7271 XT Borculo, 
©0545272543, 
'^wissenburg.g(g)hetnet.nl. 
Losser: 
PV Losser; mw. W.E. Fiselier, 
Gronausestraat335, 7585 PB 
Glane, ©0535382938. 

M 

Maassluis: 
WPV Maassluis (VPM); A.C. Ver
beek, Schuberüaan 503, 3144 
BK Maassluis, ©0105917871. 
Maastricht: 
PVZuidLimbutfl; C.L.M. lans
sen, Christinastraat25, 6267 
AC Cadier en Keer. 
Meppel: 
Philatehca P.V,; B. Wijmstra, 
Wandelbosweg 1087, 797^ AK 
Havelte, ©0521340070. 
Monnickendam: 
PV'Waterland'; R.I. Schoof, Lau
wersmeer 45, 1447 LAPurme
rend, ©0299645788. 
Monster: 
NVPV; W. Storm, Zeereep 121, 
2681 XE Monster ©0174
280134, t^u;.storm@)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. 
Noordwijk: 
V.P.N.; R.G. Steenbergen, 
Bloemenschans 20, 2215 DE 
Voorhout, ©0252216525. 
PV 'Onder de loupe'; J.M .M. 
Ooms, Lijken Donck 6, 2211 SE 
Noordwijkerhout, ©0252

373632
Noordwijkerhout: 
IVPhilatelica; I.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 Heilig 
Landstichting, ©0243233454, 
■iïin/o@nDpunijmeflen,nl. 
'Nouiopost'; W.I.M. Goossens, 

Vendelierstraati5, 6562 NA 
Groesbeek, ©0243974654, 
»u).j.m.flOosscns(5)chello.nl. 

Oldenzaal: 
OPHV; H.J. Teunis, Dr. De 
Bruynestraat35, 7576 BI Ol
denzaal, ©0541514243. 
Ommen: 
Verzamelaarsucr. Ommen en Om
streken; H. Koningen, Tuinflui
terstraatio, 7731 ZN Ommen, 
©0529450830. 
Oostburg: 
P.V. Land van Cadzond ; J.W. 
Lanse, Van Ostadestraat 58, 
4501 KV Oostburg, ©0117
454546. 
Oosterbeek: 
FV'De Globe'; H.Wegh.B. 
Crumstraat ig, 6866 AA Heel
sum, ©0317316649. 
Oosterhout: 
OWP; B.W.J. Keiler, Sterken
burg 10,4901 WD Oosterhout, 
©0162423311. 
Oosterwolde (FrI): 
Stellm^UJervcrFil.Ver,; P. Rau
werda. Brink 3, 8423 TB Mak
kinga, ©0516441646. 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e.o,; E. Post, Bea
trixstr. 26,7591 GD Dene
kamp, ©0541351936. 

Papendrecht: 
Postze,geluer. 'Ins'; LW. Goosens, 
Vincent van Goghlaan 53,3351 
BT Papendrecht, ©0786152093. 
Purmerend: 
IVPhilatelica; H. Zwertbroek, 
van IIsendijkstraati95,1442 
CK Purmerend, ©0299
426576. 
Putten: 
PV Telstar'; H.D. Buitenwerf, 
Wittenburg 163, 3862 EE Nij

kerk, ©0332452484. 

R 

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

353352
Renkum/Heelsum: 
FV 'De Globe'; W.J.G. Minnen, 
NweKeijenbergseweg49, 6871 
VN Renkum. 
Reuver: 
FV'Fili)ero';R.P.L. Aerdts, 
Hoendercamp 4, 5953 DC Reu
ver, ©0774744551, 
Hraerdts@)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, 
Groningerweg32, 9321 TC 
Peize, ©0505032608, 
'uj.ud.ueldc(3)hccnet.nl. 
Roermond: 
PV Roermond; Mw. I. Maessen
Hens, Karthuizerlaan 17, 
6042 NB Roermond, 
©0475321179. 
Roosendaal: 
Pv Philatelica WcstBrabant; J.A. 
Noordhoek, Boterpotten 13, 
4731 NXOudenbosch, ©0165
31750g, Knoordmail(3)hctnet.nl. 
PV Roosendaal; A.I.M. Verhoe
ven, Spoorstraat 194,4702 VP 
Roosendaal, ©0165559355. 

Rotterdam: 
PV Philatelica; P. Pots, Clara 
Wichmannstraat 110, 2984 XI 
Ridderkerk, ©0180430034. 
RPhV; mw. N. Boeckholtz
Kooiman, Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, ©010
4562597. 
PC Rotterdam; I. Vellekoop, 
Pres. Steynstraat 21, 2312 ZP 
Leiden. 
RozenburgEuropoort: 
IVPhilatelica; E. Tabak, luliana 
van Stolberglaan 26,3181HH 
Rozenburg ZH, ©0181212967. 
Rijssen: 
P.V. Rijssen; D. Grunwald, 
Groenling 12, 7463 BI Rijssen, 
©0548542669, '•' d.^runujaldg) 
wxs.nl. 
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'WestJTicsland'; U. Terpstra, 
lepenlaan 13,1741 TA Scha
gen, ©0224298965. 
Schoonhoven: 
Schoonhoucnse Ver. uan Postzcflel
uerzamelaars; H, Schep, Bene
luxlaan 8,2871 HG Schoonho
ven. 
Schijndel: 
SWP; F.Fierens, Hertog Hend
rikstraat II, 5492 BA SintOe
denrode, ©0413472746, 
t/iansenlia@)annaburcht nl. 
Sittard: 
FVSittard e.o,; O.P.D. Bolech, 
Burg. Schrijenstraat 10, 6137 
RRSittard, ©0464518522. 
Sliedrecht: 
PV'Philetica'; I. van Schalk, Ada
mavan Scheltemastraat 28, 
3362 TB Sliedrecht, ©0184
412338. 
Soest: 
P.V. Eemland; J. van der Vos, lu
lianalaan 18,3871VI Hoevela
ken, ©0332534700. 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IVPhilatelica; mw. M.H. de 
KortLievaart, Mercuriusstraat 
6, 3204 BM Spijkenisse, 
©0181616995, ^malicuß) 
plünet.nl. 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IVPhilatelica; H. Apperlo, 
Ahornhage 10, 9501VE Stads
kanaal, ©0599616693, 
■^pzvkanaalstreck(5)zonnet. nl. 
Steenwijk e.o.: 
F.V IJsselham; mw. Th. Hof
Plat, Haulerweg 51, 8471 AI 
Wolvega, ©0561615153, 

Terneuzen: 
FV'Het Watermerk'; A.H. de Rid
der, Lingestraat 5,4535 EP 
Terneuzen, ©0115697125. 
PVZeeuwschVlaanderen; G.v.d. 
Bosch, Sweelinckhof 54, 4536 
HC Terneuzen, ©0115648618. 
Tiel: 
Philatelistenclub Tiel; B. Visser, 
De Schouw 49,4002 GI Tiel, 
©0344612378. 

http://tiello.nl
http://tiscali.nl
http://hccnct.nl
http://wxs.nl


Tilburg: 
VPTTilbur^, W.F M. Tukker, 
postbus 10418, 5000 JK Til
burg, ©0135714417, 
•aupttilburfl@)platiet nl. 

U 

Uithoorn: 
FilVer Uithoorn ;J.S.P. Drost, 
Couperuslaan 6,1422 BD Uit
hoorn, ©0297563646. 
Utrecht: 
UPfiV, J. van der Meulen, Elbe
dreef 125, 3562 BN Utrecht, 
©0302613733. 
PV Utrecht, J.C. Siebrasse, 
Heemcamp 16, 3992 SJ Hou
ten, ©0306373634. 

Vaals: 
PV'Dnelandenpum', H J Brouns, 
KaroUngenstraatg, 6369 BV 
Simpelveld 
Varsseveld: 
FV'DeGlobe';H A Weerde
steijn, Doetinchemseweg 48, 
7021 BTZelhem, ©0314
622272. 
Veendam: 
FVVeendam e o ; D.I. Dijkstra, 
Ds Van Petegemstraati6, 9645 
NV Veendam, ©0598632793 
Veenendaal: 
FV'DeGlobe,CA Meurer.Vi
valdistraat5, 3906 CA Vee
nendaal, ©0318515062 
PV 'Fnmarket', E. de Blauw, 't 
Melkhuis 40, 3902 GW Vee

nendaal, ©0318513512. 
Veldhoven: 
PC GrootVeUhouen; J.J.J. Del
trap, De Wever 9, 5506 AT 
Veldhoven, ©0402534633 
Velp/Rozendaal: 
FV'DeGlobe'; J.F. Floriin,Wil
lemstraat 2, 6882 KD Velp. 
Venlo: 
P V 'Phila Venlo'; M.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, ©0104746725. 
Vlissingen: 
Missinase FV; W.F. Broeke, K 
van de Coppellostraat 15,4384 
BT Vlissingen, ©0118464109. 
Vlijmen: 
PV 'De Philatelist'; R. Dhondt, 
Kikkerstraat 4, 5256 BG Heus
den, ©0416665094. 
VolkelUden: 
IVPhilatelica; E.K. Roelfsema, 
Potbeker65, 5384DNHeesch, 
©0412454110. 
Voorschoten: 
NVPV; M van Rjjn, Leidseweg 
125, 2253 AB Voorschoten, 
©0715614612. 

W 

Waalwijk: 
WPV 'De Langstraat'; I A.M. van 
Best, Mgr Volkerstraat 40, 

5171JN Kaatsheuvel, ©0416
274760. 
Wageningen: 
FV'De Globe'; N H.Edelen
bosch. Asterstraat 387, 6708 
DW Wageningen, ©0317
424711. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar; L.L. Kamminga, 
Spinozalaan i DI, 2273 XA 
Voorburg, ©0703871987. 
Waubach: 
PV'Waubach'; J A. Kempers, 
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: 
PV Wmsum e o ; W. Top, Schep
perijlaan 8, 9951BJ Winsum, 
©0595444395. 
Winterswijk: 
FV 'De Globe'; B.J Pampiermole, 
Laan van Hilbelink44, 7101 
WN Winterswijk, ©0543
521960 
FV'De Klomp'; W.J.M, van Rijs
wijk, Frerikshof 66,7103 CB 

Winterswijk, ©0543514840. 
Woerden: 
FVWoerden; G.J. van der Waal, 
Skutsje 47, 3448 KW Woerden, 
©0348567157, 'jilatclie 
u)oerden(3)u)anadoo nl. 
Woudenberg: 
WPV 'Onder de Loep'; J.J. Boel, 
Koningin Sophiestraat 3,3931 
CN Woudenberg, ©033
2867483. 
Wijchen: 
FV 'De Globe'; J.H.G. Gosselink, 
Margrietstraat II, 6602 CN 
Wijchen. 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede; F.J. van der 
Vegte, Aardbeiengaard 5, 3962 
HE Wijk bij Duurstede, 
©0343573979/0648138239. 

IJ 

Qmuiden: 
PVIJmuiden; G. Swets, Kon. 
Emmastraat i, 1975 BL IJmui
den, ©0255516574 (inc. rond
zending), • flsu;ets@ifreeler nl. 

Zaanstad: 
WZPV'De Posthoorn'; D. Fraay, 
Rembrandtstraat 10,1506 LT 
Zaandam, ©0757712477, 
.^djraaijgichello nl. 
Zeewolde: 
PVZeeuiolde; J. Nollet, Pluut
haven 36, 3891AZ Zeewolde, 
©0365224929 
Zeist: 
ZeisterZe^el Zoekers 2000; wnd. 

P. Muller, Loolaan 17, 3971 PK 
Driebergen. 
Zetten: 
FV 'De Globe'; J. Niggebrugge, 
Hoge Riem 3, 6666 JA Beteren 
©0264722637. 
Zevenaar: 
FV 'De Globe'; J.J. Kuipers, Vuur
doornstraat 23, 6903 CJ Zeve
naar, ©0316528801. 
Zierikzee: 
PV Schouiuen DuiDeland; J.C. 
Steutel, Lange Blokweg 2,4301 
NX Zierikzee, ©0111416175. 
Zoete rmeer: 
P V Zoetermeer en Omstr.; F.A. 
Boerman, Groenblauwlaan 
10, 2718 JA Zoetermeer, ©079
3613253. 
Zuidlaren: 
IVPhilatelica, H NijIand,De 
Hilde 36,9476 WB Zuidlaren, 
©0504093722. 
Zutphen: 
FV 'De Globe'; R.M. Huttinga, 
v.d. Vegtestraat 99,7201 BE 
Zutphen, ©0575523785. 
Zwartsluis: 
PVReaioZtuartsluis; M. Schulte, 
Stationsweg 28,8064 DG 
Zwartsluis, ©0383866228. 
Zwijndrecht: 
WPVZiuijndrechte o ; mw. I.C. 
MolBoshoven, Perkstraat48, 
3333 VG Zwijndrecht, ©078
6209088 
Zwolle: 
PVZiDolle; J.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 
m '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: 
Springer Uitgeverij bv i.o. 
Postbus 270 
3830 AG Leusden 

m 
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 
euro extra. 

ATTENTIE! 

Kruis hier de ge
wenste rubriek aan: 

□ AANGEBODEN 

□ GEVRAAGD 

O DIVERSEN 

I 

2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

€5 
€7>50 
€ 1 0 

€ 12,50 

€17,50 

Schrijf de tekst uan uu; annonce hierbouen netjes uit. Gebruik per letter, leesteken of spatie e'en uakje! 

Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan Springer 
Uitgeverij bvi.o. om het verschuldigde bedrag af 

Naam te schrijven van zijn/haar eigen bankof 
gironummer: 

Straat: 

PCiPlaats: (handtekening) 

Telefoon: Alleen volledig ingevulde en ondertekende 
bonnen worden door Springer Uitgeverij bv i.o. 

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

Ten name van: 'Filatelie'. 



HET EINDE DAT 
MAAR NIET KWAM 

Nederland zestig jaar geleden bevrijd 

Na de geallieerde invasie op de 
stranden van Normandië leek 
de opmars van de bevrijdingsle
gers niet meer te stuiten (aj-
beelding i ) . Op 25 augustus 
1944 werd Parijs bevrijd en men 
rukte op door België (afljeelding 
2). Vanuit Londen maakte mi
nister-president Cerbrandy op 
4 Septem ben 944 bekend dat 
ook voor Nederland het uur van 
de bevrijding daar was. Enkele 
uren later meldde de BBC de 
bevrijding van Breda. De be
richten verspreidden zich als 
een lopend vuurtje door het 
land, dat vier jaar had gezucht 
onder het Duitse juk en dat 
smachtte naar het einde van de 
oorlog. Op dinsdag 5 septem
ber heerste er een opgewonden 
stemming. In Amsterdam en 
andere plaatsen verzamelden 

DOOR JEFFREY G R O E N E V E L D , P U R M E R E N D 

Het is dit jaar precies zestig jaar geleden dat er een einde 

kwam aon de Duitse bezetting van Nederland. Jeffrey 

Groeneveld beschrijft de laatste zware maanden van de 

oorlog, toen de bevrijding zo dichtbij leek, maar voor 

velen nog te laat kwom. 

mensen zich met bloemen 
langs de kant van de weg om de 
bevrijders in te halen. Onder de 
Duitsers en NSB-ers, Neder
landse nationaal-socialisten, 
ontstond paniek op deze 'Dolle 
Dinsdag' en massaal vluchtte 
men ricnting het oosten. 

NACHTMERRIE 
De bevrijdingsvreugde bleek 
wat voortijdig. De geallieerden 
waren nog niet in staat de Ne

derlandse grens te passeren. 
Niet Breda, maar Antwerpen 
werd bevrijd. Voor het verdere 
verloop van de oorlog was het 
bezit van de havenstad van 
groot belang. De geallieerden 
konden via Antwerpen namelijk 
de noodzakelijke manschappen 
en materieel aanvoeren. De 
Duitsers verdedigden echter de 
Schelde, die toegang tot de ha
ven gaf, met man en macht. Er 
moest dan ook hard gevochten 

worden om Zeeuws-Vlaanderen 
en Walcheren te bevrijden, voor 
in november! 944 de eerste be-
voorradingsscinepen de Schelde 
konden opvaren (o/beeW;Vig3). 
Begin oktober probeerden de 
geallieerden de Duitse verdedi
ging te ontregelen door de dij
ken van Walcneren te bombar
deren. Tijdens de gevechten 
kwamen honderden burgers 
om en tallozen verloren huis en 
haard. Voor veel Zeeuwen was 
de bevrijding een ware nacht
merrie [afbeelding 4). 

BARRIÈRE 
Ondertussen waren ook andere 
delen van het land bevrijd. Op 9 
Septem ben 944 overschreed 
een geallieerde verkenningspa
trouille de Nederlandse grens in 
de buurt van Maastricht, dat op 

ai-A C/id\ 
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Geheel Iinksbouen i D-Da^, de bevrijding van West-
Europa was begonnen 

Daaronder 2 Toen de Duitse lüeerstandm Norman-
die eenmaal gebroken was, konden degeallieerden 

doorstoten tot vlak aan de Nederlandse^rem 

Rechtsbouen 3 Veldpost uan de 2e Canadese leger-
diuisie, uerstuurd tijdens de Slag om de Schelde die 

ujerd uitgeuochten uan 9 oktober tot g nouember 1944 
Tijdens de Deldtochticuïamen meer dan 12.000 man 

van het ie Canadese Leger om het leuen 

Rechts 4 Canadezen in Zeeland 

Geheel rechts- 5 Links op de postzegel is een Poolse sol
daat te zien m de straten van Arnhem, rechts een Joto 
van de voedseldroppmgs aan het eind uan de oorlog 



12 september als eerste Neder
landse stad bevriid werd Om 
het verloop van de oorlog te ver
snellen begon op 17 september 
de operatie Market Garden, die 
op een fiasco uitliep (apeelding 
5) Wel lukte het om eind okto
ber Middenen WestBrabant te 
bevrijden, maar ook hier ging 
dat ten koste van vele burger
slachtoffers De grote rivieren 
bleken een barrière die met een
voudig te nemen was (ajbeel
dmg6) Nu het plan om via de 
kortste route naar Berlijn door 
te stoten mislukt was, zat er 
mets anders op dan Nederland 
voorlopig links te laten liggen 

STAKING 
Op 17 september had de rege
ring in Londen een algemene 
spoorwegstaking afgekondigd 
(afl)eeldmgy) Ondanks de gro
te risico's werd er massaal ge
hoor gegeven aan de oproep 
Het idee was dat de staking 
massale troepenbewegingen 
van de Duitsers zou bemoeilij
ken Waar de regering geen re
kening mee had gehouden was 
dat de oorlog misschien wel 
langer zou duren dan verwacht 
Doordat de geallieerden bene
den de grote rivieren bleven ste
ken, kreeg het nog bezette deel 
van Nederland te maken met 
de onvoorziene gevolgen van 
de treinstaking De voedsel

voorziening m de grote steden 
kwam m gevaar en dat leidde 
tot een hongersnood m de win
ter van 1944/1945 Voedseltoch
ten vanuit de stad leverden wie 
geluk had nog wel het nodige 
op, maar vooral jonge kinderen, 
ouderen en zieken overleefden 
de ontberingen met In Amster
dam waren er te weinig lijkkis

MET ONZEKERE 
I BESTEMMING 
i 

Op 12 april 1945 bevrijdden de Ca
nadezen het doorgangskamp Wes
terbork in Drenthe Op dat moment 
waren er nog 876 joodse gevange
nen Westerbork was ini939 in ge
bruik genomen als Centraal Vluch
telingenkamp voor joden die uit 
Duitsland waren vertrokken In 
1942 werd het een doorgangskamp, 
dat zou dienen als tijdelijke verblijf
plaats van 107 000 joodse Nederlan
ders en vluchtelingen Sommigen 
van hen zouden slechts enkele uren 
in het kamp blijven Anderen leef
den dagen, weken, maanden en 
soms zelfs jaren in spanning of ook 
ZIJ op transport zouden moeten om 
in het oosten 'te werk gesteld' te 
worden 
Bijna iedere week, in totaal 93 maal, 
vertrok op dinsdag de trein met on
zekere bestemming Op 4 septem
ber 1944 verliet de laatste trein het 
kamp, onder de passagiers bevond 
zich Anne Frank 
Slechts vijfduizend gedeporteerden 
zouden de oorlog overleven Na al 
het lijden wachtte hen in Nederland 

ten om de overledenen m te be
graven Pas eind aprih945, en
kele dagen voor de capitulatie, 
gaven de Duitsers toestem
ming om voedsel te droppen 
(aßeeldmg 8) 

REPRESSIE 
In zijn doodstrijd verscherpte 
het Duitse bewind de toch al 

een kil welkom De bureaucratie van 
de overheid was schrijnend en de Ne
derlandse bevolking reageerde m 
veel gevallen koeltjes op de terugkeer 

harde maatregelen tegen de 
burgerbevolking Nog meer dan 
voorheen werden door middel 
van intimidatie Nederlandse 
mannen gedwongen om voor 
de Duitsers te werken In no
vember en december waren er 
bovendien razzia's om in de be
hoefte aan arbeidskrachten te 
voorzien De strijd tegen het ge

van de joodse landgenoten Het zou 
zeker nog twintig jaar duren voor 
Nederland de verhalen over de holo
caust wilde horen 
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Postaal contact ujas van leuensbelonfl uoor de kampbewoners uan Westerbork Op kaarten en bneuen 
moest naast de naam van de geadresseerde diens^eboortedatum vermeid lüorden en het baraknummer 
ivaar hij verbleef De geadresseerde van deze briefkaart Leopold Gutherz bleek niet meer m barok 5 7 te 
zijn maar ivaarschijniijk in barak 70 Toen hij daar ook met uias probeerde men barak 66 om vervol
gens te concluderen dat de hij op transport gesteld wa% (zie de letter T die met potlood is aan^ebrocht) 
Dekaart^infl Unbestellbar/retour abscnder (tekst m kastje) en kree^nog het stempel Assen 2, ujat het 
stempel ivas dat in de postborok von het kamp iverd ^ebruilrt 

Rechts 6 Nederland ujerd verdeeld m een 
bezet gebied boven de rivieren en bevrijd 

gebied in het zuiden Als^evol^ daarvan 
iverd ook de postverbinding gestaakt en uias 
het met meer mogelijk brieven te sturen van 

uit de Randstad naar zuid Nederland 

Onder 7 De algemene spoorive^staking 
had niet alleen voor de Duitsers gevolgen 

maar vooral ook voor de 
Nederlanders in bezet^ebied 
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Rechts 8 Na moei 
zame onderhande 
lingen stemden de 

Duitsers in met 
voedseldroppin^s 

om het leed van de 
hongerende bevol 
king te verzachten 

Operatie \Aar\na 
bracht een geschenk 

uit de hemel 
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organiseerde verzet werd extra 
opgevoerd. In de nacht van 30 
september op 1 oktober vond 
een aanslag plaats op een Duit
se militaire auto in de buurt van 
Putten. 
Ter vergelding werden alle man
nen tussen de 18 en 50 uit het 
dorpje op de Veluwe wegge
voerd en naar het concentratie
kamp Amersfoort gebracht. De 
overgebleven vrouwen kregen 
bevel het dorp binnen twee uur 
te ontruimen. Met hulp van de 
Nederlandse SS staken de Duit
ser vervolgens ongeveer n o 
panden in brand. De vrouwen 
verkeerden toen nog in onze
kerheid over het lot van hun 
mannen en zonen [afbeelding 
9). Enkelen werden vrijgelaten, 
maar het merendeel werd over
gebracht naar het concentratie
kamp Neuengamme. Van de 
ruim zeshonderd mannen over
leefde slechts een vijftigtal de 
oorlog. De rest kwam om door 
ondervoeding, slavenarbeid of 
besmettelijke ziekten. 

'FRIENDLY FIRE' 
In een poging het tij te keren 
vuurden de Duitsers vanuit Den 
Haag V2-raketten af op Londen. 
De Britten deden een vermetele 
poging om de lanceerbases in 
net Haagse Bos, Wassenaar en 
Duindigt uit te schakelen. Op 3 
maart 1945 voerden ze een 
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OPROEP 

In verband met een studie naar de 
postale geschiedenis van het 
kamp Westerbork is de auteur op 
zoek naar informatie en afbeel
dingen van poststukken. Iedereen 
die wil helpen wordt verzocht zich 
te melden bij de redactie van Fila
telie, Klipper 2,1276 BP Huizen, 
e-mail philotelie@tip.nl. 

bombardementsvlucht uit om 
een einde te maken aan de 
dood en verderf zaaiende raket-
aanvallen. De verantwoordelijke 
officier vergiste zich echter bij 
het lezen van de kaart, als ge
volg waarvan niet het Haagse 
Bos, maar de aangrenzende 
wijk Bezuidenhout werd getrof
fen. Er kwamen 511 mensen om 
het leven, 344 raakten zwaar ge
wond. De eens zo statige wijk 
lag helemaal in puin. Tiendui
zenden werden dakloos (o/bee/-
ding 10). Wat de Britten niet 
wisten was dat enkele dagen 
voor het bombardement de ra-
ketbases ontmanteld waren... 

OVERWINNING 
Na de verloren Slag om Arn
hem zat er voor de geallieerden 
niets anders op dan om via een 
andere weg naar Berlijn te gaan. 
Tot hun verrassing werden ze 
daarbij eind december nog flink 
dwarsgezeten door een laatste 

stuiptrekking van het Derde 
Rijk. In de Ardennen zetten de 
Duitsers een offensief in (q/bee/-
dingn). 
Het kostte de geallieerden de 
nodige moeite om de aanval af 
te slaan, maar ternauwernood 
slaagde men daar toch in. Het 
was inmiddels wel al februari 
1945, maar nu was dan toch 
echt de eindfase van de oorlog 
aangebroken. 
Via Duits grondgebied trok 
men de Rijn over en met een 
omtrekkende beweging werd 
ook Nederlands gebied vanuit 
het oosten bevrijd. Op 29 maart 
1945 kwamen Canadese troe
pen aan in de Achterhoek en in 
de loop van april werden grote 
delen van Oost- en Noord Ne
derland bevrijd. 

TERUGKEER 
Koningin Wilhelmina had 
grootse plannen gemaakt voor 
de terugkeer naar het vader
land. Prinses Juliana was naar 
Londen gevlogen om haar moe
der te vergezellen [ajbeeld'mg 
72). 
De tegenslag bij Arnhem bete
kende echter dat er van een te
rugkeer naar Nederland voorlo
pig geen sprake kon zijn. Julia
na vertrok weer naar Canada. 
Het uitblijven van de bevrijding 
en een kabinetscrisis zorgden 
ervoor dat koningin Wilhelmma 

pas op 13 maart 1945 in Eede in 
Zeeuws-Vlaanderen weer voet 
op vaderlandse bodem kon zet
ten (afl}eeldingif). Bij gebrek 
aan een duidelijke grens was 
op de weg met behulp van 
meel een lijn getrokken, die de 
vorstin om 12.29 ^tur over
schreed. Tien dagen zou de 
koningin vervolgens door de 
bevrijde delen van het land 
reizen, overal toegejuicht door 
een ontroerde menigte. 

CAPITULATIE 
Het slotakkoord van het Derde 
Rijk voltrok zich eind april in 
Berlijn. Russische troepen na
men de stad straat voor straat 
in. Hitler pleegde op 30 april 
1945 zelfmoord, maar het duur
de nog een paar dagen voordat 
de oorlog echt was afgelopen. 
Op 4 mei 's avonds meldde Ra
dio Herrijzend Nederland, de 
vrije Nederlandse omroep die 
vanuit Eindhoven uitzond, dat 
de capitulatie nog die avond 
een feit zou zijn. 
In Wageningen kwamen de ge
allieerden onder leiding van ge
neraal Foulkes en de Duitsers 
bijeen om de overgave van het 
Duitse leger in Nederland te be
krachtigen. De Duitse generaal 
Von Blaskowitz vroeg nog een 
dag de tijd om het document 
waar hij zijn handtekening on
der moest zetten te bestuderen. 
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g Links heturouirtjeuanPuttm, hrtstandbecM 
dat herinnert aan het lüe^uoeren van de mannen 
uit het dorp op de Veluuje, lüaaruan helgrootste 
deel niet zou terugkeren. Hierbouen: ulak na de 
oorlofl uierd er actie gevoerd uoor de kinderen uan 
Putten. De meesten hadden hun uader verloren. 

X . 

10 Een stillegetuige van de oorlogs
handelingen Bnef verstuurd uit Nijme

gen, dat zich plotseling aan hetjront be
vond Het postvervoer lag stil vanqf 17 

september toen de gevechten om de stad be
gonnen De post iverd in beslag genomen 
en pas veel latergecensureerd door de Ne

derlandse censuurdienst Toen de post van
uit Nijmegen eenmaal Den Haag had be

reikt, uJds het bombordement op het Bezui
denhout al achter de rug. De hele unjk uias 
verujoest en zo ook de Cornells Houtman

straat, waarde geadresseerde had ge
woond Op de achtenijde ujerd de envelop 

ajïjestempeid met het neutrale stempel-
'Woont met op C Houtmanstraat 80 (met 
potlood ingevuld) ƒ OP DIT ADRES IN DE 
WIJK ONBEKEND' Op de voorzijde is de 
aonduiding in potlood beduidend minder 
ambtelijk 'gebombardeerd/geen adres' Na 

enig speurwerk uierd het (tijdelijke) adres 
van de geadresseerde vastgesteld op Hugo 

de Grootstraat 51 Het is met bekend uïan-
neer de brief daar aankivam 
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'ZO NORMAAL EN ZO 
GOED MOGELIJK' 

De gehele oorlog heeft het postbe
drijfredelijk tot goed kunnen func
tioneren, maar in de laatste maan
den werd de postvoorziening heel 
erg bemoeilijkt door de omstandig
heden. Afhankelijk van de oorlogs
handelingen verschilden de pro
blemen van plaats tot plaats. Om 
hiervan een beeld te krijgen, ver
zocht het hoofdbestuur van de PTT 
na de bevrijding aan de postdirec
teuren om een beeld te schetsen van 
die tijd. Ook in gebieden waar de 
oorlog betrekkelijk rustig was 
verlopen, had men last gehad van 
de beperkingen die zich voordeden, 
zoals blijkt uit het volgende 
fragment van D. Bakker, waarne
mend Directeur PTTKt Enkhuizen: 

'Kort daarna op 17 september 1944 
kwam de spoorwegstaking, dien
tengevolge werd ook het gehele 
postverkeer gedesorganiseerd. Het 
enig mogelijke, wat in dit gedeelte 
van het land overbleef, om de be
zwaren van de staking te onder
vangen, was autotractie. [...] Op 
deze wijze werd een zeer groot ge
deelte van NoordHolland bestre
ken. Sedert 16 september was ook 
de veerdienst EnkhuizenUrk
Kampen gestaakt. De bootdienst 
EnkhuizenUrkKampen bleef 
evenwel intact. [...] Te Enkhuizen 
werd ook post van de overzijde van 
het IJsselmeer aangebracht met 
Lemmerbotters. Sommige boten 
voeren van de overkant rechtstreeks 
op Amsterdam. Maar door beschie

ting vanuit vliegtuigen werden de 
facultatieve bootdiensten minder. 
Toch werd al het mogelijke gedaan, 
om het postverkeer zo normaal en 
goed mogelijk te laten functione
ren. Langzamerhand kwam het 
leeuwendeel der post van Oostelijk 
bezet Nederland via Zwolle station 
te Enkhuizen aan voor het Westelijk 
bezet Nederland. Konden mijn 4 
auto's aanvankelijk deze post ver
werken, de aangevoerde hoeveel
heden werden geleidelijk aan gro
ter, tot op een gegeven moment ca 
1000 zak post te Enkhuizen werden 
aangebracht. Geregeld werd door 
mij persoonlijk overleg gepleegd op 
Kamer 8 van de postafdeling te 
Amsterdam Centraal Station en 
werd besloten tot schuitverbinding 
over te gaan indien de omstandig
heden ons daartoe noodzaakten en 
om het vervoer naar Amsterdam te 
bespoedigen. [...] Doch tegelijker
tijd deden zich andere moeilijkhe
den voor: de noodzakelijke brand
stoftoewijzingen werden door de 
Autobevrachtingsdienst (ABD) te 
Alkmaar van oorspronkelijk 120 
eenheden per maand teruggebracht 
op 95 in december, 45 in januari en 
15 in februari. Deze laatste twee 
toewijzingen werden door mijn 
persoonlijk bezoek aan de ABD met 
zeer veel moeite losgekregen, want 
de Duitsers hadden geen belang bij 
de PTT dienst (zij verzorgden zelf 
hun Feldpost), nieuwe kolenaan
voer vond niet plaats en de voedsel
voorziening ging voor. Natuurlijk 
was deze brandstofschaarste wel 
voorzien en wijselijk verzweeg ik 
natuurlijk de door mij opgespaarde 
hoeveelheid voor de ABD. Boven

dien wist ik met de verzetsbeweging 
ca. 120 eenheden te bemachtigen en 
te verstoppen voordat de Mof, die 
deze hoeveelheid reeds had opge
meten, deze ging "organiseren". 
Voorts was ik tevens genoodzaakt 
clandestien turfcokes en motorolie 
aan te schaffen. Door een en ander 
wist ik de auto's "in de vaart" te 
houden. [...] Maar toen uiteindelijk 
in april 1945 geen schipper meer 
durfde te varen, geen expediteur van 
de voedselvoorziening meer langs 

de weg durfde, moest ik helaas ook 
de interlokale ritten stopzetten. 
+ 2 weken voor de bevrijding wer
den 2 van de wagens gedemonteerd 
en 2 verstopt op het terrein van de 
Gemeentelijk Gasfabriek te Hoorn 
en zo bleven al onze 4 wagens voor 
het Staatsbedrijf behouden.' 

Bron: Nationaal Archiefte 'sGrauenha^e; 
archief Hoofdbestuur uan het Staatsbednjif 
der PTT, 19401954. Toegangsnummer 
2.i6.og, bestanddeel 506. 
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B t m s e n s t r o p t 4 . 

Enuclop ucrstuurd vanuit Amsterdam naar Leeuwarden op 15 december 1944 Op dat moment reden 
de posttreinen naar het noorden niet meer De brief ujerd zoals beschreuen in het verslag van de direc
teur vervoerd met de Lemmerboot (21e aanduiding van de ajzender linksboven) en bereikte zo uio het 
IJselmeer het oosten van het land Gezien de omstandigheden ivas de brief redehjk snel bij de ontvan
ger, die doar op ig december met potlood een aantekening over maakte. 
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11. Links: aencraal MacAuIijffè 
(rechts in net stempel) bevond 
zich m een hopeloze situatie, 

maar antwoordde op de Duitse 
cis zich oyer te ̂ euen slechts 
'Nuts''('Idioten') Generaal 

Patton (links) zou hem een lücek 
later ontzetten Rechts ter herin
nering aan de uerschnkkin^en 
uan het Ardennenojcnsief werd 
m Basterne een gedenkteken ge
bouwd hetMardasson Het is 
gebouwd üls een cirkelvormige 

tempel met vijf uertakkinflen als 
•ijOi'^ een Amenkaanse ster. 

<i5cVt;H JÄftRDÄÄ'ÄNNlVh ^ : A I R Ë 

OFFICE OF 
THE PRIVATE SECRETARY 

TO 
H.R.H. PRINCESS JULIANA 

—,8;' 

Links 12 Envelop van het secretariaat van prinses 
Juliana, verstuurd vanuit Londen in de periode dat 
ze zich daar bevond in afivachting \«m haar terug
keer naar het vaderland 

Hieronder 13 Koningin Wilhelmina arriveert per 
vliegtuig m België om daarna per auto verder te rei
zen naar bevnjd gebied 

Mrs, A.C.N. K n l j f t , 
ST. ANIHMS, N;TB,, ' 

MONTSERRAT 
Ï1.S« 
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The Netherlands l iberateJy 
Die ?J O'^rlandp b e f f - f ' t y ^ 
' c-, . "ly* b^s • • b e r e s ' ^ ^ > 
NeJerland b e v r i j d l ^ ^ * 

14 Na uijf lonflc oorlogsjaren is Nederland eindelijk weer vnj 

Links 15 De uerzetskrant 
Het Parool meldt de beunj-
din^ m nette letters op de 
uoorpfl^ina Lmksopde 
ze^el Jeestvreuflde bij de be-
unjdins rechts een oor 
lo^skerkho/metopdc 
lïoor^rond het^rofuan een 
joodse gesneuvelde 

Links 16 Beurijdin^s-
postze^el de Nederlandse 
Leeuu; ouerwint de gehate 
draak Deze ze^el werd 
door de lezers uan Filatelie 

:ozen als mooiste Neder
landse postzegel van de 
tuJinti^steeeuu) 

Rechts 17 Trees op de 
motor bij haar Canadees 

w 

1 MRT ' 9 ' » 

L^J. 
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18 Het doorgangskamp Westerbork uierd na de oorlog een internermtjskamp uoor politieke 
delinquenten waarmee NSB crs en andere landverraders u;erden aangeduid Zij mochten maar 
beperkt brieuen schrijuen op speciaal daarvoor beschikbaargesteldejormulieren die gecensureerd 
werden uoordat zij werden doorgestuurd 

Zodoende werd het pas op 6 
mei 1945 getekend Na vi)f lan
ge jaren IS Nederland eindelijk 
weer vrij {afbeeldingen 14, ̂ ^ en 
76), maar ook dan nog vallen er 
slachtoffers Op de Damm Am
sterdam komt net op 7 mei tot 
een schietpartij, waarbij 19 
mensen worden gedood en er 
117 gewond raken 

AFREKENING 
Overal m het land leefde men in 
de roes van de bevrijding [af
beelding y) De vreugde was 
enorm Maar er was ook een 
keerzijde Hoewel de regering 
mets wilde weten van een 'bijl
tjesdag', hielden velen zich met 
in en toonden hun woede en 
haat tegenover (vermeende) 
collaborateurs. Die werden op

gepakt en publiekelijk verne
derd Vrouwen die met Duitsers 
een verhouding hadden gehad, 
werden kaalgeknipten uitge
jouwd 
Na de oorlog kwamen meer 
dan honderdduizend 'landver
raders' m kampen terecht, vaak 
onder omstandigheden die de 
bezetter met zouden hebben 
misstaan (o/beeW/ng 18) Veel 
Nederlanders maakten zich 
daar met druk om, zij hadden 
zo hun eigen problemen In vijf 
jaren van oezetting was het 
land leeggeroofd en verarmd 
Er was een groot tekort aan wo
ningen en de infrastructuur was 
vermeld Deoorlog was voorbij, 
maar de wederopbouw zou nog 
vele jaren ieders inspanning en 
energie vergen {afbeelding ig). 

ANDERE ARTIKELEN VAN DE AUTEUR DIE AANDACHT 
BESTEDEN AAN DE TWEEDE WERELDOORLOG 

De afgelopen jaren heeft de auteur een aantal artikelen voor Filatelie 
geschreven die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog Hier 
volgt een overzicht: 

Nederlands-Indieonder hrtjukuandejapanners, pp 529-535, nr 7/81994 
Queen Mum still gomg strong, pp 502-507, nr 72000 
Leopold III, held o/Dcrrader', pp 640-643, nr 102000 
Februaristaking, een mdruku;ekkend protest, pp 118-121, nr 2 2001 
Hoe de Britten hun Finest Hour belegden, pp 662-665, nr 8/92001 
Zestig jaar tjeleden fiet begin uan het einde-D-Dai), pp 530-533, nr 6 2004 
Operatie Market Garden' de mislukte doorbraak, pp 712-715, nr 9 2004 
'Mijn hele leuen was een uoorbereiding op dat ene moment', pp 142-145, nr 2 2005 
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19 Nederland werkt hard mn zijn wederopbouw Aanuankehjk meende men dat DuitslandJlink 
zou moeten boeten uoor de toegebrachte schade m de uorm uan herstelbetalingen Er werd zeijs een 
specioal bureou uoor opgericht In de praktijk kwam daar nirt tiecl uan terecht, mede door de slechte 
eruarmgen die waren opgedaan na de Eerste Wereldoorlog 
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PZH Van VLIET 
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Tel. 0555416108 
(Gratis parkeren voor de deur) 
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organiseert 2 x per |aar een postzegel en muntenveiling in De Magneet te Bilthoven 
De gratis veilingcatalogus is verkn|gbaar op aanvraag, liefst schriftelyk of per fax 
Inleveringen worden gaarne geaccepteerd 
Onze volgende veiling wordt gehouden op 28 mei 2005 

Postzegelvelling).). de Bruin, Willem van Mechelenstraat 15, 3817 BB Amersfoort. 
Tel.: 0334632342. Telefax: 0334635063. 
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DAVO 
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2004 
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zijn nu bij uw handelaar 
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Opgaven voor deze rubriek 
in het juli/augustusnummer 
2005 (verschijnt medio au
gustus 2005) moeten uiter
lijk op I juni 2005 in het bezit 
zijn van de redactie van 'Fila
telie', Klipper 2,1276 BP 
Huizen. Voor opnamen on
der het kopje 'Ruildagen' 
moet u de volgende gegevens 
vermelden: datum, plaats, lo
catie, adres locatie, opening
stijden en een telefoonnum
mer voor nadere informatie. 
Er wordt slechts één tele
foonnummer vermeld. E-
mailadressen of adressen van 
websites worden niet opge
nomen. Onvolledige opga
ven van evenementen kun
nen helaas niet verwerkt 
worden. 
Hoewel deze agenda met veel 
zorg wordt samengesteld, 
kan de redactie niet garande
ren dat de genoemde evene
menten ook op de aan haar 
opgegeven data en tijdstip
pen doorgang vinden. De re
dactie aanvaardt geen aan
sprakelijkheid voor eventu
ele fouten in de evenements-
gegevens. 
Niet alle evenementen zijn 
gratis toegankelijk. Verder is 
het mogelijk dat postzegels 
slechts een onderdeel vor
men van het materiaal dat op 
de hieronder vermelde beur
zen wordt aangeboden. Wij 
adviseren u daarom met 
klem om - en dat geldt dan 
vooral bij het bezoeken van 
ver van uw woonplaats ver
wijderde evenementen - eerst 
even met de organisatoren te 
bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 
• Nog tot en met 15 mei: 
Brno (Tsjechië). Brno 2005, 
internationale FEPA-tentoon-
stelling onder erkenning van 
de FIP. Ook eenkadercollec-
ties en Open Klasse Brno 
Messegelände. Inlichüngen: 
H. Buitenkamp, Van Bereste-
ijnstraat 26a, 9641 AB Veen
dam, telefoon 0598-636165 
• 20, 21 en 22 mei: 
Kerkrade. ParkstadFila 2005, 
multilaterale tentoonstelling 
(categorie i, eenkader, jeugd 
en literatuur) in GSE-ver-
band, georganiseerd door de 
Eerste Kerkraadse Philatelis
ten Vereeniging ter gelegen
heid van het 50-jarig bestaan 
van de vereniging Rodahal 
Ca. I 000 kaders. Handela-
renstands, postadministra-
ties, tentoonstellmgsenvelop 
met speciaal stempel Ope
ningstijden, op 20/5 en 215 
van 10 tot 18 uur en op 22/5 
van 10 tot 17 uur. Inlichtin
gen- H. Brouns, Karohngen-
straat g, 6369 BV Simpelveld, 
telefoon 045-5441891. 
• 20,21 en 22 mei: 
Kerkrade. Fiia Rolduc, ten
toonstelling (categorie 3), 
verzorgd door verenigingen 
die aangesloten zijn bij Eu-
rophila Ca 200 kaders. Vie

ring Limburgse Filatelisten-
dagen. Tentoonstelling loopt 
parallel aan ParkstadFila (zie 
hierboven). Inlichtingen: H. 
Brouns, Karolingenstraatg, 
6369 BV Simpelveld, telefoon 
045-5441891 
• 20, 21 en 22 mei: 
Kerkrade. Derde Licchtenstems-
alon, georganiseerd door de 
Nederlandse Vereniging van 
Postzegelverzamelaars van 
het Vorstendom Liechten
stein (NVPVL) tijdens Park
stadFila 2005 Multizaal, Ro
dahal Overzicht van de 
Liechtensteinfilatelie in ca. 
160 kaders (incl internatio
nale inzendingen) Bijzonde
re inzending van Postmuse-
um Vaduz (Liechtenstein) op 
het thema 'Zestig jaar Liech
tensteinse Rode Kruis'. Ope
ningstijden: zie ParkstadFi
la 2005. Inlichtingen P Th 
van Dijk, Boterdiep 7, 2904 
ED Capelle a/d IJsse, telefoon 
010-4512925. 
• 27,28 en 29 mei: 
Verona (Italië). Veronajil, fila-
telistische voorjaarsmanifes
tatie. Jaarbeurs Verona, Pa-
dighone No. 8 (afslag Vero-
na-Zuid, A4a) 15 000 m^ 
vloeroppervlak, 250 filatelis-
tische stands. Openingstij
den 27/5 van 10 tot 18 uur, 
28/5 van 9 tot 18 uur en 29/5 
van 9 tot 14 uur. Inlichtingen-
AFNS, Casella Postale 307, 
37100 Verona (Italië). 
• 2 tot en met 5 juni: 
Hannover (Duitsland). Na-
posta '05, nationale tentoon
stelling, georganiseerd door 
de Bund Deutscher Philatelisten 
Hannover Congress Cen
trum. Gastland- Groot-Brit-
tannie; 'Olympiade' van ruim 
zestig gespecialiseerde ver
enigingen. 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. 
Inlichtingen: www naposta-
2005 de 
• 14,15 en 16 oktober: 
Apeldoorn. Postex 2005, na
tionaal postzegelevenement 
met tentoonstelling (catego
rieën 2 en 3, eenkader, jeugd, 
voordrukalbumbladen, cata
logusinzending en propa
ganda) Amencahal, Laan van 
Erica 50. Openingstijden: op 
vrijdag 14/10 en zaterdag 
15/10 van 10 tot 17 uur en op 
zondag 16/10 van 10 tot 16 
uur Aanmelding tentoon
stelling sluit op 30 april. Aan
melding en informatie Leen 
Louwerse, Koningin Wilhel-
minastraat 51, 2811 TT 
Reeuwijk, telefoon 0182-
395103 of e-mail aartuans-
oest@hctnet nl. Zie ook de 
website www nvpv nP 
• 22 en 23 oktober: 
's-Hertogenbosch. HertoflPost 
2005, propagandatentoon-
stelling ter gelegenheid van 
het 75-jarig bestaan van de 's-
Hertogenbossche Filatelisten 
Vereniging SCC 'De Helft-
heuvel', Helftheuvelpassage 
115, 5224 AC. Ca 150 kaders, 
handelaren aanwezig; diverse 
filatehstische activiteiten. In

formatie: R van Achterberg, 
Kloosterstraat 19, 5301 BM 
Zaltbommel, 0418-680790, 
rencuanachterbergCÏDtiscali nl. 
• 22 en 23 oktober: 
Weert. Raja 2005 - Limphilcx 
XXXVI, lustrumtentoonstel-
ling (55-jarig bestaan) met 
deelname in de klassen 2 en 3 
plus eenkaderklasse, open 
klasse enjeugdklasse. 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 0495-533862, 
e-mailg p hendrikx(3)2onnet nl 
• 28, 29 en 30 oktober: 
Rotterdam. Dag van de Postze
gel Rotterdam 2005, postzegel
tentoonstelling ter gelegen
heid van het loo-jarig bestaan 
van de Philatelistenclub Rot
terdam Congrescentrum 
Ahoy', Rotterdam-Zuid Pro
gramma en openingstijden 
nog onbekend Deelnamefor-
mulieren verkrijgbaar bij A 
Ritmeester, Ternatestraat 20, 
2612 BD Delft, 015-2141701, 
e-mail a ntmeester(5)planet nl. 
• 4,5 en 6 november: 
Nieuwegein. Geinpost 2005, 
jubileumtentoonstelhng ter 
gelegenheid van het 35-iarig 
bestaan van postzegelvereni
ging 'De Postkoets' in sa
menwerking met 'De Vlie
gende Hollander' (viering 
'Dag van de Aerofilatelie'), 
categorie 2 en 3, eenkader
en open klasse, ca 400 ka
ders Congrescentrum 't 
Veerhuis, Nijemonde 4, 
Nieuwegein. Openingstijden, 
op vrijdag 4/11 van ig.30 tot 
22 uur, op zaterdag 5/11 
vanio tot 18 uur en op zondag 
6 november van 10-16 uur 
Deelnameformulieren zijn 
verkrijgbaar bij A.J S Vis, 
Tentwagendrift 3, 3435 AC 
Nieuwegein, 030-6049758, 
e-mail mJo((E)postkoets nl. 
• 4, 5 en 6 november: 
Nieuwegein. 44ste Dâ  van de 
Acrojïlatelie, georganiseerd 
door 'De Vliegende Hollan
der' tijdens Geinpost 2005, in 
samenwerking met 'De Post
koets' 't Veerhuis, Nijemon
de 4. Luchtposttentoonstel
ling (categorieën 2 en 3, een
kader-, open klasse en propa
ganda). Thema: 'Luchtpost 
Suriname 1929' (andere col
lecties ook welkom). Aan
meldingen (uoor ijuni 2005)-
Secretaris 'De Vliegende Hol
lander', De Kolk 13 3931WN 
Woudenberg, 033-2858424, 
u;vanderhelm@ncn)net nl. 

2006 

• 21,22 en 23 april: 
Ede. Postzegels en Cultuur, ten
toonstelling, georganiseerd 
door de afdehng Ede van 'De 
Globe' (categorieën 2 en 3, 
alsmede i-kader, 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 20 tot 
22 uur, 22/4 van 10 tot 18 uur 
en 23/4 van 10 tot 16 uur In
schrijvingen A.G Jakobsen, 
Bovenbuurtweg 54, 6717 XB 
Ede, e-mailadres b jakob-
sen@planct nl Informatie: N. 
van der Lee, Arkelstein 2, 
6714 AW Ede, e-mailadres 
n uander lee(ä)hccnet nl 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 
• 14 mei: 
Dronten. Open Hof, Coper-
nicuslaan, 13.30-16.30. Tele
foon 0321-314305 
Hilversum. De Koepel, Kapit-
telweg39ga, 12 30-16 30. Te
lefoon 036-5304354 
Hoofddorp. De jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat 4,10-
16 Telefoon 023-56i3g2g 
(na 20 uur) 
Hoogkarspel. Verenigigings-
gebouw achter de RK-kerk, 
13-17 Telefoon 0228-
5822g8. 
Maassluis. De Flat, Burge
meester Schwartzlaan 2c, 12-
16. Telefoon 06-15224937 
Zeist. Kerckebosch, Graaf 
Adolflaan, 10-16. Telefoon 
030-6916858 
• 15 mei: 
Veghel-Zuid. De Golfstroom, 
Van Diemenstraat ia, 9.30-
12 30 Telefoon 0413-
367786. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,10-13. Telefoon 024-
6413608 
• 16 mei: 
Rotterdam. Golden Tuhp 
Airport Hotel, Vhegveldweg 
59,10-16. Telefoon 030-
6o63g44. 
• 19 mei: 
Steenbergen (Welberg). De 
Vaert, Kap. Kockstraat 54, ig-
22 Telefoon 0167-563887 
• 21 mei: 
Hilversum. De Koepel, Kapit-
telweg3gga, 12 30-16 30 Te
lefoon 036-5304354. 
Woerden. Al Band - Filatehstt-
sche Contactgroep Islamitische 
Wereld Excelsior, Singel 45a, 
g.30-15 Telefoono348-
481070 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,13-16 30. Tele
foon 033-2863510. 
• 22 mei: 
Amsterdam. OC Amsterdam, 
Jan Tooropstraat gg, 10-16. 
Telefoon 03o-6o63g44. 
Diemen. De Schakel, Burge
meester Bickerstraat 46a, 10-
16. Telefoon 020-6901936 
Helmond. De Kamenij, Je
roen Boschstraat 19,10-15. 
Telefoon 04g2-525i4o. 
Huissen. De Brink, Brink 8, 
10-15. Telefoon 026-
3255017 
Reuver. De Schakel, Broek
laan 2,10-13. Telefoon 077-
4741130 
• 23 mei: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Slotemaker de Bruineweg 
272, ig.30-22. Telefoon 024-
3974654-

• 28 mei: 
Boxtel. Vmbo-College, Baan-
derherenweg2,10-13. Tele
foon 0411-673775 
Brielle. Zalencentrum, Lan-
gestraat76,13.30-16.30. Te
lefoon 0181-415640. 
Enkhuizen. IJsselzand, An
jerstraat i, 13-17 Telefoon 
0228-513450. 
Hilversum. De Koepel, Kapit-
telweg 3gga, 12.30-16 30. Te
lefoon 036-5304354 
Noordwijk-Binnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat 5,10-
16. Telefoon 07i-36i4ig8 
Roermond. Wijkgebouw, 
Schepen van Hertefeltstraat 
26a, 13-16 Telefoon 0475-
495899-
• 29 mei: 
Helmond. D'Herbergh, Mo
lenstraat g8, g.30-12 30 
Nieuwegein. Het Veerhuis, 
Nijenmonde 4,10-16. Tele
foon 030-6o63g44 
Onderdijk. De Onderdijk, 
Sportlaan 10,10-13. Telefoon 
0228-586204 
• 4 juni: 
Hilversum. De Koepel, Kapit-
telweg 3gga, 12.30-16.30. Te
lefoon 036-5304354 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43,10-15 Telefoon 
0528-275629 (na 20 uur). 
Oosterhout-Zuid. De Bunt-
hoef, Bloemenhof 2,13-16. 
Telefoon 0162-429154. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,10-15. Tele
foon 0297-525556 
Utrecht. Wijkgebouw, Balij-
elaan 2a (ingang Croes-
estraat), 10-15. Telefoon 030-
2886832 
•5 juni: 
Hilversum. Hotel Lapers-
hoek. Utrechtseweg 16,10-
16 Telefoon 030-6063944 
• II juni: 
Amersfoort. NFV Skondmauie. 
Sociëteit Amicitia, Prins 
Hendriklaan 15,10-16. Tele
foon 020-632goi8. 
Hilversum. De Koepel, Kapit-
telweg 3g9a, 12.30-16 30. Te
lefoon 036-5304354 
Hoofddorp. De jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat 4,10-
16 Telefoon 023-56i392g 
(na 20 uur). 
Maassluis. De Flat, Burge
meester Schwartzlaan 2C, 12-
16. Telefoon o6-i5224g37. 
Zeist. Kerckebosch, Graaf 
Adolflaan, 10-16 Telefoon 
030-6916858 
• 12 juni: 
Boxtel. Vmbo-College, Baan-
derherenweg 2,10-13. Tele
foon 0411-673775. 
Venlo. De Koel, Kaldenker-
kerweg 182b, 10-13. Telefoon 
077-3517700 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,10-13 Telefoon 024-
6413608. 
• 16 juni: 
Steenbergen (Welberg). De 
Vaert, Kap Kockstraat 54,19-
22. Telefoon 0167-563887 
• 18 juni: 
Hilversum. De Koepel, Kapit-
telweg3gga, 12.30-16 30. Te
lefoon 036-5304354. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,13-16.30. Tele-



foon 033-2863510. 
• 19 juni: 
Kerkrade-Holz. De H0I2, 
Lambertistraatia, 14-17. 
• 25 juni: 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.30-16.30. Te
lefoon 036-5304354. 
Katwijk. De Wiek, Fresias-
traat 5,10-16. Telefoon 071-
4030659. 
• 26 juni: 
Diemen. De Schakel, Burge
meester Bickerstraat 46a, 10-
16. Telefoon 020-6901936. 
Reuver. De Schakel, Broek
laan 2,10-13. Telefoon 077-
4741130. 
• 27 juni: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Slotemaker de Brumeweg 
272,19.30-22. Telefoon 024-
3974654-
• 2 juli: 
Putten (Gld.). ,tVoorhuys, 
Voorthuizerstraat 14,10-17. 
Telefoon 033-2452484. 
• 12 juli: 
Venlo. De Koel, Kaldenker-
kerweg 182b, 10-13. Telefoon 
077-3517700. 
• 21 augustus: 
Kerkrade-Holz. De Holz, 
Lambertistraati2,14-17. 
• 28 augustus: 
Etten-Leur. De Nobelaer, A. 
van Berchemlaan 2,10-16. 
Telefoon 030-6063944. 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

24 mei: 
Zakelijke postzegels 2005; rol 
met honderd postzegels van 
€0.39 (zelfklevend). 
Zakelijke postzegels 2005; rol 
met honderd postzegels van 

€0.78 (zelfklevend). 
14 juni: 
Mooi Nederland (afleveringen 
5 en 6; Monnickendam en 
Goes); twee velletjes met vijf 
gegomde postzegels van 
€0.39. Alleen verkrijgbaar in 
de genoemde plaatsen. 
6 september: 
Ttueelmgemissie met de Volks
republiek China; thema 
'wind- en watermolens'. On
der voorbehoud; informatie 
ontbreekt nog. 

Wijzigingen uoorbehouden 

Aruba 

31 mei: 
Zonsondergong 2005; 60,100 
en 205 cent. 
29 juli: 
Roojiiogels 2005; 60,75,135 
en 200 cent; souvenirvelletje 
van 470 cent. 
30 september: 
Koraalzegels 2005; 60,75,100 
en 215 cent. 
31 oktober: 
Kinderzegels 2005 (zonder toe
slag); 75,85 en 125 cent. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 80-82,2518 AD 
's Gravenhage, telefoon 070-
3307500; info: 070-3307575; 
fax 070-3608926, Internet: 
www.muscom.nl 
Openingstijden: ma-vrij van 
10-171"""» 2a, zo en feestda
gen 12-17 uur. Toegangs
prijzen: volwassenen €6.-; 
65+ €4.50; 4- t/m 12 -jarigen 
€3.-; Rabo/NS-kaarthouders 
50% korting; kinderen t/m 3 
jaar, MJK of CJP gratis; groe

pen lo-t- personen €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. U kunt van de bi
bliotheek gebruik maken (op 
afspraak met mevrouw 
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 iototi7uuren elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur). Via de site 
van de NBFV (uJUJiu.nbjv.nl) en 
het aanklikken van de Biblio
theek-zegel 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 
bepaald boek of tijdschrift 
aanwezig is, dan kunt u dit 
met behulp van een elektro
nisch informatie-aanvraag
formulier opvragen. Het ant
woord ontvangt u per e-mail. 
Voor andere vragen: e-mail 
bibliotheek(3)nbji;.org. 

VERENIGINGSBLADEN KUNNEN WEER 
STRIJDEN OM DE FILATELIE BLADPRIJZEN! 

Ook dit jaar wordt weer gestreden om de Filatelie 
Vcrcniflin^sbladprijzen. Het gaat om twee hoofdprij
zen van 250 euro: een voor bladen van 'algemene' 
postzegelverenigingen en een voor publicaties van 
studiegroepen en gespecialiseerde verenigingen. 
Daarnaast zijn er nog twee extra prijzen 'in natura' , 
ter beschikking gesteld door Uitgeverij Davo in 
Deventer en door TPGPost in Den Haag; deze prij
zen hebben een minimale waarde van elk honderd 
euro. 

Verenigingen die willen deelnemen aan de Filatelie 
Vereniflitiflsbladprijzen van dit jaar kunnen een wed
strijdformulier aanvragen bij de secretaris van de 
wedstrijd, drs. S.W.D. Veenstra in Den Haag 
(adres: zie hieronder). 

Het formulier moet uiterlijk 15 juli 2005, samen 
met drie complete sets bladen, aan de secretaris 
worden teruggezonden. Bij deze bladensets gaat 
het om de nummers die in de periode tussen i juli 
2004 en 30 juni 2005 zijn verschenen. 

Het adres waar het formulier kan worden aange
vraagd luidt als volgt: 

Jury Filatelie Verenigingsbladprijzen 
t.a.v. drs. S.W.D. Veenstra 
Roelofsstraat 31 
2596 VK 's-Gravenhage 

Verzoeken tot het toezenden van een deelnamefor-
mulier die na i juli 2005 bij de jury binnenkomen 
kunnen helaas niet meer in behandeling worden 
genomen. 

Zoals gezegd; yw inzending (deelnameformulier 
plus de bijbehorende bladen) moet uiterlijk op 15 
juli 2005 ter post zijn bezorgd! 

Redortie Filatelie 

SAMENSTELLING: KEES VERHULST 
POSTBUS 24013, 2490 AA DEN HAAG 

E-MAIL: KEES.VERHULST@WANADOO.NL 

GELEGENHEIDS-
STEMPELS 

2 en 3 april 2005 

Antwerpf i la 2005 
ANTWERPEN 

Fila Antwerpen 
In het weekeinde van 2 en 3 
april werd voor de vijfender
tigste keer Antiuerpjila (de 
vroegere NIPA-beurs) in het 
Expo-Bouwcentrum in Ant
werpen (België) gehouden. 
Op de stand van TPGPost 
werd een bijzonder post
stempel gebruikt met daarin 
de afbeelding van een hand. 
De hand is het symbool van 
Antwerpen: het lichaams
deel verwijst naar de legende 
van Brabo, een Romeins sol
daat die de reus van de 
burcht bij de Schelde ver
sloeg. Daarbij hakte de sol
daat de reus zijn hand af, om 

hem daarna in de Schelde 
werpt te werpen ('hand wer
pen' - 'Antwerpen'). Overi
gens doen er ook andere ver
halen over de herkomst van 
de naam 'Antwerpen' de 
ronde. 

Wagenpost 
Op 15,16 en 17 april werd in 
sporthal 'De Bongerd' de 
postzegeltentoonstelling 
Wagenpost 2005 gehouden, 
dit ter gelegenheid van het 
veertigjarig bestaan van de 
afdeling Wageningen van fi-
lateHstenvereniging 'De 
Globe' en het jubileum '60 
jaar bevrijding'. Ter gelegen
heid daarvan werd een speci
aal poststempel gebruikt. 
Het stempel toont een com
binatie van het wagenwiel 

uit het beeldmerk en een 
globe, de naam van de ver
eniging. 
De kantelhoek van het logo 
komt overeen met die van de 
aarde: 23.5°. 

Kerkrade 
Voor de eerste keer organi
seert de Eerste Kerkraadse 
Philatelisten Vereniging 
(EKPV) twee postzegelten
toonstellingen in één week
einde: Parkstad Fila 2005 in 
de Rodahal en Fila Rolduc in 
het 900-jarig kloostercom
plex Abdij Rolduc, beide in 
Kerkrade. 
Op vrijdag 20 mei, de eerste 
dag van de tentoonstellin
gen, gaat er een ballon met 
post de lucht in; de meege
nomen poststukken zullen 
worden voorzien van een af
druk van een bijzonder 
stempel. 
Tijdens beide tentoonstellin
gen zijn ook twee poststem
pels in gebruik, een voor 
Parlatad Fila 2005, het ande
re voor Fila Rolduc annex de 
Limburgse Filatelistenda-
gen. 

Het stempel van Porkstod Fila 
2005 toont een loep en een 
boomblad met zegelrand. 

Het blad wordt overal ge
bruikt in de communicatie 
binnen Parkstad Limburg 
(een samenwerkingsverband 
van gemeenten in Zuid-Lim-
burg) en het stempel van 
Rolduc is een gestileerde 
weergave van de abdij, in 

FILA 
ROLDUC 

overeenstemming met het 
logo van het conftrentie-
oord. Nadere informatie 
over de tentoonstellingen 
(inclusief de Liechtenstein-
Salon, die ook al in Sittard 
wordt gehouden) en de gele-
genheidsenveloppen leest u 
elders in dit nummer van Fi
latelie. 
Als u een afdruk wenst van 
de genoemde stempels (met 
uitzondering van het ballon-
stempel) dan kunt u vol
doende gefrankeerde post
stukken (in een voldoende 
gefrankeerde omslag) zen
den aan de CollectClub van 
TPG Post, afdeling Stempe
ling, Postbus 30051, 9700 
RN Groningen. Zet linksbo
ven op de envelop om welk 
stempel het gaat. Aanvragen 
voor stempelafdrukken van 
Antwerpjila en Wagenpost 
moet u voor 31 mei 2005 in
zenden; aanvragen voor de 
'Kerkrade'-stempels moeten 
voor 30 juni 2005 in het be
zit te zijn van de Collect
Club. U kunt speciale enve
loppen (met frankering en 
stempels) bij de organisatie 
van 'Kerkrade' bestellen; zie 
daarvoor het artikel over de 
tentoonstellingen in deze 
editie van Filatelie. 

http://www.muscom.nl
mailto:KEES.VERHULST@WANADOO.NL
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Klein Duimpje in 
Strolcelaarsland 
Het informatieblad voor 
leden van de Globeafde
ling Wageningen heet De 
Kartelrand. Bert van Mar
rewijk schrijft daarin over 
het verzamelen van aan
tekenstrookjes. Dit toch 
wat onbelichte verzamel
gebied weet hij op een 
bijzonder aardige manier 
toegankelijk te maken 
voor de leek. Hij noemt 
zichzelf in dit artikel 
Klein Duimpje m Stroke
laarsland en hij vertelt op 
een onderhoudende wij
ze over de zo'n slordige 
vijftigduizend aangete
kende brieven die hij be
zit. 

Sympathiek initiatief 
Er is in ons land een blad 
voor langdurig zieke en 
mindervalide postzegel
verzamelaars: De Postze
gelvriend. In dit blad 

i 

t 

L 

^ 

MtsgéM 

» Ï X ï ï ï A i ^ 

^ 

1 
>s^.m,=i^ ^ » . ^ H 

Postzeflcluriend. ...sympathiek. . 

treffen we informatie aan 
over Nederlandse postze
gels, over de kerstzegels 
van Oostenrijk en er staat 
zelfs een nieuwtjesru
briek in. De sympathieke 
stichting die dit blad uit

geeft kan postzegels ge
bruiken voor de doel
groep. Het adres is: De 
Postzegelvriend, Kerk
weide23, 2265 DM 
Leidschendam. 

Veel postfris in Postfrys 
Viermaal per jaar ver
schijnt het orgaan van de 
Vereniging van Postze
gelverzamelaars 'Fries
land'. Het blad draagt de 
creatieve naam Postfrys. 

telpost. Vooral de goed 
verzorgde illustraties val
len op. De voorzitter, 
Willem Hogendoorn, le
verde voor het jongste 
nummer van het blad een 
verhaal over de Neder
landse politie. Tot aan de 
Napoleontische tijd werd 
de orde gehandhaafd 
door de schout en zijn 
rakkers, die in de nachte
lijke uren werden geas
sisteerd door de nacht
wacht. Na de Franse tijd 
sloeg men een meer pro
fessionele weg in, zo 
blijkt uit de bijdrage, om 
uiteindelijk terecht te ko
men in onze tijd met een 
uitstekend werkend poli
tieapparaat. 

Vervalsing uit Baikonoer 
Een bron van informatie 
over Space Shuttlevluch
ten, Mercurius, ruimtero
bots, de Nederlandse as
tronaut André Kuipers en 
nog veel meer, is de 
Nieuwsbrief van de 
Ruimtevaart Filatelieclub 
Nederland. IJverig ver

Postfrys.. een jïlatclistische reis langs de Noorsejgordenkust.. 

Een fdatelistische reis 
langs de fjordenkust van 
Noorwegen vormt het 
hoofdartikel van het de
cembernummer van 
2004. Er is in hetzelfde 
nummer van het blad ook 
een overzicht van de 
kerstzegels van een aan
tal Europese landen op
genomen. De vereniging 
'Friesland' bezit zelfs een 
eigen gebouwtje waar 
men samenkomt, het 
Postze^elliuis genoemd. 
Het is er heel gezellig; ik 
ben er wel eens geweest. 

noemd voor de huidige 
ruimtevaart. De vondst 
van een vervalste brief 
van het Kosmodroom 
Baikonoer in Kazachstan 
bewijst dat de ruimte
vaartfilatelisten oplet
tend de ontwikkelingen 
volgen. 

Postbode in Hamersveld 
Hamersveld is een van de 
dorpen waaruit de huidi
ge gemeente Leusden is 
ontstaan. De postge
schiedenis van dit oude 
dorpje wordt uit de doe
ken gedaan in De Loupe, 

beschrijft hoe hij vanaf 
zijn jeugd tot aan zijn 
grootvaderschap bezig is 
geweest met de filatelie. 
Hij begon als afweker en 
is nu een fervent gebrui
ker van de computer voor 
zijn hobby. Hij probeert 
zelfs zijn kleinkinderen 
over te halen om postze
gels te gaan verzamelen. 
Hij vraagt zich wel af of 
het verzamelen van post
zegels nu een hobby is of 
een therapie. 

Hoe pak je het aan? 
'Het verzamelen van 
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het verenigingsblad van 
de postzegelverzame
laars uit Leusden. In 1853 
werd de eerste brieven
bus opgehangen in Ha
mersveld. Later werd de 
post bezorgd door post
bode Ipenburg. Een en 
ander is te vinden in een 
onderhoudend artikel, 
geschreven door Peter 
Uitenbogaart. De redac
tie van De Loupe zond ons 
drie nummers toe over de 
periode oktober 2004 tot 
januari 2005, die wij met 
plezier doorlazen. 

Van rakker tot diender 
De Leidsche Vereeniging 
van Postzegelverzame
laars geeft een keurig ver
zorgd blad uit. De Sleu

Ruimteuoartactiuiteiten m het Kosmodroom Baikonoer (Kazachstan). 

strekken de auteurs aller
lei nieuwtjes over dit 
deelgebied van onze 
prachtige hobby. In een 
artikel wordt Isaac New
ton één van de invloed
rijkste astronomen ge

Filatherapie 
Het blad van de postze
gelclub De Maasmond in 
Spijkenisse en omstreken 
heet  niet toevallig 
Maasmond. Eén van de 
leden van de vereniging 

plaatvarianten om de wil 
van de varianten zelf 
heeft weinig zin. De va
riant is een middel, geen 
doel.' Aan het woord is 
J. Kok en het citaat is af
komstig uit De Postzegel 
Mare, het maandelijks 
verenigingsblad van de 
Vereniging van Postze
gelverzamelaars Almere 
(VPVA). Het artikel gaat 
over een fascinerende be
zigheid van gevorderde 
filatelisten: platen re
construeren. Een goed 
verhaal met duidelijke il
lustraties. 

Avifauna thematisch 
Een leuk initiatief troflfen 
we aan in Alphapost, het 
blad van de afdeling Al
phen aan den Rijn van de 
NVPV. Een aantal leden 
gaat proberen een thema
tische verzameling op te 
bouwen over het vogel
park Avifauna daar ter 
plaatse. Sommigen zul
len albumbladen maken 
over de speeltuin, ande
ren over de plantenwe
reld in het park en weer 
anderen uiteraard over de 
daar aanwezige vogels. 
Aan het project mogen 
niet alleen de jeugdleden 
maar ook de i6plussers 
meedoen. De initiatiefne
mer, Pieter van Tol, gaat 
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zelfde roofvogels bewer
ken. Er wordt gemikt op 
zestig albumbladen, dat 
zijn toch maar mooi vijf 
tentoonstellingskaders 
vol! DAAN KOELEWIIN 

BUITENLANDSE 
BLADEN 

Cirkel weer rond 
De bijzonder actieve Ne
derland-vereniging in 
Engeland, de Netherlands 
Philatelic Circle, geeft een 
eenvoudig, maar heel in
teressant tijdschrift uit, 
getiteld The Netherlands 
Philatelist. In het num
mer van maart jl. is weer 
een groot aantal de ver
beelding prikkelende bij
dragen opgenomen. De 
titels spreken wat dat be
treft boekdelen: Labour 
Camp Express, Plakze^els II 
('kwitantiezegels'), Com-
bi-JVlail Continued en The 
Quarantine Camp at Ensche
de During WWI. Goed ge

schreven, grondig gedo
cumenteerd en - ondanks 
de beperkingen van die 
eenvoudige uitvoering -
uitstekend geïllustreerd. 
Wat dat artikel over com
bi-mail betreft: dat werd 
geschreven door Julian 
van Beveren (zoon van 
wijlen Frans van Beve
ren), die eerder ook in Fi
latelie publiceerde. Julian 
ontving van het nummer 
waarin zijn artikel ver
scheen een aantal exem
plaren die - getuige een 
afbeelding van de verpak
king en een bijgevoegd 
document van Royal Mail 
- de auteur destijds niet 
zonder kleerscheuren be
reikte. Hoe vervelend dat 
ook was, voor het nu ver
schenen artikel leverde 
het in ieder geval een 
stukje documentatie op! 

Vrijheidsstrijders 
Francisco de iVliranda en 
Jose de San Martin waren 
Zuid-Amerikaanse vrij
heidsstrijders. Aan bei
den werd in eerdere edi
ties van Filatelisten, het 
Zweedse Bondsblad, aan
dacht besteed. In het on
langs verschenen maart
nummer komt geestver
want van De Miranda en 
De San Martin, de Chi
leen Bernard O'Higgins, 
aan bod, onder de kop 
'Strijders in de Zuid- en 
Midden-Amerikaanse 
vrijheidsstrijd'. In het
zelfde nummer is ook 
een bijdrage te vinden 
met de titel Den tyska 
Biĵ flnadserien 1948, over 
de Duitse serie met Bau
ten (gebouwen) die -
dankzij de vele variëtei
ten die deze reeks rijk is -
specialisten veel te bie
den heeft. 

Een Duitse 'Bauten'-postzegel. 

Kleurig maar dramatisch 
De lijdensweg van Jezus 
Christus is in veel kerken 
in de vorm van een soort 
devoot stripverhaal, de 
kruiswegstatie, te vin
den: Het gaat om geschil
derde of getekende tafe
relen - tegenwoordig 
meestal veertien - die de 
tocht van Jezus van het 
paleis van Pilatus naar 
Golgotha in beeld bren
gen. Het Spaanse blad 
Crónica Filatélica pre
senteert zijn lezers in het 
maartnummer een kruis
wegstatie, samengesteld 
uit de postzegels van een 
aantal series van het 
vroegere Zuid-Afrikaanse 
'thuisland' Bophuthats-
wana, twintig in getal. 
Het levert een kleurig ver
slag op van de gebeurte
nissen die zich afspeel

den tussen de veroorde
ling en de kruisiging van 
Christus. 

Eerstedagloos 
Het Duitse blad Michel 
Rundschau heeft een 
enigszins hybride karak
ter. Aan de ene kant be
staat het uit een uit vele 
pagina's bestaande aan
vulling op de Michel-ca-
talogi, die op deze ma

nier voor relatief weinig 
geld up to date kunnen 
worden gehouden. Aan 
de andere kant doet de 
redactie zijn best om die 
verplichte kost te larde
ren met veel filatelisti-
sche wetenswaardighe
den. Vrijwel altijd de 
moeite waard zijn de 
stukjes die onder het 
kopje Liebe Rundschau-Le
ser geplaatst worden; in 
Angelsaksische landen 
zou men van een Editiorial 
spreken. In het meinum
mer van het blad legt de 
redactie in de genoemde 
rubriek uit waarom van 
sommige emissies in de 
Michel-catalogus geen 
noteringen voor eerste-
dagenveloppen te vinden 
zijn: het betreft uitgiften 
die vrij willekeurig, al 
naar de behoefte van de 
postkantoren, op de 
markt werden gebracht. 
Van zulke emissies be
staan weliswaar Ersttag-
brieje, maar die zijn ge
woon maakwerk van op 
geld beluste handelaren. 
Het was in Duitsland lan
ge tijd mogelijk om gedu
rende twee maanden na 
een bepaalde datum nog 
een afstempeling met die 
datum te verkrijgen. 

Brand door koe 
Als de koe van mevrouw 
O'Leary in Dekouen Street 
op zondag 8 oktober 1871 
niet zo nukkig was ge
weest, dan was de Ameri
kaanse stad Chicago een 
grote brand bespaard ge
bleven. Het beest trapte 
na het melken een bran
dende stallantaarn om, 
met rampzalige gevol
gen. De gehele dag en de 

erop volgende maandag 
vrat het allesverterende 
vuur de grotendeels van 
hout gebouwde huizen 
van Chicago weg. Het 
zocht zijn weg zelfs over 
bruggen heen (waardoor 
het verwoeste gebied nog 
groter werd) en liet zich 
pas bedwingen toen het 
maandagnacht flink be
gon te regenen. In een 
stad met circa 300.000 
inwoners kwamen drie
honderd mensen om het 
leven, raakten er hon
derdduizend dakloos en 
werd voor 200 miljoen 
dollar schade aangericht. 
In The London Philatelist 
van de Royal Philatelic So
ciety wordt de Chicago Fire 
van 1871 posthistorisch 
belicht. In het bewuste 
artikel is ook een vier 
kantjes tellende brief af
gebeeld, die op 10 okto
ber 1871 werd geschreven 
door C.H. Gray. Deze 
Gray doet zijn familie
leden William en Edward 
Row verslag van het dra
ma (zie de afbeelding hir-
boven); zijn briefis ook 
een smeekbede om hulp, 
want zo vlak na de brand 
was een groot deel van de 
inwoners van Chicago 
volledig ontredderd. 

Ontwerpramp 
Een Design Disaster, zo 
wordt de Filippijnse ze
gel van 18 centavos uit 
1932 omschreven. De 
kwalificatie is afkomstig 
van Douglas K. Lehmann 

en is te vinden in Ameri
can Philatelist van maart. 
De bewuste zegel, ge
drukt in vrolijk oranje, 
toont de waterval van 
Pagsanjan (zie hieron
der), althans: dat ver
meldt de inscriptie op de 
zegel. Maar al vrij snel na 
de uitgifte werd duidelijk 
dat er sprake was van een 
ontwerpfout; nog dat
zelfde jaar verscheen er 
in het blad Mekeel's een 
artikel waarin Rjchard C. 
McGregor het vermoeden 
uitsprak dat het Ameri
kaanse Bureau o/Enflrauing 
and Printing (BEP) aan de 
hand van een verkeerde 
foto had gewerkt. En dat 
bleek inderdaad zo te 
zijn: afgebeeld waren de 
Vernon Falls. Het BEP trof 
overigens geen blaam: de 
foto was geleend van de 
U.S. National Archives en 
dat orgaan had de opna
me van een verkeerd eti-
ketje voorzien... 
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Omslag uan hetprestigebockje 'Zilueren regeringsjubileum' 

NEDERLAND 

Prestigeboekjes 
Er is op deze en andere 
plaatsen al veel geschre

ven over de Nederlandse 
prestigeboekjes. Al eer

der maakte ik melding 
van de groeiende bewon

dering voor de techni

sche uitvoering, layout, 
illustraties en teksten in 
het boekje. Met name van 
Engelse zijde. Bij het zien 
van het op 22 maart ver

schenen boekje 100 Jaar 
Natuurmonumenten zal 
menigeen dat wellicht 
beamen. Benieuwd naar 
het Koninginneboekje. 
Onverminderd schurk

achtig blijft echter het ge

geven dat de verzamelaar 
bij de post voor een ze

gelwaarde van €4.16 
(viermaal 39 en viermaal 
65 cent) maar liefst €9.95 
moet neertellen! En 
waarom eigenlijk? Zou 
het boekje ook daadwer

kelijk voor €9.95 aan 
frankeerwaarde bevatten, 
dan zal datTPG Post wei

nig deren. Uit zulke 
mooie boekjes scheurt 
men niet... 

NIEUWE UITGIFTEN 

Albanië 
Europa 2004 
Het Duitse maandblad 
Michcl Rundschau wist in 
zijn maar tnummer te 
melden dat Albanië in 
2004 naast de twee Euro

pazegels ook een boekje 
met deze zegels had uit

gegeven. Het blijkt inder

daad een uitgave van de 
post te zijn met tweemaal 
vier zegels van elk 2001. 
in tétebcche. Het gaat om 
mooie plaatjes van het 
natuurpark Pushimet. 

Australië 
Modeontu)crpcrs 
Ik vergat haast te melden 
dat de in het februari

nummer genoemde 
boekjes Australian Legends 
afbeeldingen van beken

de Australische mode

ontwerpers bevatten. 

AÜTOCOLLANT  ZtLrJCLKVKN» 

Balflica 2006 llliniTlilül,,.. . 

Belgica 2006. 

België 
Bslaica 2006 
Om de aandacht te vesti

gen op het wereldkam

pioenschap jeugdfilatelie 
in België in 2006, gaf De 
Post op 21 maart een 
boekje uit met tien zelf

klevende postzegels van 
44 c. Op de zegels staan 
tekeningen van voer, 
vaar en vliegtuigen. 

Cyprus 
Europa 
Sinds 1999 geeft Cyprus 
(het Griekse deel) boek

jes met Europazegels uit. 
Ook dit jaar weer. De uit

giftedatum was 5 mei. 

Cyprus met zijn geschie

denis van 8.000 jaar heeft 
een mediterrane keuken 
gebaseerd op granen, 
peulvruchten, groenten, 
uien, olijfolie, wijn, fruit, 
vis en het vlees van dieren 
die op het eiland leven. 
Op de twee zegels, van 20 
en 30 cent, staan over

vloedig gedekte tafels af

gebeeld. Het boekje bevat 
viermaal beide zegels. 

Denemarken 
AuflustBournonmlle 
Denemarken viert dit jaar 
de tweehonderdste ge

boortedagvan chore

ograaf en balletmeester 
August Bournonville. 
Zijn bekendste werk is 
wel Napoli, een sprook

jesballet, model voor de 
Deense romantiek waarin 
het goede, de liefde en 
het licht overwinnen. 
Op 4 mei verschenen 
twee postzegels, waarvan 
de zegel van 4.50 k. ook 
in een postzegelboekje 
verkrijgbaar is. Op deze 
zegel is een pastelkleuri

ge miniatuur van Bour

nonville te zien en een 
balletdanser in actie. 

Faeröer 
Lepus timidus 
Een op 18 april op de Fa

eröer verschenen postze

gelboekje bevat tweemaal 
vier postzegels van 
5.50 k. met een afbeel

ding van de sneeuwhaas 
(Lepus timidus). De hazen 
komen veel voor in de 
NoordEuropese landen: 
op de Faeröer, in Schot

land, in Ierland, Noorwe

gen en in de Alpen. Ze 
zijn verwant met de Ca

nadese poolhaas. 

C50 
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ilii 
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De Faeroerse sneeu uihazcn. 

Frankrijk 
Nieuwe kojt 
Het Franse automaat

boekje met de nieuwe 

Het Deense boekje met een beeld uit de derde acte uan 'Napoli' en een 
ajbceldmg uan de postzegel m het boekje. 

Voorzijde uan het Albanese Europozegelbockje Kajl en inhoud uan het Cypriotische boekje. 
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AUTOCOLLANTS 
A VALIDITÉ PERMANENTE 
Timbret vitables 
quelle que soit t evolution du tanf 
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Het nieuuie kajtje van het Franse automaatboekje 

Marmnnezegels ver
scheen al op 19 maart 
met een tweede kaftva
riant. De tekst meldt een 
nieuwe serie postzegels 
die de aandacht vestigt 
op allerlei aspecten van 
bepaalde streken. 
De nieuwe Marianne 
wordt wel de Marianne des 
Franfais genoemd, omdat 
ze het resultaat is van een 
ontwerpwedstrijd waar
aan duizenden Fransen 
deelnamen. De prijs van 
het boekje is inmiddels 
verhoogd naar €5.30; het 
binnenlandse tarief ging 
op I maart naar 53 cent. 

GrootBrittannië 
Nieuiüetaneuen 
Op 7 april werd een aan
tal posttarieven gewij
zigd. De belangrijkste er
van zijn het eersteklas ta
rief (van 28 p. naar 30 p., 
zie afbeelding) en dat van 
post naar Europa (van 
43 p. naar 42 p.). 

smilers 
It'i u etsy u 1.2,3! 
O visit www royalmill.coni/ciutomiHdsUmps 
O S«n4 us your photo and cholct of stamp design 
O Rccsfvt your shctt of 20 smilers* 

duct over de Boyne als de 
ultramoderne Enterprise 
bij het verlaten van Bel
fast zijn erop te zien. Te
gelijk met de serie ver
scheen ook een prestige
boekjevan€g.oo. 

Het Ierse prestigeboekje. 

Jamaica 
Nicuiüe permanente zegels 
Sinds 31 januari heeft Ja
maica een nieuwe serie 
permanente met afbeel
dingen van gebouwen op 
dit eiland. 
Er is ook een boekje ge
meld met zeven zelfkle
vende zegels van 30 dol
lar. Een boekjesloos tijd
perk van 23 jaar is hier
mee afgesloten. 

met veel informatie over 
evenementen en clubs op 
het eiland. Het boekje is 
verlucht met veel afbeel
dingen en bevat driemaal 
de serie in wisselende sa
menhang. Het gaat daar
bij om de zegels van 33 p. 
(MGBGT), 34p. (Mini 
Cooper), 41 p. (Citroen DS), 
50 p. GflfluarEType), 
56 p. {Volkswagen Keuer) 
en 73 p. (Aston Martin 
DB5). Ze zorgen alles bij
een voor een nominale 
waarde van £8.61. 

Noorwegen 
Sandejord 
In het ZuidNoorse stadje 
Sandefjord kan men niet 
om de walvisjacht heen: 
harpoenen en speren in 
hotelbars, bloederige fo
to's aan de wand, monu
menten voor walvisvaar
ders en een museum over 
de walvisvangst. Het is 
dit jaar honderd jaar gele
den dat de commerciële 
walvisvangst begon. In
tussen is de populatie van 
de blauwvinvis gedeci
meerd en is de Noorse 
walvisvaart sterk geregu
leerd en gericht op de 
kleinere dwergvinvis. 
Al heel wat jaartjes geeft 
de plaatselijke postzegel
vereniging, samen met 
de post, speciale postze

a (<94l^»d lrail»nuft o/ ftpyaJ M«l tii».» lA 

Het nieuu;e boekje met reclame uoor de 'Smilcrs'postzegels vóór 7 apnl kostte het £ 1.68 
(zesmaal eersteklas), nu £ 1.80. 

Ierland 
Spooruerbindin^ Dublin
Belfast 
Toen honderdvijftig jaar 
geleden het spectaculaire 
viaduct over de rivier de 
Boyne bij het Ierse Drog
heda was voltooid, kon 
de spoorverbinding tus
sen Dublin en Belfast in 
gebruik worden geno
men. Het is tegenwoor
dig een snelle en comfor
tabele verbinding tussen 
de twee grootste steden 
in Ierland. De reistijd is 
nauwelijks twee uur. 
Een serie van vier op 5 
april verschenen postze
gels illustreert wat hoog
tepunten uit de geschie
denis van deze spoorlijn. 
Zowel de oudste stoom
trein rijdend over het via

Jersey 
Klassieke auto's 
Tegelijk met het Jersey 
Motor Festival verschijnt er 
op 6 juni een serie post
zegels met afbeeldingen 
van klassieke auto's. Een 
prestigeboekje voegt daar 
nog het nodige aan toe. 

gelboekjes uit. Dit jaar 
zijn het weer vier boekjes 
met elk zes postzegels 
van 6 k. De verkoopprijs 
ligt overigens aanzienlijk 
hoger. 
Afgebeeld op de kaftjes 
zijn het Noorse landsta
tion op het Antarctisch 

JERSEY MOTOR FESTIVAL 'Ï^Mitc'iSm 

schiereiland met de op
wekkende naam Deception 
Island en een drietal fa
brieksschepen. De opla
ge bedraagt tweehonderd 
vier boekjes. Op de kaft
jes staat het logo van de 
Noorse post. 

Polen [locaal] 
Przemysl 
Vanletijnszegels kent Po
len al sinds jaren. De dit 
jaar op i februari ver
schenen zegel van 1.30 z. 
is ook per zes in een 
boekje verkrijgbaar. Het 
betreft echter wel een lo
kaal boekje, dat alleen bij 
de post van de stad Prze
mysl te koop is. Op i 
maart werd het gevolgd 
door twee boekjes met de 
Poolse paaszegels. 

Republiek Srpska 
Europaboekje 
Op 4 april verscheen in 
Srpska (het Servische 
deel van Bosnië) een 
boekje met Europaze
gels. De inhoud van het 
boekje bestaat uit zes ze
gels: driemaal i.oo m. en 
driemaal 1.50 m., elk met 
plaatjes van smakelijk 
ogende gerechten. De 
prijs van dit gastronomi
sche boekje bedraagt 
7.50 m. 

Slovenië 
Sprookjes 
Acht zelfklevende 'A'ze
gels met afbeeldingen uit 
sprookjes vormen de in
houd van een op 18 maart 
in Slovenië verschenen 
postzegelboekje. Vier ze
gels hebben betrekking 
op het sprookje van de 
goudvis en vier van de 
dankbare beer. Er zijn 
30.000 boekjes vervaar
digd. 

Zwitserland 
ZuJitserse ontwerpen 
De permanente serie 
'Klassieke Zwitserse ont
werpen' wordt op 10 mei 
voortgezet met de waarde 
van 2.20 f. 
Afgebeeld is het in 1929 
ontwikkelde vulpotlood 
Fixpencil, een product 
waarvan Caran d'Ache nu 

2 2 0 "̂ '■^E'"* 

Voorzijde uan het boekje uan Jcrseij 

P R I O R I T Y 
P R l Ó " R T t A Ï R E 

Het al 75 jaar populaire Zwitserse 
uuipotlood en een 'gummetjeszee' 

inmiddels vele miljoenen 
exemplaren verkocht 
heeft. 
Kleine aanpassingen aan 
het potlood (zoals een in
gebouwd slijpmechanis
me en een nieuw soort 
drukknop) zorgen ervoor 
dat de vraag ernaar blijft 
voortduren. 
De zegel is verkrijgbaar 
in een postzegelboekje 
van met daarin tien stuks 
(22.00 f) en ook als een 
zogenoemd business sheet 
(110.00 f ) . 

Pro Patria 
De Zwitserse Vereniging 
voor Kunstgeschiedenis 
bestaat 125 jaar. Samen 
met deze vereniging 
zocht de Zwitserse post 
voor de Pro Patnazegels 
van dit jaar vier histori
sche monumenten uit om 
op de zegels te vereeuwi
gen. 
Twee van de vier op 10 
mei jl. verschenen zegels 
komen ook in een boekje 
voor. De inhoud bestaat 
uit zes zegels van 
85140 cent ('abdij van 
Monte Carasso') en vier 
van I00H50 cent ('abdij 
St. Katharinental, Dies
senhofen). Het boekje is 
te koop voor 14.50 f (in
clusief i.00 f. voor de ver
vaardigingskosten). 

< PRO PATRIA 2005 —^SS^ > 

i^SSjp H I L V E T I A ^ 
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De beide Pro Patriazegels uit het 
Zû itserse boekje. 

Projiciat! 
Zwitserland gaf al eerder 
wensenboekjes uit: het 
gebeurde in 2002 met ze
gels met lieveheersbeest
jes en in 2003 nog eens 
met het klavertje vier. 
Het vervolg verscheen op 
10 mei. Het werd ook nu 
weer een grootformaat
boekje met tien postze
gels van elk i.oo f Het 
gelukwensidee is uitge
beeld door middel van 
dansende gele vlinders 
en zonnestralen. 
Behalve de zegels bevat 
het boekje ook nog labels 
met aan feest verwante 
symbolen. 



Deze aflevering 

Sinds een aantal jaren wordt de inhoud van de Speciale Catalogus 
van Nederland en OR aangevuld met eenmalige katernen. Hierin 
worden specialistische onderwerpen van uiteenlopende aard 
verder uitgediept. De geïnteresseerde verzamelaar, die zo'n 
katern wil raadplegen, moet langzamerhand een flinke zoektocht 
in oude edities ondernemen om de gewenste informatie te kunnen 
vinden. Gelukkig behoren deze exercities binnenkort tot het 
verleden. Een groot aantal katernen zal -geactualiseerd en met de 
nodige uitbreidingen- de basis vormen voor een Specialiteiten
catalogus, die de komende herfst zal verschijnen. 
Peter Storm van Leeuwen, directeur van het veilinghuis Van Dieten, 
die naast vele publicaties op filatelistisch gebied ook een katern 
over de langebalkstempels van Nederlands-Indië op zijn naam 
heeft staan, houdt zich al geruime tijd met de samenstelling van 
dit handboek bezig. Onder de loep sprak met hem over dit 
ambitieuze project. 
Verder een blik vooruit naar Parkstad Fila 2005, een internationale 
postzegelshow, die in het weekend van 20, 21 en 22 mei in 
Kerkrade zal worden gehouden. 

'Nieuwe Specialiteitencatalogus zal 
in een grote behoefte voorzien' 
In gesprek met Peter Storm van Leeuwen, 
veilinghouder 

Hoewel het directeurschap van veilinghuis Van Dieten sinds een 
aantal jaren veel van zijn tijd en energie vraagt, heeft Peter Storm 
van Leeuwen de taak op zich genomen om de geboorte van de 
Specialiteitencatalogus voor Nederland en Overzeese Rijksdelen 
in goede banen te leiden. 'Dan maken we maar tijd,' moet hij 
hebben gedacht. 'Inderdaad,' zegt de veilinghouder, 'Want het 
wordt een boekwerk, dat in een grote behoefte zal voorzien. 
Het zal een geweldige stimulans voor de filatelie betekenen. 
Bovendien wordt er heel veel kennis, die anders langzamerhand 
zou verdwijnen, definitief in vastgelegd. Kortom, het boek moest 
er gewoon komen.' 
De inhoud van deze nieuwe Specialiteitencatalogus is inmiddels 
volledig bekend. De volgende katernen uit de NVPH Speciale 
Catalogus van de afgelopen jaren krijgen definitief een plaats: 
Prijslijst van de puntstempels van Nederland door Henk Vleeming, 
De halfrond-francostempels van Nederlands-Indië door 
Edwin Voerman, Rolzegels van Nederland door leden van 
de Postzegelvereniging Postomaat, Het Franse postwezen in 
Napoleontisch Nederland (1811-1813) door wijlen Willem Stomp 

'De Speaaliteitencatalogus moest er gewoon komen' 

(geactualiseerd door Peter Rozema), Afstempelingen op de eerste 
emissie postzegels van Nederland (1852-1879) door Frans van 
Humalda van Eysinga, Prijslijst van de kleinrondstempels van 
Nederland door Iwan van Geelen en de Prijslijst van de langebalk
stempels van Nederlands-Indië door Peter Storm van Leeuwen. 
Waar nodig is de inhoud, ook wat de prijzen betreft, geactualiseerd, 
aangevuld en verbeterd. Alle noteringen in guldens en punten zijn 
vervangen door euro's. Bovendien zijn diverse onderdelen, zoals 

il dat over de afstempelingen op de eerste emissie van Nederland, 
sterk uitgebreid. 

"Deze Specialiteitencatalogus zal 
door veel filatelisten met open 

armen worden ontvangen" 

Storm van Leeuwen vertelt wat er verder in het handboek wordt 
opgenomen: 'Een belangrijk onderdeel is de geheel bijgewerkte 
9e editie van de Speciale Catalogus Eerste Dag-brieven van 
Nederland en Overzeese Rijksdelen, samengesteld door de heer 
Avezaat. De 8e editie uit 1991 is sterk verouderd en zo langzamer
hand echt aan vervanging toe. Zelf heb ik voor deze Specialiteiten
catalogus nog een geheel nieuwe Prijslijst van de puntstempels van 
Nederlands-Indië op losse postzegels en poststukken samengesteld. 
Ter informatie van de verzamelaar wordt ieder onderdeel van de 
Specialiteitencatalogus afgesloten met een overzicht van 
Filatelistische Studiegroepen, die zich met de behandelde 
onderwerpen bezighouden.' 

. 'Op een enkele laatste controle na zijn alle bijdragen inmiddels 
voltooid. NVPH medewerkers buigen zich momenteel over de 
drukproef van de Catalogus Eerste Dag-brieven. De doelstelling 
is om in mei alles drukklaar te hebben. Sommige bijdragen 
vergden nogal wat tijd, andere vroegen slechts om enkele 
aanpassingen.' 



'Ik ben ervan overtuigd dat de NVPH met deze 
Specialiteitencatalogus een verrassende en buitengewoon 
nuttige uitgave doet, die door veel filatelisten met open armen 
zal worden ontvangen De definitieve oplage is nog niet bekend. 
Maar die zal in ieder geval voldoende groot zijn om deze 
catalogus tegen een aantrekkelijk prijs aan te kunnen bieden. 
Mocht de uitgave inderdaad een succes worden, don ligt het in 
de bedoeling om iedere vijf jaar een nieuwe editie uit te brengen. 
Zeker als we letten op de huidige ontwikkeling, dat actieve 
filatelisten zich steeds vaker en verder specialiseren, is de kans 
hierop reëel aanwezig Het succes zal uiteraard mede afhangen 
van een actieve promotiecampagne bij uitkomst in september 
Ik heb er alle vertrouwen in dat de NVPH alle mogelijkheden zal 
benutten om de Specialiteitencatalogus bij een zo groot mogelijk 
verzamelaarspubliek onder de aandacht te brengen.' 

"De Specialiteitencatalogus 
van Nederland en OR zal in 

september verschijnen" 

Speciaal duo 
De Specialiteitencatalogus van Nederland en OR zal in september 
verschijnen. De tekst van vele honderden pagina's zal rijkelijk van 
(kleuren)illustraties worden voorzien. Het formaat wordt groter 
dan dat van de Speciale Catalogus van Nederland. Met beide 
boekwerken gebroederlijk naast elkaar in de boekenkast paraat, 
zullen verzamelaars van Nederland en OR niet snel meer met de 
mond vol tanden staan, als ze vragen over hun verzamelgebied 
willen beantwoorden. 

Paricstad Fifa 2005 

Dit is de titel van de grote multilaterale postzegelshow, die op 
20,21 en 22 mei in het Kerkrade wordt gehouden. Na een mooie 
rit door het Limburgse heuvellandschap kan de bezoeker daar in 
de Rodahal verder genieten, maar dan op filatelistisch gebied 
Parkstad Fila 2005 komt tot stand door een samenwerkingsverband 
tussen de NVPH en de zusterorganisaties uit Duitsland, Oostenrijk, 
Zwitserland en Liechtenstein en mag worden georganiseerd door 
de Eerste Kerkraadse Philatelisten Vereniging, die zo op passende 
wijze haar 50jarig jubileum viert. Naast een aantal vertegen

woordigers uit eerder genoemde landen zal ook een groot aantal 
NVPH handelaren acte de presence geven. Het uiterst gevarieerde 
aanbod, dat zij u gezamenlijk te bieden hebben, maakt de reis 
naar het zuiden op zich al de moeite waard. 
Ook albumfabrikanten en postorganisaties van de organiserende 
landen zullen vertegenwoordigd zijn. De keuringscommissie van 
de NVPH zal samen met de keuringsdienst van de Nederlandse 
Bond een stand bemannen, waar zegels ter keuring kunnen worden 
aangeboden. Speciaal voor de jeugd is er een grote stand met 

vele verrassingen ingericht. 
Een belangrijk onderdeel van Parkstad Fila is een kwalitatief hoge 
tentoonstelling, waarvan het aantal kaders de duizend ruimschoots 
overschrijdt. 
Verder wordt in dezelfde Rodahal, onder auspiciën van de 
Nederlandse Vereniging van Postzegelverzamelaars van het 
Vorstendom Liechtenstein, de 3e Liechtenstein Salon gehouden. 
Tijdens deze salon wordt onder andere een prachtige inzending 
van het Postmuseum Vaduz tentoongesteld. 
Mocht de filatelistische honger nog niet zijn gestild, dan kan in 
hetzelfde weekend in het 900 jaar oude kloostercomplex Rolduc, 
ook in Kerkrade, nog een categorie twee en drie tentoonstelling 
met internationale deelname worden bezocht. 
Een dagkaart voor beide tentoonstellingen kost vijf euro, inclusief 
een twee in één catalogus. Tussen beide locaties rijdt een gratis 
pendelbus.Voor de jeugd tot 18 jaar is de toegang gratis. 
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Rodahal te Kerkrau 

Contactadres V/eteringkade 45 
2515 AL Den Haag 

Telefoon 070347 38 49 

Email info@nvph.nl 
Internet 'WWW.nvph.nl 

mailto:info@nvph.nl
http://WWW.nvph.nl


EUROPA 

ALBANIË 
ioio'o4. Lieveheersbeestje. 
Velletje met viermaal 80 L. 
Lieveheersbeestjes op ver
schillende bloemen. 
i2io'o4. Kunstenaars. 
Viermaal 50 L. (samenhan
gend). Ndrek Luca (1924
1993, acteur), Jorgjia Truja 
(19091994, zangeres), Maria 
Kraja (19111999, zangeres), 
Zina Andri (theaterregisseu
se). 

ANDORRA FRANS 
74'05. Ruigpootuil. 
€ 0.90. Aegolius funereus. 

ANDORRA SPAANS 
28i'05. Frankeerzegels. 
€ 0.28,0.53,0.78. Wapen
schild Andorra. 
7'3''o5 Cultureel en natuur
erfgoed. 
€ 0.28. Beeldmerk en vallei 
van MadriuPerafitaClaror 
met paarden (in 2004 opge
nomen in lijst werelderfgoed 
Unesco*). 
i53'05. Cultureel erfgoed. 

^ «0.53. Beeldhouwwerk'End
es less' door Mark Brusse 
° (1937). 
_ i53'05. Europa 2005, gas
" tronomie. 
* € 0.78. Stilleven met etens
^ waar van Carme Mas. 

< AZERBEIDZJAN 
^ i2'05. Overdruk vlinders 

IZ995. 
1 1 0 Viermaal i.ooo m. en '2005' 
l l v overresp. 10,25,50,6om. 

(Yvert230, 231,232,233). 
Resp. Parnassius apollo, Ze
gris menestho, Manduca atro
pos, Pararge adrastoides. Ook 
velletje met de vier zegels. 

SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DEN RIJN 

omslag resp. partituur ballet 
'Napoli', pianoarrangement 
'Een volkslegende'. Ook vel
letje met de twee zegels; op 
rand danser en danseres. Ook 
postzegelboekje (tienmaal 
4.50 kr). 

52'05. Ministerie van belas
tingen vijfjaar. 
3.000 m. Gebouw en beeld
merk ministerie. 

BOSNIË HERZEGOVINA 
3ii2'o4. Steden, 
o.10, 0.20, 0.30,1. (M). 
Resp. Brcko (gebouw), Livno 
(brug en waterval), Visoko 
(straat met huizen), Sanski 
Most (stad met brug). 
3ii2'o4. Historisch en cul
tureel erfgoed. 
I., I. (M). Huis in Sarajevo 
van resp. Svrzo, Despic. 

1.00 BOSNA TTHERCTioVINA 

3ii2'o4. Nieuwjaar. 
i.(M). 

3ii2'04. Kunst. 
2. (M). Schilderij van Safet 
Zee (1943). 

3ii2'o4. Europese Culturele 
Conventie 50 jaar. 
1.50 (M). Getal '50', 'e' van 
vlaggen, 'Sarajevo, Intercul
tural City of Council of Euro
pe'. 
3ii2'o4. Honderdste ge
boortedag Nikola Sop (1904
1982). 
3. (M). Portret dichter. 

CYPRUS 
55'05. Europa 2005, gastro
nomie. 
20, 30 c. Tafel gedekt met 
resp. wijn en vis met tomaat 
en ui, theepot en taarten. 

CYPRUS TURKS 
i52'05. Verjaardagen en ge
beurtenissen. 
0.15, 0.30, 0.50 NTL. Studen
ten en beeldmerk ('Eastern 
Mediterranean University' op 
Cyprus 25 jaar), zegels en 
beeldmerk (Filatelie op Cy
prus 25 jaar), kaart Turks Cy
prus met dier in toga en vijf 
beeldmerken scholen 
(www. studyinnorthcyprus.org). 

4"5''05' Deense zeevaarders 
19391945. 
4.50,7.50 kr. Resp. konvooi 
Deense handelsschepen ten 
oosten van GrootBrittannië, 
Deens schip 'Avance' uit 
Korsor laadt buizen uit op 
Omahastrand in Norman
dië. 

4"5"'o5 Europa 2005, gastro
nomie. 
6.50, 9.50 kr. Tekening van 
resp. Deense hotdog, vis. 

9"3"'o5 Toerisme, 
o.io, I. NTL. Zon met zee en 
zeilboot, surfer en zon met 
contouren gebouwen. 

I KUZE« KIBtUS 1 0 ' ! 
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DENEMARKEN 
4'5''o5 Tweehonderdste ge
boortedag August Bournon
ville (18051879), Deens cho
reograaf en balletmeester. 
4.50, 5.50 kr. Portreten 
handtekening met contouren 
van resp. balletdanser, dan
spaar. Ook velletjes met acht 
zegels en middenveld met 

DUITSLAND 
74'o5. Frankeerzegels, 
bloemen. 
€ 0.45. Margriet. 
74'05. Mittellandkanal 
honderd jaar. 
€ 0.45. Kanaal met schip gaat 
via brug over Weser. 

€ 1.44. Boekomslag met 
sprookjesfiguren. 

74'o5. Serie 'Duitse natio
nale en natuurparken', Bei
erse Woud. 
€ 0.55. Met mos en varens be
dekte rotsblokken, bomen. 

ESTLAND 
83'05. Serie 'wapenschil
den'. 
4.40 kr. Wapen (kasteel en 
zwaarden) van IdaVirumaa. 

ï5'3"'°5 Serie 'wapenschil
den'. 
4.40 kr. Wapen (vuurtoren) 
van Järvamaa. 
223'o5. Vierjaargetijden, 
voorjaar. 
Velletje met viermaal 4.40 kr. 
(doorlopend beeld). Zwanen 
in water. 

54'05. Vogel van het jaar, 
havik. 
4.40 kr. Accipiter gentilis. 

74'05. Tweehonderdste ge
boortedag Hans Christian 
Andersen (18051875). 
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FAERÖER 
i84'o5. Hazen. 
Tweemaal 5.50 kr. Tweemaal 
tekening Lapus timidus. Ook 
boekje. 
i84'05. Europa 2005, gas
tronomie. 
7.50,10. kr. Ingrediënten en 
gerechten. 

FINLAND 
ii5'05. Bussen in Finland 
honderd jaar. 
€ 0.65. Bus (rond 1950) van 
Lauttakylan Auto Oy. 

S U O M I F I N L A N D 

ii5'o5. Wereldkampioen
schap atletiek 2005 in Helsin
ki. 
€ 0.65. Drie hardlopers bij fi
nish, olympisch stadion. 

ii5'05. Europa 2005, gas
tronomie. 
Velletje met tweemaal € 0.65. 
Uit Lapland: gekookt ren
diervlees, borst van moeras
sneeuwhoen; op rand winter
landschap Lapland, ketens 
'Chaïne de Rótisseurs' (ge
nootschap van gastronomie). 

ii5'o5. Pony's. 
Viermaal i"Class (€ 0.65, in 
boekje). IJslander, Welsh 
Mountam pony, New Forest, 
Shetland pony. 

u5'o5. Golf. 
Velletje met viermaal € 0.65 
(doorlopend beeld). Drie
maal golfer op golfbaan, 
closeup club en bal. 

FRANKRIJK 
23'o5. Frankeerzegels, Ma
rianne. 
€0 .05 . 
2i3'o5. Serie portretten van 
regio's, V, het Franse leven. 
Tienmaal € 0.53. Watersteek
spel, standbeeld Le P'tit 
Quinquin in Lille, comtoise
klok, kaas uitCantal, pastei, 
dansgelegenheid met accor
deonist, zuurkoolschotel met 
bierpul, vissoep, balspel 'pe
lote basque', suikerrieten 
rietsuiker. Ook velletje met 
de tien zegels. 

44'o5. AixenProvence 
(BouchesduRhóne). 
€0.53. Fontein van de vier 
dolfijnen van beeldhouwer 
JeanClaude Rambot (1621
1694). 

44'o5. Tekenfiguur Bécassi
ne honderd jaar, verjaardag, 
'lettre 20 g'. Bécassine met 
taart met kaarsjes. Ook velle
tje met vijfmaal de zegel, op 
rand meer tekeningen Bécas
sine. 
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i84'05. Mondiaal jaar na
tuurkunde, Albert Einstein 
(18791955). 
€0.53. Portret en formule 
E=MC^ 

254'o5. Tweehonderdste 
geboortedag Alexis de Toc
queville (18051859). 
€ 0.90. Portret Frans sociaal 
en politiek denker, schrijver 

'De la democratie en Améri
que'. 

GIBRALTAR 
3i3'o5. Europa 2005, gas
tronomie. 
Viermaal 47 p. Hartige taart, 
vis, gevuld vlees, taart. 

GROOTBRITTANNIË 
54'o5. Frankeerzegels, Ma
chin. 
9,46 p.; herdruk 35 p. Portret 
koningin Elizabeth II in resp. 
oranje, oudgoud; linde
groen. 
54'o5. Frankeerzegels voor 
Engeland, Schotland, Wales 
en NoordIerland. 
Viermaal 42 p. Resp. eik, dis
tel, narcis, kant. 
84'05. Huwelijk prins Char
les met Camilla Parker Bow
les. 
30, 68 p. Bruidspaar infor
meel in resp. Birkhall (janu
ari 2005), iVley (Schotse 
Hooglanden, 2004). 

2i4'05. Werelderfgoed, ge
zamenlijke uitgifte met Aus
tralië. 
2°'', 2»", I«, I", 47,47, 68, 
68 p. Resp. muur van Hadria
nus (Northumberland), rode 
zandsteen in nationaal park 
UluruKata Tjuta in Centraal
Australië, Stonehenge in En
geland, Wet Tropics van 
Queensland, Blenheim Pa
lace (geboorteplaats sir 
Winston Churchill, 1874
1965), Greater Blue Moun
tains Area, hart van hetneo
hthische Orkney (Schotland), 
nationaal park Purnululu in 
WestAustralië. 

;2nd 1| 

HONGARIJE 
2i2'05. Pasen. 
50 Ft. Hoofd en oren paas
haas. 

33'05. Internationale Fede
ratie Gewichtheffen honderd 
jaar 
170 Ft. Gewichtheffer. 

io3'05. Sandorlharos 
(19301996) in 1955 beste 
sportman wereld. 
90 Ft. De hardloper. 

■■■■■«■■■ 
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L niiH n 
io3'05. Opening Paleis van 
Kunst (concertzaal, museum, 
festivaltheater) op 14 maart 
2005. 
Blok 500 Ft. Nationale con
certzaal, op rand details bui
tenkantgebouw. 

: MASVAIIOItSIAS , 

2i3'05. Internationale we
reld van het theater. 
50 Ft. Vrouw in schijnwer
pers bij gordijnen podium. 

IERLAND 
242'o5. Kunst, vrouwelijke 
schilders. 
Tweemaal 48 c. (samenhan
gend); tweemaal 65 c. (sa
menhangend). Resp. 'Land
schap' in graafschap Wick
low door Evie Hone (1894
1955), 'Zeevogel en oriënta
tiepunten' door Nano Reid 
(19001981); 'Dorsen' van 
Mildred Anne Butler (1858
1941), 'Drie jonge vrouwen' 
door Gabriel Hayes (1909
1978). 

73'o5. Cork Europese 
hoofdstad van cultuur in 
2005. 
Tweemaal € 0.48 (samenhan
gend). Over de twee zegels 
brug en stadsgezicht. 

i43'05. Unesco*: jaar van 
natuurkunde. 
€ 0.48, 0.60, 0.65. Resp. por
tret William Rowan Hamilton 
(18051865) en tekening met 
formule, hoofdgebouw 
Unesco in Parijs, portret Al
bert Einstein (18791955) met 
tekening en formule. 

ITALIË 
i83'o5. Regio's van Italië. 
Viermaal € 0.45. Italiaanse 
driekleur met wapenschild en 
omtrek betreffende regio met 
resp. detail beeld 'Area di 
Gian Galeazzo Visconti' met 
facade klooster van Pavia 
(Lombardije), steen met re
liëf zeilschip uit archeolo
gisch museum in Aquileia en 
'Castello di Miramare' in 
Triest (FriuliVenezia Giulia), 
decoratie uit 'Villa dei Miste
ri' in Pompeji (Campania), 
beeld en gezicht 'Bronzi di 
Riace' (Calabrië). 

2i3'o5. Olympische winter
spelen Turijn 2006. 
€ 0.23, 0.45,0.60, 0.62. 
Beeldmerk Turijn 2006 en 
resp. klokkentoren 'Pinerolo' 



van kerk San Maurizio, kerk
toren San Giovanni Battista 
in CesanaTorinese, mascot
tes Neve en GHz, hoteltoren 
in Sestriere. 
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293'o5. Internationaal jaar 
natuurkunde. 
€ 0.85. Diagram Richard 
Phillips Feynman (19181988, 
Nobelprijs natuurkunde 
1965) geeft ontstaan zwarte 
gat weer, beeldmerk gelegen
heid, houtsnede universi
teitsstad Pavia (van Gerolamo 
de Sanctis). 

3i3'05. Opening 'Nuovo 
Polo Fiera' (nieuw beurscom
plex) in Milaan. 
€ 0.45. Paviljoen beurs en sil
houet stad Milaan. 

JERSEY 
274'05. Voetbalbond Jersey 
en trofee 'Muratti' honderd 
jaar. 
Blok $ 2. (ronde zegel). Me
daille behorend bij Muratti
trofee, op rand voetbalscè
nes, beeldmerk en voetbal
kleding. 

95'o5. Vrede en verzoening, 
zestig jaar sinds einde Twee
de Wereldoorlog. 
Blok $ 2.. Vredesduif, op 
rand vlag, wapenschilden, 
portret Winston Churchill, 
heren met oorkonde zuster
stad Bad Wurzach. 
265'05. Postzegeltentoon
stelling Nordia 2005, over
druk. 
Logo tentoonstelling op blok 
$ 2. van 2 april 2005, mel
ding 3/255, sprookjes Ander

KROATIË 
242'o5. Romeinse plaats 
Narona. 

Blok 10. kn. Hoofd van 
standbeeld Livia (uit Oxford), 
op rand standbeeld Livia met 
torso uit Opuzen. 

LETLAND 
53'o5. Beschermde plan
ten. 
0.20,0.30 Lvl. Resp. Pulsatil
la patens, Allium ursinum. 
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i93'05. Kerken. 
0.40 Lvl. Kerkje van Krimul
das. 

i4'o5. Avonturen van Baron 
Mimchhausen. 
0.30 Lvl. Baron met twee luis
teraars en dieren, heelal, 
schepen. 

MALTA 
2i2'05. Rotary Internation
al honderd jaar. 
27, 76 c. Beeldmerk Rotary 
en resp. huis Dar ilKaptan in 
Mtarfa, namen Rotaryclubs 
Malta met contouren eiland 
en '100 jaar'. 

^ ^ 8 
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3"3''05 Tweehonderdste ge
boortedag Hans Christian 
Andersen (18051875). 
7, 22, 60, 75 c. Portret Ander

sen, hobby: knipwerk, schrij
ver: 'Het lelijke jonge eendje', 
reiziger: schoenen. 

MONACO 
i4'o5. Venturi. 
€ 0.75. Eerste elektrische 
sportwagen. 

i4'o5. Tiende Internationa
le springconcours in Monte
Carlo. 
€ 0.90. Springruiter. 

:0,90€ ; 
MONACO 

i4'o5. 21^" Wereldcongres 
elektrische auto's. 
€ 1.30. Contouren auto aan 
stekker met palmen. 

i4'05. Internationale auto
mobielfederatie (FIA*) hon
derd jaar. 
€ 0.55. Raceauto's, weg, 
beeldmerk gelegenheid. 

(i.55t m.^t^i 
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MONACO : 

OEKRAÏNE 
4'3"'°5' Museum I. Ajvazovs
ky. 
Tweemaal 45 k.; tussenveld. 
Schilderijen van Ajvazovsky 
(18171900), resp. 'Zee' 
(1853), 'Torens op rots bij 
Bosporus' (1859); museum. 
263'o5. Heorhiy Yaku
tovych (19302000). 
3.52 Hr. Herder met schaap. 

205'o5. Europa 2005, gas
tronomie. 
2.61, 3.52 Hr. (samenhan
gend). Over beide zegels: 

kom rodebietensoep 
(borsch) en benodigde ingre
diënten. 

2«. 
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OOSTENRIJK 
i3'05. Max Schmeling 
(19052 februari 2005). 
€ I.. Bokser. 

2i4'o5. Sterrenbeelden. 
Viermaal € 0.55 in boekje van 
acht zegels. Stier, tweehn
gen, kreeft:, Chinese teken 
haan**. 
224'05. OudOostenrijk: 
Oostenrijks postkantoor in 
Jeruzalem (18591914). 
€ I.. Paarden met wagentjes 
voor postkantoor. 
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Ö S T E R R E I C H 

45'o5. Zeventienhonderd
ste sterfdag Florian, be
schermheilige van o.a. 
brandweer. 
€ 0.55. Beeld Florian met 
huis en vuur. 

65'o5. Mauthausen zestig 
jaar bevrijd. 
€ 0.55. Stenen 'dodentrap' 
met bloed. In concentratie
kamp Mauthausen, een gra
nietgroeve, kwamen ca. 
120.000 gevangenen om. 

. . . . . . . j 

i55'05. Tweede republiek 
zestig jaar, Staatsverdrag 
(vredesverdrag) vijftig jaar. 
Velletje met tweemaal € 0.55. 
Wapenschild Oostenrijk, pa
gina's met negen onderteke
naars vredesverdrag (minis
ter Buitenlandse Zaken en 
Hoge Commissaris vier be
zettingsmachten: Wjatsches
law M. Molotow en Iwan I. II
jitschow (SovjetUnie), Ha
rold Macmillan en Geoffrey 
A. Wallinger (GrootBrittan
nie), )ohn Foster Dulles en 
Llewellyn E. Thompson (Ver
enigde Staten), Antoine Pinay 
en Roger Lalouette (Frank
rijk) en Leopold Figl voor 
Oostenrijk. 

205'05. 'Life Ball' (feest 
voor hulporganisaties aids). 
€ 0.75. Fotomodel Heidi 
Klum. 

1% 
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POLEN 
i'3''°5 Pasen. 
1.30, 2.20 Zl. Bloemen met 
resp. haas, kuiken. 

I5"3"'°5 Tweehonderdste 
geboortedag Hans Christian 
Andersen (18051875). 
Tweemaal 1.30 Zl. De kleine 
zeemeermin. De sneeuwko
ningin. 

ROEMENIË 
20i'05. Gedenkdagen. 
15.000, 25.000, 35.000, 
72.000, 77.000 L. Portreten 
scène van resp. Gheorghe 
Magheru (18041880), Chris
tian Dior {19051957), Henry 
Fonda {19051990), Greta 
Garbo (19051990), George 
Valentin Bibescu (18801941). 
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23-2-'05. Rotary Interna
tional honderd jaar. 
21.000 L. in velletje met vier 
zegels. Beeldmerk Rotary. 
24-2-'o5. Romeins aarde
werk. 
3.000, 5.000,12.000, 
16.000 L. Vazen, resp. uit ge
bied Oboga-Olt, Sacel-Mara-
mures, Horezu-Valcea, Co-
rund-Harghita. 

28-2-'05. Dinosaurussen uit 
Tara Hategului. 
Velletje met 21.000, 31.000, 
35.000,47.000 L. Resp. Elop-
teryx nopcsai, Telmatosaurus 
transsylvanicus, Struthi-
osaurus transilvanicus, 
Hatzegoptetyx thambema. 

i-3-'o5. Exotische vissen. 
Velletje met 21.000, 31.000, 
36.000,47.000 L. en tussen-
velden (doorlopend beeld). 
Resp. Carassius auratus, 
Symphysodon discus, Labi-
dochromis caeruleus, Betta 
splendens. 

RUSLAND 
io-3-'05. Stad Kazan duizend 
jaar. 
Driemaal 5.- r. Kerk, moskee, 
kathedraal. Velletje met de 
drie zegels, op rand stads
beelden. 
28-3-'o5. Geschiedenis Rus
land, tsaar Alexander II 
(1818-1881). 
Viermaal 10.- r.; blok25.- r. 
Alexander II, resp. met on
derwijzer, gekroond, achter 
bureau, te paard; in uniform, 
op rand gebouw. 

5-4-'o5. Tweede Wereldoor
log zestig jaar geleden. 
2.-, 2.-, 3.-, 3.-, 5.-r.; blok 
10.- r. Resp. soldaat rode le
ger schrijft op pilaar in Ber
lijn, juichende soldaten op 
tank (Berlijn 9-5-1945), zit
tende soldaat (Kalininsky 
front, 1943), soldaten met 
bloemen (iVloskou, 1945), 
soldaten met buitgemaakte 
vaandels voor Kremlin (24-6-
1945); soldaten op dak Rijks
dag met rode vlag, op rand 
ruiterstandbeeld. Ook velletje 
met de vijf zegels. 

SERVIË EN MONTENEGRO 
io-2-'o5. Frankeerzegels. 
0.50, 0.50,16.50, 33.- Ndin. 
Resp. postzegels en pincet, 
overdrukken: over R (enve
loppe in handen), over 16.-
(postauto, 7-8-'o3), over 32.-
(tv-beelden, 7-8-'03). 
i6-2-'05. Flora en fauna. 
16.50, 33.-, 41.50, 
49.50 Ndin. (€ 0.25,0.40, 
0.50, 0.60) in vel van 20 ze
gels en 5 tussenvelden. Resp. 
Capparis spinosa, Mustela 
erminea, Trollius europaeus, 
Rupicapra rupicapra (kapper-
struik, hermelijn, Europese 
kogelbloem, gems). 

28-2-'05. Tafeltennisbond 
Montenegro vijftig jaar. 
16.50 Ndin. (€ 0.25). Beeld
merk, batje, net en balletjes. 

i"3"'°5- Pasen. 
16.50, 28.70 Ndin. (€ 0.25, 
0.50). Resp. detail fresco 
'Opstanding van Christus' uit 
kloosterkerk Bezdin (Roe
menië), kruis van houtsnij
werk uit 1602 (museum Bel
grado). 

•CpöMja M UpHa Topa ; 

i2-3-'o5. Universiteit Servië 
honderd jaar. 
16.50 Ndin. (€ 0.25). Ge
bouw. 

Interimbestuur Verenigde 
Naties in Kosovo (Unmik*) 
26-ii-'o4. Landschappen. 
€ 2.-. Waterval Mirusa. 
i4-i2-'o4. Kunst 
€ 0.50. Brug met huizen. 

SLOVENIË 
i-ii-'04. Verplichte toeslag
zegel. Rode Kruis. 
Viermaal 23 Sit. (doorlopend 
beeld). Vliegtuig gooit hulp
pakketten, brandend dak van 
huis, hulppakketten voor 
huis, instortend huis. 
i8-3-'o5. Mineralen. 
D. Zoisiet. 

i8-3-'05. Karakters uit pren
tenboeken voor kinderen. 
Tweemaal A. Beer met pop-
penbedje vol peren (De dank
bare beer), vrouw met vis in 
vergiet (De gouden vis). Ook 
postzegelboekje. 

i8-3-'05. Einde Tweede We
reldoorlog zestig jaar gele
den. 
A, B. Resp. rij terugkerende 
bannelingen (1945),bevrij
dingsfeest. 

i8-3-'05. Honderd jaar georga
niseerd toerisme in Slovenië. 
Blok 100 Sit. Vier dorpen op 
oude ansichten: huis in be
sneeuwde bergen, zeilboten 
en groot hotel, gebouwen en 
brug, dorpje. 

SLOWAKIJE 
io-3-'o5. Pasen. 
9.- Sk. Lammetje, bloemen 
en paasei. 

3i-3-'o5. Solidariteit met 
Azië. 
25.- Sk. Tekening 'Arme moe
der' van Frantisek Studeny. 

iS LO V E N $ KQi 

SPANJE 
25-2-'o5. Nationale postze
geltentoonstelling voor de 
jeugd, Juvenia 2005, in Tor-
dera. 
€ 0.28. Kerktoren St-Esteve in 
Tordera en lijster (symbool 
Tordera). 

i-3-'05. Sport. 
€ 0.35, 0.40, 0.78. Resp. let
ters (100 jaar voetbalclub 
Sevilla), voetballer (100 jaar 
Real Sporting de Gijon), 
beeldmerk Mediterrane Spe
len 2005 (in Almeria). 
i5-4-'05. Europa 2005, gas
tronomie. 
€0.53. Brood, glas wijn en ham. 

TSJECHIË 
23-3-'o5. Serie 'schoonheden 
van ons land'. 
14.-, 16.- Kc. Op lijst werel
derfgoed Unesco*, resp. ba
siliek St.-Prokop in Treble, 
villa Tugendhat in Brno (ont
werp van Ludwig Mies van 
der Rohe, 1886-1969). 

TURKIJE 
i-i-'o5. Officiële zegel. 
0.60 NTL. Modern gebouw in 
Ankara. 
i-i-'05. Turkse provincies, 
o.oi, 0.05, o.10, 0.25, 0.50, 
0.60, 0.60, 0.70, 0.70, 0.80, 
0.80, o.go, I.-, 1.50, 3.50, 
3.50 NTL. Provincie, resp. 
Adana (bruggen over rivier), 
Adiyaman (stadsgezicht), 
Aeyon (berg en huizen), Agri 
(berg en gebouw), Amasya 
(gebouwen), Ankara (stads
beeld). Bitlis (stadsbeeld), 
Antalya (stad aan zee), Bolu 
(straat met gebouwen), Artvin 
(berglandschap), Burbur 
(stadsbeeld), Aydin (huizen), 
Balikesir (koepel en toren), 
Bilecik (huizen in heuvel
land). Bursa (stad met mos
kee), Bingo! (straat met flats). 

WITRUSLAND 
i8-2-'05. Honderdste ge
boortedag G.V. Bogomolov 
(1905-1981). 
350 r. Portret hydrogeoloog. 

ZWITSERLAND 
io-5-'o5. Zwitsers ontwerp, pen. 
220 c. Pen (Fixpencilvan Ca-
ran d'Ache ontworpen in 
1929) boven gummetjes. 



io5'o5. Pro Patria 2005, 
historische monumenten. 
Tweemaal 85+40, tweemaal 
100+50 c. Resp. Rotachhui
zen in Zurich, klooster Monte 
Carasso, St. Katharinenthal
klooster in Diessenhofen, Pa
leis Wilson in Geneve. 

PRO PATRIA 2005. 

85^ HELVETIA) 
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i5'05. Europa 2005, gastro
nomie. 
100 c. Bord met cloche (stolp) 
waarin kaart Europa weer
spiegelt. 
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io5'05. Felix de Haas (uit 
kinderboeken van Annette 
Langen met illustraties van 
Constanza Droop). 
85,100 c. Felix, resp. m tradi
tionele kleding met twee gei
ten in landschap Appenzell, 
op rug zwaan in meer van 
Geneve bij kasteel Chillon 
van Montreux. 
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io5'o5. Centrum Paul Klee 
in Bern. 
100 c. Twee werken Paul Klee 
(18791940): 'Monument im 
Fruchtland' en 'Breitohr
clown'. 

io5'o5. Voetbal voor visueel 
gehandicapten. 
100 c. Voetballer met blind
doek. 

i n i NiMiiii 

' «sr iv,mim^ 

ryê 

'1 
. . . n . 

io5'05. Wenszegels, gefeli
citeerd. 
100 c. in boekje. Vlinders. 

BUITEN EUROPA 

AFGHANISTAN 
233'o4. Internationale dag 
tuberculose. 
1,4, 9,12,15 Af. Beeldmerk 
WHO* en resp. persoon en 
handen met medicijnen, 
vrouw met kind, mensen op 
straat, man, dokter bekijkt 
rug man. 
7io'o4. Beëdiging president 
Hamid Karzai. 
12 Af. President en gebouw. 

9io'o4. Eerste directe presi
dentsverkiezing in Afghanistan. 
15, 25 Af. Tweemaal mensen 
met stembriefje, vlag. 
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ALGERIJE 
262'05. Bloemen. 
15., 30. Dh. Resp. Echium 
australis. Borage officinalis. 
i63'05. Nationale dag ge
handicapten 
15. Dh. Gezicht, handen, oor. 

243'o5. Topbijeenkomst 
Arabische Liga. 
15., 30. Dh. Beeldmerk en 
resp. stralen, '20051945' 
(zestigjarig bestaan Arabi
sche Liga). 

ANGOLA 
232'o5. Rotary Internation
al honderd jaar. 
45, 51 KZr. Beeldmerk Rota
ry, vrouw en uitzicht over 
resp. baai met stad, dieren. 
Ook velletje met beide zegels. 

ARGENTINIË 
i23'o5. Honderdste ge
boortedag Antonio Berni 
(19051981), schilder. 
75 c; velletje met tweemaal 
75 c. Resp. De vrouw in de 
rode trui (1935); tweemaal 
detail uit Demonstratie 
(1934), doorlopend op rand. 

i93'05. Rotary Internation
al honderd jaar. 
75 c. Beeldmerk Rotary, po
liovaccin, kinderen bevrijd 
van polio. 
i93'05. Mercosur*, klassie
ke schrijvers. 
Tweemaal 75 c. Beeldmerk 
Mercosur en portretten uit 
letters van resp. Silvina 
Ocampo (19031993), Eze
quiel Martinez Estrada (1895
1964). 

ARUBA 
3ii'o5. Wenszegels. 
60, 75,135, 215 c. Resp. la
chende zon met Chinese roos 
en 'bedankt', twee konijntjes 
tussen cactussen kijken naar 
ondergaande zon en 'liefde', 
zieke en gezonde vis en 'be
terschap', Arubaanse vlag en 
ballonnen met 'gefeliciteerd'. 
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AUSTRALIË 
83'o5. Sportmemorabilia. 
50, 50 c , $ I., I.. Resp. pet 
('baggy green') van cricket
speler sir Donald Bradman, 
bokshandschoenen van Lio
nel Rose, spikes van Marjorie 
Jackson, stalkleuren van Phar 
Laps trainer Harry Telford. 

223'05. Wenszegels. 
Vijfmaal 50 c , $ i., i.io, 
1.20,1.80. Resp. hommel, ro
zen, feestmuts en pakjes, 
kangoeroes, bruidsboeket en 
glazen champagne, rozen, 
koala, strand met schelp, 
brug Sydney Harbour met 
operagebouw. 
2i4'05. Werelderfgoed, ge
zamenlijke uitgifte met 
GrootBrittannië. 
Viermaal 50 c , $ i., i., 1.80, 
1.80. Resp. Greater Blue 
Mountains Area, Blenheim 
Palace (geboorteplaats sir 
Winston Churchill, 1874
1965), Wet Tropics van 
Queensland, Stonehenge in 
Engeland, nationaal park 

Purnululu in WestAustralië, 
hart van het neolithische 
Orkney (Schotland), rode 
zandsteen in nationaal park 
UluruKata Tjuta in Centraal
Australië, muur van Hadria
nus (Northumberland). 

2i4'05. Fossielen. 
Velletje met vijfmaal 50 c., 
$ I.. Resp. Tribrachidium, 
Dickinsonia, Spriggma, Kim
berella, Inaria, Charnodis

2i4'o5. Rotary Internation
al honderd jaar. 
50 c. Beeldmerk Rotary en fi
guurtje met wereldbol. 
2i4'05. Honderd jaar gele
den eerste munt in Australië. 
50 c., $2.45. Resp. munt met 
hoofd koningin Victoria, ach
terzijde munt met kroon en 
olijftaken 'Australië'. 

io5'o5. Verjaardag konin
gin Elizabeth II. 
50 c. Portret koningin tijdens 
CHOGM (Commonwealth 
Heads of Government Mee
ting) in 2002. 

BAHREIN 
33'o5. Opening tuinbeurs 
2005. 
100, 200, 250 fils. Portretje 
sultan en beeldmerk markt 
met driemaal verschillende 
bloem. 
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CANADA 
i83'05. TD Financiële 
groep honderdvijftig jaar. 
50 c. Gebouw en medewerk
ster. 
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CHINA (republiek, Taiwan) 
84'o5.Taipei 2005, interna
tionale postzegeltentoonstel
ling, II. 
Velletje met NT$ 5., 25.. 
Resp. plafond Longshantem
pel, poppen uit poppentheater 
'I Wan Jan'; op rand houtsnij
werk uit Penghu's en stads 
Mazutempel en aardewerk uit 
Tainan's Singjigongtempel. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
3i7'04. Pioenroos. 
80 f Bloem. 
iii'o4. Feniks. 
80 f Fabelachtige vogel. 

^ ' j ^ 

3 p\ ^: 

5i'05. Nieuwjaar, jaar van 
de haan** (yiyou). 
80 f. Haan. 

8i'o5. Project gastransport 
van West naar OostChina 
voltooid. 
80 f, 3.y. (samenhangend). 
Resp. aanboren gasbron, 
pijpleidingen; over beide ze
gels lijn van Tarim naar 
Shanghai. 

22i'o5. Hulp bij Tsunami. 
Velletje metachtmaal 80 f en 
negen aanhangsels. Herdruk: 
viermaal Chinese knoop (33
'03), viermaal pioenroos (31
7'04). 
30i'o5. Historische gebou
wen in Taiwan. 
Viermaal 80 f, 1.50 y. Resp. 
noordpoort ommuring Tai
pei, Confuciustempel, 
Longshantempel in Lugang, 
Erkunshen Cannon fort in 
Tainan, Matsutempel in 
Penghu. 



i-2-'o5. Houtsneden met 
nieuwjaarsafbeeldingen. 
Viermaal 80 f. 'Yangjiabu'-
houtsneden: god met sabels, 
rijkdom voor nieuwe jaar, 
goed nieuws op nieuwjaars
dag, godin strooit bloemen 
uit hemel. 

5-3-'o5. Magnolia's. 
Viermaal 80 f. Magnolia den-
nudata, Magnolia delavayi, 
Magnolia grandiflora. Mag
nolia liliflora. 

COCOS(KEELING)EILAN-
DEN 
28-8-'04. Wereldkampioen
schap filatelie. 
Overdruk met beeldmerk we
reldkampioenschap op velle
tje konmklijk bezoek (16-3-
'04, melding4/382). 

COLOMBIA 
2i-i-'o5. Museum van goud 
en prekoloniale cultuur. 
Tweemaal $ 1.200 in vel van 
twaalf zegels. Gouden sie
raden. 
23-2-'05. Rotary Internation
al honderd jaar. 
$ 3.100 in vel van zes zegels. 
Beeldmerk gelegenheid en 
stad in bergen met wolken
krabbers. 

COLOMBIA Sï.100 

CONGO (BRAZAVILLE) 
3-2-'o5. Medicmale planten. 
30, 70, 90,115,120, 360 F. 
Moringa oleifera (trommel-
stokboom) met resp. schors, 
wortel, blad, zaden, bloem, 
peul. 

COSTARICA 
i-i2-'04. Voor de kinderen. 
Viermaal 25 Cs. (samenhan
gend). In verschillende kleu
ren: iemand met pakjes, huis
je-
i5-i2-'04. FIFA* honderd 
jaar. 
Tweemaal 140 Cs. (samen
hangend). Beeldmerk gele
genheid, voetballer op veld. 
23-2-'o5. Rotary Internation
al honderd jaar. 
Driemaal 140 Cs. (samenhan
gend). Vlinder (Morpho gra-
nadensis polybaptus) en 
beeldmerk Rotary, beeld
merk gelegenheid, kikker 
(Dendrobates pumilio) en 
beeldmerk Rotary. 

CUBA 
i6-5-'04. Stichting Natuur en 
Mens tien jaar. 
65 c. Portret man. 
2i-5-'04. FIFA* honderd jaar. 
10,15, 65, 75 c. Beeldmerk en 
scènes met voetballers. 
25-6-'o4. Huisdieren. 
5,10,15, 65, 75 c.;bloki.- P. 
Op achtergrond gezicht en 
resp. parkieten, vis, honden, 
katten, vinken; paard, op 
rand kinderen met paard. 

20-7-'o4. Internationale 
schaakfederatie (FIDE*) 
tachtig jaar. 
15, 65, 75 c. Schaakbord en 
schaakstukken met resp. Ma
ria Teresa Mora, Jose Raul 
Capablanca, Ernesto Che 
Guevara. 
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30-7-'o4. Mineralen. 
5,10,15, 65, 75 c ; blok I.- P. 
Resp. korund en oorhanger, 
thenardiet en rol papier, real-
gaar en tube verf,, fluoriet en 
microscoop; koper en vracht
wagen bij groeve. 
3-9-'o4. Congresgebouw vijf
entwintig jaar. 
65 c. Vlaggen voor gebouw. 
8-io-'o4. Vijfenzeventig jaar 
luchtvaart m Cuba. 
^5' 65, 75 c. Resp. Lockheed 
Constellation, IL-52M, Air
bus 330. 
i2-io-'o4. Amerika Upaep*, 
milieubescherming. 
15, 65 c. Beeldmerk Upaep en 

resp. vogel en eilanden, vis en 
zeeleven. 
20-io-'o4. Zeezoogdieren. 
5,10,15,65,75 c ; i.-P. 
Resp. Delphinus delphis, La-
genorhynchus obiquidens, 
Stenella attenuate. Grampus 
griseus, Turiops truncates; 
Orcinus orca. 
28-io-'o4. Camilo Cienfije-
gos vijfenveertig jaar geleden 
verdwenen. 
65 c. Portret revolutionair. 
io-ii-'o4. Honderdjarige sta
tions. 
15, 65, 75 c. Station en 
stoomtrein, resp. Agramonte 
met ALCO no. 48 4-6-0 
(1906), Aguacate met BLW 
no. 57 4-6-0 (1907), Guira de 
Melena met ALCO no. 
7-4-4-0 (1903). 

DOMINICA 
io-i-'o5. WWF*, kolibries. 
Viermaal $ 2.- (samenhan
gend). Tweemaal Eulampis 
holosericeus, tweemaal Eu
lampis jugularis. 
io-i-'o5. Vogels uit Caribisch 
gebied. 
25, 90 c , $ I.-, 4.-; vel met 
viermaal $ 2.-; blok $ 6.-. 
Resp. Sula leucogaster, Pele-
canus occidentalis, Phaethon 
aetherus, Monis bassanus; 
Casmerodius albus, Podiceps 
nigricollis, Cathartes aura, 
Rostrhamus sociabilis; 
Calidris canutus. 
io-i-'o5. Prehistorische die
ren. 
Drie vel met viermaal $ 2.-; 
driemaal blok $ 5.-. Resp. 
Pterodactylus, Pteranodon, 
Sordes, Caudipteryx zoui; Ty
rannosaurus rex, Velocirap-
tor, Stegosaurus, Psittaco-
saurus; Mammuthus columbi, 
Spinosaurus, Ankylosaurus, 
Mammuthus primigenius; 
Archaeopteryx, Compsong-
nathus, Mammuthus primi
genius. 
io-i-'o5. Paddestoelen. 
Velletje met viermaal $ 2.-; 
blok $ 6.-. Resp. Cortinarius 
mucosus, Cortinarius splen-
dens, Cortinarius rufo-oli-
vaceus, Inocybe erubescens; 
Inocybe rimosa. 
io-i-'o5. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de haan**. 
$ I.-; blok $ 4.-. Houtsnede, 
resp. haan met bloem; drie 
hanen met bloemen en vlin
ders. 

EGYPTE 
i-2-'o5. Negende Internatio
nale Congres over Telecom
municatie en informatie. 
30 P. Beeldmerk, satellieten 
schotels. 

5-2-'o5. Zevende week uni
versiteitsjongeren. 
30 P. Beeldmerk Mansoura-
universiteit en beeldmerk. 
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23-2-'05. Rotary Internation
al honderd jaar. 
30 P. Beeldmerk Rotary als 
hanger. 

EQUATORIAAL GUINEE 
2004. Verjaardagen en ge
beurtenissen. 
Driemaal 400 F. (samenhan
gend, gedateerd '2001'). 
Schilderij Henri Toulouse-
Lautrec (1864-igoi), jaar van 
dialoog tussen culturen, 
componist Giuseppe Verdi 
(1813-1901). 
2004. Verjaardagen en ge
beurtenissen. 
Driemaal 400 F. (samenhan
gend, gedateerd '2003'). 
Honderd jaar Tour de France, 
schilderij Vincent van Gogh 
(1853-1890), gebroeders 
Wright met flyer. 
2004. Mineralen. 
400,450, 550, 600 F. (sa
menhangend, gedateerd 
'2003'). Resp. realgaar, gips, 
rode kwarts, chrysoberyl. 
2004. Vuurtorens. 
400,450, 550, 600 F. (sa
menhangend, gedateerd 
'2003'). Resp. 'Mariana' in 
Luba (Equatoriaal Guinee), 
'La Plata' in Spanje, 'Prode-
cao (Spanje), 'Torre de Her
cules' in Spanje. 
2004. Ongeluk ruimteveer 
Columbia. 
500, 600, 700 F. (samenhan
gend); blok i.ooo F. (geda
teerd '2003'). Resp. vertrek, 
raket, bemanning; aarde van
uit ruimte. 
2004. Motorfietsen, 
450, 500, 550 F. (samenhan
gend); blok 1.000 F. (geda
teerd '2003'). Resp. Soriano 
Tigre (ig44-'47), Derbi 
(1970), DKW 250 met zijspan 
(1938); Harley-Davidson 
VRSCAV-Rod. 

m 

FALKLANDEILANDEN 
28-2-'o5. Camber spoorlijn 
negentig jaar geleden aange
legd (in gebruik tot ca. 1930). 
3, 24, 50 p., $ 2.-. Resp. pad 
spoorlijn richting Moody 
Brook, locomotief bij haven, 
locomotief met wagens, met 
zeil voortbewogen wagon. 
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FIJI 
20-2-'05. Geurende bloemen. 
$ 0.58,1.15,1.41, 2.-. Resp. 
Cananga odorata, Euodia 
hortensis. Pandanus tectori-
us, Santalum yasi. 

FILIPIJNEN 
i6-9-'04. Frankeerzegel, or
chidee. 
9.- P. Paphiopedilum urba-
nianum. 
i6-9-'o4. Frankeerzegels, or
chideeën. 
6.-, 10.-, 17.-, 21.-, 22.-P. 
Verschillende orchideeën. 
i5-io-'o4. Internationaal jaar 
rijst. 
Velletje met zesmaal 6.- P. 
Verschillende ontwerpen met 
mensen en rijst. 
i3-ii-'04. Sint-Augustinus-
kerk vierhonderd jaar. 
Tweemaal 6.- P. (samenhan
gend). Beeldmerk Sint-
Augustinusklooster en kerk, 
resp. voor aardbeving van 
1880, heden. 
i5-ii-'04. Nationale maand 
van postzegel verzamelen, 
striptekenaars. 
Viermaal 6.- P.; blok 22.- P. 
Resp. Lapu-lapu door Fran
cisco V. Coching, El Vibora 
door Federico C. Javinal, Dar-
na door Nestor Redondo, Ku-
lafia door Francisco Reyes; 
Darna door Mars Ravelo. 

2o-i2-'04. Frankeerzegels, 
orchideeën. 
Viermaal 6.- P. Phalaenopsis 
fuscata, Phalaenopsis stuar-
tiana, Renanthera monachia, 
Aerides quinquevulnera. 
22-i2-'o4. WWF* uilen. 
Viermaal 6.- P. Pandabeeld
merk WWF en resp. Bubo 
philippensis, Mimizuku gur-
neyi, Ótus megalotis negro-
rum, Ninox philippensis cen
tralis {ajhetlding volgende 
pagina). 
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i82'05. Baguio Country 
Club honderd jaar. 
Tweemaal 6. P. (samenhan
gend). De club in 1930 en he
den. 

GHANA 
29ii '04. Olympische Spe
len, Athene. 
500, 800, 7.000,10.000 Cs. 
Resp. Jacques Rogge (voor
zitter IOC*), voetballer Abedi 
Pele Ayew uit Ghana, zeven
kampster Margaret Simpson, 
Oudgriekse kunst met olym
pische adeten. 
29ii'04. Johannes Paulus II 
vijfentwintig jaar paus. 
Vel met vijfmaal 6.000 Cs. 
Paus, resp. groet Ghanese 
volk (1980), groet Ghanese 
volk (1982), in 1991, met 
kruis in 2000, zittend in 
2 0 0 1 . 
29ii'o4. Europees kam
pioenschap voetbal. 
Velletje met viermaal 
7.500 Cs.; blok 20.000 Cs. 
Resp. wedstrijd Duitsland
Rusland 1972 met Gerd Mul
ler, Europacup, Franz 
Beckenbauer, stadion in 
Brussel; nationale elftal 
Duitsland 1972. 
29ii'04. Honderdste ge
boortedag Deng Xiaoping 
(19041997). 
Blok 20.000 Cs. Portret Chi
nese politicus. 
29ii'o4. DDay zestig jaar 
geleden. 
Velletje met viermaal 800 Cs.; 
blok 20.000 Cs. Resp. Ernest 
J. King, William C. Lee, John 
D. Bulkeley, Bertram H. 
Ramsey; Alan G. Kirk. 
29ii'04. Wereldvrede, Mar
tin Luther King (19291968). 
Velletje met driemaal 
10.000 Cs. Verschillende por
tretten. 
27i2'04. WWF*, leeuw. 
Viermaal 5.000 Cs. (samen
hangend). Verschillende af
beeldingen Panthera leo. 
27i2 '04. Haaien. 
Vel met viermaal 7.500 Cs.; 
blok 20.000 Cs. Resp. Hete
rodontus zebra, Cephaloscyl
lium ventriosum, Heterodon
tus portusjacksoni, Triakis 
semifasciata; Heterodontus 
francisci. 
27i2'04. Paddestoelen. 
500, 3.000, 5.000, 8.000 Cs.; 
velletje met viermaal 
7.500 Cs.; blok 20.000 Cs. 
Resp. Boletus badius, Clito
cybe nebularis, Amanita 
muscaria. Russuia vesca; Bo
letus parasiticus, Cortinarius 
armillatus, Gymnopilus 
spectablis, Cortmarius flexi
pes; Chlorosplenium aerugi
nosum. 

GRENADA 
i7i'05. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de haan**. 
$ I.; blok $ 4.. Schilderijen 
met hanen van Qi Baishi 

(17691843). 
io2'o5. Hulp bij orkaan, 
overdruk. 
Velletje met zesmaal $1 .  . 
Overdruk op rand ecotoeris
me (i7'o2). 
io2'o5. NBA* basketbal
spelers. 
75, 75 c , $3 .  in vellen van 
twaalf met NBAbeeldmerk 
en statistieken speler. Resp. 
Dwyane Wade van de Miami 
Heat, Zydrunas Ilgauskas van 
de Cleveland Cavaliers, Tracy 
McGrady van Orlando Magic. 

io2'o5. Prehistorische die
ren. 
Drie vel met viermaal $ 2.; 
driemaal blok $ 6.. Resp. 
Majungatholus, Diplodocus, 
Willo, Velociraptor; Arche
lon. Ammonites, Plesio
saurus, Xiphactinus; Pterano
don, Dimorphodon, Ptero
dactylus, Rhamphorhyncus; 
Spinosaurus, Pliosaurus, Ta
pejara imperator. 
io2'o5. Jaar van rijst. 
Velletje met driemaal $ 3.. 
'Goden bekijken njstaan
plant' op Japanse perkament
rol, 'Tauistische god bekijkt 
rijstaanplant door San Chay
volk uit Vietnam', 'Vrouwen 
planten rijst in late voorjaars
regen' door Ando Hiroshige 
(17971858), 
io2'o5. Vlinders. 
Vel met zesmaal $ 1.50; blok 
$ 6.. Resp. Heraclides 
machaonides, Limenitis ar
chippus, Cithaerias meroli
na, Troides hypolitius, Orni
thoptera goliath, Ornithopte
ra priamus; Papilio demo
leus. 
io2'o5. Katachtigen. 
Vel met zesmaal $ 1.50; blok 
$ 6.. Resp. Acinonyx jubatus 
(Afrika), Panthera leo (Afri
ka), Panthera tigris (Azië), 
Panthera pardus (Afrika en 
Azié), Lynx rufus (Verenigde 
Staten en Canada), Panthera 
tigres (Azié); Panthera onca 
(ZuidAmerika). 

GRENADA/CARRIACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
i7i i '04. Motten. 
7 5 , 9 0 c . , $ i .  , 3.  ;b lok$6.  . 
Resp. Cosmosoma myrodo
ra, Utethesia ornatrix, Xylo
phanes chiron, Composia fi
delissima; Empyreum aflTmis. 
i7i'05. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de haan**. 

75 c ; blok $ 3. . Schilderijen 
met kippen en hanen door 
RenYi( i86i i909) . 
io2'o5. Hulp bij orkaan, 
overdruk. 
Velletje met zesmaal $ i.. 
Overdruk op rand ecotoeris
me( i 7 '02) . 
io2'o5. Jaar van rijst. 
Velletje met zesmaal $1.50 
(doorlopend beeld); blok 
$ 6.. Resp. zesmaal rijst
planten met zware aren m de 
herfst op Japans scherm door 
Maruyama Oshen (1790
1838). 
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io2'05. vleesetende planten 
uit Caribisch gebied. 
Velletje met viermaal $ 2.; 
blok $ 6.. Resp. Heliam
phora tater, Sarracenia flava 
en Genlisea pygmaea, Ne
penthes bicalcarata, Utricula
ria mtermedia en bloem; Dio
naea muscipula. 

GUYANA 
ioi'o5. Vissen uit Zuid
Amerika. 
Velletje met viermaal S 160.; 
blok $ 400.. Resp. Astrono
tus ocellatus, Potamotryggon 
motoro, Copella arnoldi, Py
gocentrus nattereri; Colo
somma spp. 
ioi'o5. Reptielen uit Zuid
Amerika. 
Velletje met viermaal $ 160.; 
blok $ 400.. Resp. Geoche
lone carbonaria, Corallus ca
ninus. Iguana iguana, Paleo
suchus palpebrosus; 
Bothrops schlegelii. 
24i'o5. Chinees nieuwjaar, 
j aarvandehaan**. 
Tweemaal $ 50. (samenhan
gend). Verschillende hanen. 
24i'o5. Prehistorische die
ren. 
Drie vel met viermaal $ 140.; 
driemaal blok $ 400.. Resp. 
Spinosaurus, Tarbosaurus, 
Coelophysis, Smosauropte
ryx prima; Eustreptospondy
lus, Rhamphorhynchus, 
Utahraptor, Entelodonts; 
Moeritherium, Deinonychys, 
Ophthalmosaurus, Grendeli
us; Velociraptor babies, Igu
anodon bernissartensis, 
Opthalmosaurus baby. 

HONGKONG 
223'o5. Sprookjes van Hans 
Christian Andersen (1805
1875). 
$ 1.40,2.40,3., 5.. Sprook
jes, resp. Het lelijke jonge 
eendje, De kleine zeermeer
min. Het meisje met de zwa
velstokjes. De nieuwe kleren 
van de keizer. 

KIRGIZIË 
i22'05.Valk. 
0.50 s. Vogel. 

KOREANOORD 
20i2'o4. Winnaars Olympi
sche Spelen. 
Velletje melding 1/82, Olym
pische Spelen met tweemaal 
3., 12., 85., 140. w. met 
overdruk namen winnaars. 
Resp. Cubaanse bokser Ma
rio Kindelan, Argentijnse 
voetbalelftal, Russische 
hoogspringster Yelena Slesa
renko, Chinese turnster Teng 
Haibin. 
3ii2'04. Honderdste ge
boortedag Deng Xiaoping 
(19041997). 
3., 12., 35., 60.w.; velletje 
met dezelfde vier zegels en 
70.w.; blok80. w. Portret
ten Chinese politicus. 
ii'05. Nieuwjaar. 
3. w. Soldaat met verrekijker. 
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ii'05. Kippen. 
12., 30.w.; velletje met 3., 
70., 100., 140.w. Kippen 
en hanen gemaakt van hout. 

ii'o5. Tijdperk van Shogun
politiek. 
Velletje met 3., 12., 40., 
50., 60., 70., 80., 100. w. 
Resp. zonsopgang, be
sneeuwde bomen, pas met 
azalea, rivier Jangja, waterval, 
vlakte, aardappelveld in Tae
hongdan, dorp Pomanri. 
22i'05. Tochtvan 250 mijl 
voor nationale bevrijding 
tachtig jaar geleden. 
Blok 120. w. Kim II Sung 
steekt Amnokrivier over; op 
rand geboorteplaats en loco
motief. 

LIBERIA 
i7i2'o4. Economische ge
meenschap van WestAfri
kaanse staten spreekt over 
vrede. 
$ 25., 50., 75., 125.. Resp. 
handen met kaart en beeld
merken (Ecowas*, Afrikaan
se Unie, Verenigde Naties), 
duif en vlaggen en beeldmer
ken, vlaggen en wapenschild, 
voorzitter Gyude Bryant legt 
eed af en vlaggen. 

ioi'o5. Norman Rockwell 
(18941978). 
$ 15., 30., 35., 50.; vier vel 
met viermaal $ 50.. Werk 
van de Amerikaanse illustra
tor. 
i i i'05. Jules Verne (1828
1905). 
Vijf vel met viermaal $ 30.; 
vijfmaal blok $ 100.. Resp. 
heteluchtballon uit 'De reis 
om de wereld in 80 dagen', 
'De reis naar de maan' , 'Parijs 
in de twintigste eeuw', 'Mees
ter der wereld'; heteluchtbal
lon uit 'Het geheimzinnige 
eiland', ruimtevaartuig uit: 
'Robur de Veroveraar', 'De 
reis om de maan' , 'Meester 
der wereld'; 'De jacht op de 
meteoor', 'Meester der we
reld', 'Vijf weken in een 
luchtballon', 'De reis naar de 
maan'; schip uit 'Reizen en 
lotgevallen van kapitein Hat
teras', heteluchtballon uit 
'Het geheimzinnige eiland', 
wezen en mens uit 'Het ge
heimzinnige eiland', onder
zeeër ui t ' Twintigduizend 
mijlen onder zee'; viermaal 
wezens en onderzeeër ui t ' 
Twintigduizend mijlen onder 
zee'; Richard E. Byrd met 
kaart Antarctica, radiosatel
lietverbinding, diepzeedui
kers, langeafstandsraket, 
herstel satelliet in ruimte. 

MACAU 
i3'05. Scènes uit dagelijks 
leven in het verleden, II. 
Achtmaal 1.50; blok 8. ptcs. 
Resp. acht oude ambachten; 
postbode, op rand dorp met 
spelende kinderen. 

MACAUCHINA 

233'05. Sai Vanbrug. 
I., 3.50 ptcs.; blok 8. ptcs. 
Verschillende afbeeldingen 
kabelbrug (dubbeldeks, 2,2 
km, opening 9i'o5). 

MALDIVEN 
i5i2'04. WWF* Eurype
gasus draconis. 
Viermaal 7. Rf Verschillen
de aftjeeldingen Eurypegasus 
draconis. 
i5i2'o4. Vlinders. 
Velletje met viermaal 10.  Rf; 
blok 25. Rf. Resp. Cethosia 
cydippe, Mesia sanguiflua, 
Pericallia galactina, Limenitis 
dudu; Papillio demoleus. 

MARSHALLEILANDEN 
92'o5. Chinees nieuwjaar, 
jaarvandehaan**. 
$ I.. Haan. 
232'o5. Rotary Internation
al honderd jaar. 



37 c. Polio de wereld uit: twee 
kinderen met wereldbol en 
huis met rood kruis. 
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i5'3''o5 Hibiscus. 
37, 60, 80 c, $ I.. Hibiscus, 
resp. 'Burgundy Blush', 
'Fiesta', 'Junes's Joy', 
'Norman Lee'. 
24'05. Sprookjes, tweehon
derdste geboortedag Hans 
Christian Andersen (1805
1875). 
Viermaal 37 c. De prinses op 
de erwt, Duimelijntje, De 
kleine zeemeermin. De nieu
we kleren van de keizer. 
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JWICRONESIË 
iii'04. Vis en koraal uit 
Grote Oceaan. 
Vel met zesmaal 55 c.; blok 
$ 2.. Resp. Balistoides con
spicillum, Naso lituratus, 
Nemateleotris magnifica, 
Oxycirrhites typus, Annella 
mollis, Dendronephthya; 
Sphyraena barracuda. 
iii'04. Reptielen en amfi
bieën. 
Vel met zesmaal 5 5 c.; blok 
$ 2.. Resp. Maticora bivirga
ta, Ceratobatrachus guenthe
ri, Sphenondon punctatus, 
Draco volans, Platymantis vi
tiensis, Candoia carinata; Ca
retta caretta. 
27i2'o4. Kerst. 
37, 60, 80 c., $ I.; blok $2.. 
Schilderijen van Madonna en 
Kind door resp. Giovanni 
Battista Tiepolo (16961770), 
Rafael (14831520), Jan Gos
saert (1478/14881532), Filip
po Lippi (ca. 14061469); ?. 
i7i'o5. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de haan**. 
50 c. Haan. 

MONGOLIË 
5io'o4. Overdruk kinderze
gels. 
Viermaal 550 T. over 10, 20, 
30, 60 T. Kind, resp. met fluit 
en schaap, op paardje, op 
wild paard, met duiven. 

3ii2'o4. Vrouwenkleding, 
hoofddeksels (gezamenlijke 
uitgifte metKazachstan, mel
ding 4/342). 
Tweemaal 550T. (samenhan
gend). Muts uit Kazachstan, 
Mongoolse kap met kwastjes. 

g2'o5. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de haan**. 
300,400 T. Tweemaal haan. 

MONTSERRAT 
2i2'05. Bezoek prinses 
Anne (Princess Royal) aan 
Montserrat. 
$0.70,1., 1.15,1.50,3.. 
Overdruk met 'The visit of 
HRH the Princess Royal fe
bruary 2005' over zegels 15
8'oi, herbouw Montserrat, 
resp. huizen, ziekenhuis, 
flatgebouw, school, bejaar
denhuis. 

NEVIS 
ioi'o5. Karetschildpadden. 
30, 90 c , $ 1.20, 5., Eretmo
chelys imbricata getekend 
door resp. Leon Silcott, Kris 
Liburd, Alice Webber, Jeuau
nito Huggins. 
ioi'o5. Haaien. 
Vel met viermaal $ 2.; blok 
$ 5.. Resp. Stegostoma fas
ciatum, Carcharhinus perezi, 
Prionace glauca, Carcharhi
nus brachyurus; Carcharhi
nus melanopterus. 
ioi'o5.Kohbries. 
Vel met viermaal $ 2.; blok 
$ 5.. Resp. Selasphorus ru
fiis, Heliodoxa jacula, Archi
lochus colubris, Eulampis ju
gularis; Eugenes fulgens. 

i7i'o5. Chinees nieuwjaar, 
jaarvandehaan**. 
Velletje met viermaal 75 c. 
Tweemaal haan, tweemaal 
silhouet haan. 

NIEUWCALEDONIË 
io2'o5. Jaar van de haan**. 
Velletje met tweemaal 100 F. 
(doorlopend beeld). In men
selijk gedaante: haan,aap; op 
rand godheid. 
i83'o5. Alliance Champlain 
(internationale vereniging 
voor Pranstaligen) twintig 
jaar. 
135 F. in velletje met tien ze
gels en vijf middenvelden. 
Mensen in tuin met boek, op 
middenveld beeldmerk en '20 
ans de l'AIliance Champlam'. 

NIEUWZEELAND 
64'o5. Honderdvijftig jaar 
postzegels Nieuw
Zeeland, II, 19051955. 
45, 90 c , $ 1.35,1.50, 2.. Ze

gel op zegel, resp. tentoon
stelling in Christchurch 1906 
(Yvert 127), gezondheid 1931 
(YvertiSB), luchtpost 1935 
(Yvert 7), vrede 1946 (Yvert 
281), koningin Elizabeth II 
1954 (Yvert 340). 

150 Years of Stamps 
19051955 

% New Zealand 90c 

OMAN 
i5io'o4. Internationale dag 
van de witte stok. 
Blok 100 b. Lichtvlek en brail
letekens. 

6ii'o4. Tiende postzegel
tentoonstelling 'Gulf Coope
ration Council'. 
50 b. Beeldmerk. 
i8ii'04. Vierendertigste na
tionale dag. 
Viermaal 100 b. Viermaal 
portret andere man. 

ii2'04. Watervoorraadpro
jecten. 
Tweemaal 50 b. Planten, 
zand, water en gedenkteken 
van resp. Ash'sharqiyah, Al 
Masarratproject. 

PALAU 
23i2'o4. Kerst. 
37, 60, 80 c., $1.; blok $2.. 
Schilderijen met Madonna en 
Kind van resp. Quinten Mat
sys (1465/661530), Adolphe 
William Bouguereau {1825
1905), William Dyce (1808
1864), Carlo Crivelh 
(1430/351500); Peter Paul 

Rubens (15771640). 
26i'o5. Chinees nieuvyjaar, 
jaar van de haan**. 
50 c. Haan. 

PAPOEANIEUWGUINEA 
3i'o5. Frankeerzegels, 
overdruk. 
Viermaal 75 t. over 701. 
Tweemaal vis (3oi'o4), 
tweemaal hoofdtooi (26
'04). 
26i'05. Zeevogels. 
75.75t.,3. 3I0.5. 520k. 
Resp. Nycticorax caledoni
cus, Notophoyx novaehollan
diae, Sterna bergii, Limosa 
lapponica, Egretta garzetta, 
Notophoyx picata. 

PERU 
6i2'o4. PreColumbiaans 
aardewerk (Huaco). 
4.50, 4.50, 5. S. Beeldjes met 
resp. twee mensen, twee 
mensen, twee dieren. 
6i2'o4. Prehistorische die
ren. 
1.80, 3.20 S. (samenhan
gend). 
8i2'o4. Derde bijeenkomst 
ZuidAmerikaanse presiden
ten. 
5. S. Vlaggen. 
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9i2'04, Kunstmuseum in 
Lima vijftig jaar. 
5.S. 
9i2'o4. Slag bij Junin en bij 
Ayacucho honderdtachtig 
jaar geleden. 
1.80, 3.20 S. (samenhan
gend). Kaarten en soldaten in 
gevecht. 

ioi2'o4. Vuurtorens. 
Tweemaal 4.50 S. (samen
hangend). Vuurtoren van 
resp. Pijnayal, Stiana. 
i5i2'o4. Caral, oude Ameri
kaanse beschaving. 
Blok 10. S. Archeologisch 
complex (2.600 V.C.) met 
plaatsaanduiding op kaart. 
2ii'05. Academie voor Sto
matologie vijfenzeventig jaar. 
5. S. Handen met instru
menten bij mond. 

POLYNESIË 
252'o5. Het dagelijks leven. 
90 F. Vrouwen met mand en 
fiets bij stalletje met voedsel. 
83'05. Vrouwen in Polyne
sië. 
60, 90 F. Tweemaal Tahiti
aanse vrouw. 

SAUDI ARABIË 
iii'o4. Wereldtop over in
formatiemaatschappij. 
IR. Wereldkaart met vijf pij
len. 
27i2'04. Islam is vrede. 
2 R. Handdruk. 

2004 f 

2s. ISiAM 
IS PEACE ..t 

4i'o5. Islamitische feestda
gen, hadj (bedevaart Mekka) 
in islamitisch jaar 1425. 
IR. Mensen komen van 
schip. 

SINGAPORE 
2o4'o5. Honderd jaar uni
versitair onderwijs in Singa
pore. 
I" local, 60, 70 c., $ I.. 
Beeldmerk NUS (National 
University of Singapore) en 
resp. universiteitsgebouw en 
wereldbol met 'global know
ledge enterprise', studenten 
en 'quality education', dan
sers met beeld en gebouw en 
'artistic & cultural hub', on
derzoekers met instrumenten 
en 'research excellence'. 

ST. KITTS (ST. CHRISTOF
FEL) 
72'o5. Prehistorische die
ren. 
Drie vel met driemaal $ 3.; 
driemaal blok $ 5.. Resp. Di
metrodon, Homalocephale, 
Stegosaurus; 'sabertoothed 
tiger', Edmontsaurus, Tyran
nosaurus rex; Triceratops, 
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Deinonychus, Apatosaurus; 
Aradrewsarchus, 'wooly 
mammoth', Brontosaurus. 
7-2-'05. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de haan**. 
$ 1.60; blok $ 5.-. Tweemaal 
kip met kuikens. 

IILN ANU CHICKS 

7-2-'o5. Katachtigen. 
Vel met viermaal $ 2.-; blok 
$ 5.-. Resp. Leopardus parda-
lis, Prionailurus bengalensis, 
Pantherus tigris, Panthera 
pardus; Panthera tigris. 

ST. LUCIA 
i4-3-'o5. Honderdvijftigjaar 
St.-Jozefklooster, aankomst 
Zusters van St.-Jozef van Clu-
ny. 
30, 95 c., $ 2.50. Zuster met 
resp. groep jonge mensen, 
gebouw, gebouw. 

SAINT LUCIA 95. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
26-i-'05. Henri Claireaux. 
€ 0.50. Portret senator St. 
Pierre et Miquelon van 1947 
tot 1968. 

io-3-'o5. Zeezoogdieren. 
€ 0.53,1.15. Resp. Delphinus 
delphis, Lagenorhynchus al-
birostris (gewone dolfijn, 
witsnuitdolfijn). 
i6-2-'o5. Landschap. 
€ 0.75. Baai 'Anse ä l'allumet-
te'. 

23-3-'o5. Frankeerzegels, 
Marianne. 
€ 0.05, 0.55, 0.64, 0.82,1.22, 
1.98. Als Franse zegel (mel
ding 2/162) met overdruk 'St-
Pierre et Miquelon'. 

ST. VINCENT 
26-i-'o5. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de haan**. 
75 c. in velletje van drie. Haan 
van origami. 
26-i-'o5. Wereldvrede. 
Velletje met driemaal $ 3.-. 
Mahatma Gandhi (1869-
1948), Elie Wiesel (1928, No
belprijs vrede 1986), Rigober-
ta Menchu (1959, Nobelprijs 
vrede 1992). 
26-i-'o5. Rijst is leven. 
Vel met driemaal $ 3.-; blok 
$ 5.-. Resp. man leidt buffels 
door rijstvelden, man en kind 
met rijst, man; kind eet rijst. 
io-2-'o5. NBA* basketbal
spelers. 
75 c., $3.-in vellen van 
twaalf met NBA-beeldmerk 
en statistieken speler. Resp. 
Kirk Hinrich van de Chicago 
Bulls, Steve Francis van de 
Houston Rockets. 

SURINAME 
i-3-'o5. Teddyberen. 
Velletje met SR$ 0.05, 0.05, 
0.15, 0.15, 0.20, 0.20, 0.45, 
0.45, 0.80,0.80, N, N. Beer, 
resp. van blauw mohair 
(1938-1952), muzikale 
(1937), rode mohair (1908), 
ruwharige beige (1908), in 
uniform (1916), nationale 
(1917), cowboy (1940), kro
ning (1953), tuimelend 
(1920-1930), als boodschap
per (1923), op fiets (1958), Ja
panse Michi Takahashi met 
parasol. 

SYRIÉ 
i7-6-'04. Kinderen en oorlog, 
campagne ICRC (Interna
tional Committee of the Red 
Cross). 
$ 32. Beeldmerken Rode 
Kruis en Rode Halve Maan en 
silhouet kind. 

i3-8-'o4. Olympische Spelen, 
Athene 2004. 
$ 5,10, 25. Beeldmerk spelen 
en resp. hardlopers, boksers, 
zwemmer. 

3-9-'04. 51*"« Internationale 
beurs in Damascus. 
$25.Getar5i' . 
i4-9-'04. Volkstelling. 
$ 10. Contouren landkaart 
met vader, moederen twee 
kinderen. 
27-9-'o4. Mondiale dag toe
risme. 
$ 5,10,10. Resp. stoomtrein, 
paleis, stoomloc mettrein. 
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9-io-'o4. Mondiale dag van 
de post. 
$ 17. Enveloppen en beeld
merk UPU*. 
i6-io-'04. Dag van het kind. 
$ 18. Twee baby's. 
i6-ii-'o4. Vierendertig jaar 
'Correctionist Movement'. 
$ 25. Gebouw. 
30-i2-'o4. Dag van de boom. 
$ 10. Walnoot 

30-i2-'04. Noordelijke kaal
kop ibis. 
$ 10. Geronticus eremita. 

30-i2-'o4. Dieren. 
$ 5,15,17,18. Resp. Shami 
geit, Awasi schaap, Buffalo 
koe, Shami koe. 

THAILAND 
26-ii-'o4. Ongezien Thai
land, IV. 
Velletje met zestienmaal 
3.- B. en vier aanhangsels. 'Chor 
Hae' (Phrae), Karuna-tempel 
(Chai Nat), Nang Sao-tempel 
(Samutsakorn), pagode 
(Nonthaburi), Pukoaw-Pu-
parnkum (Nong Bua Lam-
phu), driekoppige olifant in 
Erawan olifantenmuseum 
(SamutPrakan), Hoi Pagoda-
tempel (Pathum Thani), witte 
Dork Ka Jeaw veld (Chaiya 
Phum), Zevenkleurige water
val (Nong Khai), zomerpaleis 
op Sri Chang-eiland (Chon 
Buri), Mooban Khlong 
(Angthong), Talu-eiland 
(Rayong), Go Sum Pee-park 
(Maha Sarakham), Sala-park 
in Pra Non Jaksri (Sing Buri), 
Tung Kula Rong Hai (Roi Et), 
Pusra Dork Bua nationaal 
park (Amnat Charoen). 
i-i-'05. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de haan**. 
3.-B.Haan. 

8-i-'o5. Nationale dagvan 
het kind. 
3.-B. Figuren uit'Kaewjom 
Kaen', kinderboek geschre
ven door Waen Kaew (pseu
doniem voor prinses Sirin-
dhron). 
2-2-'o5. Vijftig jaar betrek
kingen tussen Thailand en 
Argentinië. 
Tweemaal 3.- B. Paar danst 
resp. tango (Argentinië), 
tom-tom-dans (Thailand). 

io-2-'o5. Roos. 
10.-B. Roos met geur. 
23-2-'05. Rotary Internation
al honderd jaar. 
3.- B. Beeldmerk Rotary, ge
tal '100', wereldbol. 
23-2-'o5. Maghapuja-dag. 
3.- B. Beeld van Boeddha. 

30-3-'o5. Rode Kruis. 
3.- B. Rood Kruis en gebor
duurde Rode Kruis-doek. 

TUVALU 
i4-i-'o5. Paus Johannes Pau-
lus II. 
Vel met viermaal $ 1.50. Ver
schillende foto's paus. 
i4-i-'05. D-Day zestig jaar 
geleden. 
Vel met viermaal $ 1.50; blok 
$ 3.-. Resp. generaal George 

C. Marshall, admiraal Ram
sey Betram Home, Waker Be
dell Smith, Alan Francis 
Brooke; George Smith Patton 
jr-
i4-i-'05. Jaar van vrede. 
Velletje met driemaal $ 1.70. 
Alfred Nobel (1833-1896), 
vredesduif Nelson Mandela 
(1918). 

URUGUAY 
27-i2-'04. Punta del Este, 
toeristische hoofdplaats Mer
cosur. 
Blok $ 16. Stadsgezicht, op 
rand doorlopend beeld en 
beeldmerken Mercosur em 
'Uruguay Naturel'. 
28-i2-'o4. Locomotief Oren-
stein & Kopell. 
$ 30. Locomotief uit 1912. 

Uruguay l-orrcós s30 

VANUATU 
2-3-'05. Lapita-volk, oor
spronkelijke bevolking Oce
anic (vanaf 3000 v.C. in Va
nuatu). 
Velletje met 50, 70, iio, 
200 vt. (doorlopend beeld). 
Mensen op strand bezig met 
resp. bijl, visvangst, vuur en 
dieren, vlechtwerk en koken; 
op rand beeldmerk postzegel
tentoonstelling 'Pacific Ex
plorer 2005', kaartje met mi
gratie Lapita-volk, potscher
ven. 

*: Gebruikte afkortingen: 

Ecowas 

FIA 

FIDE 

FIFA 

IOC 

Mercosur 

NBA 

Unesco 

Unmik 

Upaep 

UPU 

WHO 

WWF 

Economie Com
munity Of West 
African States 
Federation Inter
nationale de 
l'Automobile 
Federation 
Internationale 
des Echecs 
Federation Inter
nationale de Foot
ball Associations 
International 
Olympic 
Committee 
Gemeenschappe
lijke Economische 
Markt voor Zuid-
Amerika 
National Basket
ball Association 
United Nations 
Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 
United Nations In
terim Administra
tion Mission in 
Kosovo 
Union Postal de 
las Americas yEs-
pafia y Portugal 
Universele Post 
Unie/Union Posta
le Universelle/ 
Universal Postal 
Union 
World Health 
Organization 
World Wildlife 
Fund 

**: Chinese dierenriem (zo
diak): 9-2-'05 tot 29-i-'o6 
Jaar van de haan. 
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TWEEHONDERD JAAR 
SLAG BIJ TRAFALGAR 
Normaal gesproken ko
men zeeslagen in deze 
rubriek maar zelden aan 
de orde, maar om een 
aantal redenen wil ik 
deze maand extra aan
dacht besteden aan de 
uitgiften naar aanleiding 
van de tweehonderdste 
verjaardag van de Slag bij 
Trafalgar. Het gaat na
melijk niet om zomaar 
een van de vele zeeslagen 
uit de geschiedenis; En
geland veroverde dankzij 
de overwinning in 1805 
bij Trafalgar voor meer 
dan een eeuw de heer
schappij op de wereld
zeeën. Daardoor bouwde 
niet Frankrijk, maar En
geland een wereldomvat
tend rijk op. Opz'n 
minst zes landen brach
ten op het moment dat 
dit nummer van Filatelie 
verschijnt al herdenking
semissies uit; GrootBrit
tannië wacht daarmee tot 
21 oktober, de 'echte' 
herdenkingsdatum. 
Het uitgebreide emissie
aanbod levert een groot 
aantal thema's op. Waar
schijnlijk hebben de be
trokken postadministra
ties vooraf overlegd wat 
ze zouden afbeelden; het 
aantal doublures is daar
door beperkt gebleven, 
terwijl de slag toch breed 
in beeld wordt gebracht. 

De aanloop 
Een eerste thema is de 
aanleiding voor de Slag 
bij Trafalgar, in de per
soon van Napoleon, een 
belangrijk historisch 
personage. Over Napo
leon kan een interessante 
thematische verzameling 
worden opgebouwd, 
waarin zijn nederlaag bij 
Trafalgar ook belicht be

^ hoort te worden. Enge
° land stond Napoleon al 
"~ twaalf jaar in de weg bij 
Z het verkrijgen van de to
* tale macht over Europa. 
^ In 1805 vond de Franse 
^ keizer de tijd rijp voorde 
i invasie van Engeland. Hij 

dacht dat als zijn verenig
J^fi de vloot eenmaal het Ka
» ■ " naai zou hebben bereikt, 

aartsvijand Engeland bin
nen vierentwintig uur 
verslagen zou zijn. Maar 
zover lieten de Engelsen 

het niet komen. De ge
combineerde Frans
Spaanse vloot werd zelfs 
gedwongen de veilige ha
ven van Cadiz, nabij de 
Straat van Gibraltar, op te 
zoeken. Een woedende 
Napoleon zag zijn inva
sieplannen gedwars
boomd en stuurde zijn le
ger naar Oostenrijk. Hij 
gaf de vloot opdracht om 
van Cadiz door de Straat 
van Gibraltar naar de 
Middellandse Zee te va
ren. Voor Cadiz lag ech
ter de Britse Royal Navij 
onder commando van 
viceadmiraal Horatio 
Nelson. Ondanks die 
aanwezigheid verliet de 
FransSpaanse vloot op 
20 oktober 1805 toch de 
haven van Cadiz, waar
door een zeeslag onver
mijdelijk werd. De slag, 
die op 21 oktober 1805 
werd uitgevochten, zou 
de geschiedenis ingaan 
als de Slag bij Trafalgar. 

Nelson 
Het wordt tijd de hoofd
rolspelers van de slag aan 
u voor te stellen. Sleutel
figuur is Nelson (1758
1805), die ruime filatehs
tische aandacht krijgt en 
dat dan 'in de breedte', 
wat thematisch gezien 
een groot pluspunt is! 
Vaak zien we Nelson sa
men met zijn vlaggen
schip H.M.S. Victory, zo
als al op de Engelse zegel 
van 24 p. uit 1982. En ook 
daarvoor al, want in 1980 
was het 175 jaar geleden 
dat Nelson overleed, een 
feit dat werd herdacht 
met uitgiften van Gibral
tar (1980), Anguilla 
(1981) en Djibouti (1981). 
Dit jaar zijn het vooral de 
uitgiften van Man en de 
Salomonseilanden die 
brede aandacht aan Nel
son besteden; beide doen 
dat met vier velletjes. Om 
het nu volgende verhaal 
niet al te ingewikkeld te 
maken, zal ik de zegels in 
de blokjes van de Salo
monseilanden 'coderen' 
door steeds het blok
nummer en het zegel
nummer te noemen. Vel
letje 1 is daarbij het blokje 
met de zegels van $ 10., 
uelletje 2 dat met de zegels 
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van $ 2.60, velletje 3 dat 
met de zegels van $ 1.90 
en velletje 4 dat met de ze
gels van $ 5.. 
De eerste zegel van velle
tje I toont ons een jonge, 
al in uniform gestoken 
Nelson, de tweede heeft 
als omschrijving The Let
ters oJNelson. Een bladzij
de van een briefis afge
beeld naast een somber 
ogende Nelson. Omdat 
verdere informatie ont
breekt, zullen verzame
laars zelfde inhoud en 
betekenis moeten zien te 
achterhalen. De serie be
vat verder vier zegels van 
eerdere zeeslagen, waar
van er twee ernstige ge
volgen voor Nelson had
den. Bij de Zege van Calvi 
(derde zegel) verloor hij 
het zicht in een van zijn 
ogen. Een interessante 
zegel voor het thema 
'Ogen/Zien'. Bij Santa 
Cruz de Tenerife verloor 
Nelson zijn rechterarm 
(vierde zegel). De zegels 
vijf en zes tonen de Battle 
ojCape Vincent en de Battle 
ojthe Nile. Laatstgenoem
de zeeslag is ook het on
derwerp van de eerste ze
gel van 25 p. in het eerste 
velletje van Man (thema: 
Race and ChaseThe Nile 
Campaign). 'Race and Chase 

II \ I I I I 

1805 is ook het thema 
van de vierde zegel in vel
letje 2 van de Salomons
eilanden. De tweede ze
gel toont de Battle of Co
penhagen; de tekst luidt 
Victory 15 not a name strong 
enough/or such a scene. 
De eerder genoemde 
scheidslijn loopt ook 
door het tweede velletje 
van Man, The Life oJ 
Nelson. Op de linkerzegel 
van 28 p. zijn Emma en 
Horatio Nelson te zien. 
De tekst luidt There are my 
children, they serve in my 
school and I glory in them. 
Portretten van Nelson 
zijn verder te vinden op 
de zegel van 47 p. van Gi
braltar en op de zegel van 
50 p. van Tristan da 

Cunha. Nelson's sextant 
is afgebeeld op de zegel 
van 15 p. van dat land. De 
grootste indirecte 
opponent van Nelson, 
Napoleon Bonaparte, 
vinden we afgebeeld op 
de tweede zegel in velletje 
2 van de Salomons
eilanden. 

De Britse tactiek 
De Slag bij Trafalgar kan 
in drie fasen worden 
onderverdeeld: de voor
bereiding, de slag zelf 
(waarin Nelson een glori
euze overwinning be
haalde) en de dood van 
Nelson tijdens de slag. 
Nelson week in zijn strijd 
tegen de veel grotere 
FransSpaanse vloot af 
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van de destijds klassieke 
'kiellinie-tactiek': hij 
deelde zijn vloot op in 
twee groepen, zodat de 
vijandelijke vloot uit 
elkaar zou worden 

terwijl de middelste van 
het drietal wellicht kapi
tein Blackwood is, maar -
ik zeg het eerlijk bij - dat 
is puur giswerk van mijn 
kant. 

met twee zegels van 75 p. 
en daarbij de tekst Cap
tain Sir Thomas Masterman 
Hardy is best knoivn as Nels
on's Jlafl-capatm and com
mander o/the 'Victory' at 

20Öth Anniversary of the Battle 
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Vdletje 3 
Velletje 4 
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2 van de Salomonseilan
den hebben als titel The 
First Engagement en Brea
king the Line. Op de eerste 
zegel van velletje 4 staan 
Nelson en Hardy aan dek 
tijdens de strijd. De derde 
zegel in dit velletje heeft 
als titel Attempted siege of 
H.M.S. Victory. De derde 
zegel van velletje 2 toont 
de Destruction o/the Bucen-
taure; de Bucentaure was 
het schip van de Franse 
admiraal Villeneuve, die 
het commando voerde 
over de Frans-Spaanse 
vloot en dus de grootste 
tegenspeler van Nelson 
was. Villeneuve staat op 
een zegel van Nauru, op 
de linkerzegel van $ 2.50 
in het velletje. Op de 
rechterzegel van $ 2.50 is 
het Franse schip Formida
bele te zien; de tekst luidt 

lijk velletje werd uitgege
ven door Kiribati, maar 
dat spitst zich toe op het 
Spaanse deel van de vloot 
(The/our-decked Spanish 
ship 'Sontissima Trinidad' 
was the largest vessel ojhet 
time. Captured at Trajalgar, 
she sank on 24 October 
1805. Admiral Federico Gra-
vma commanded the Spa
nish Jleet 0/15 ships. Se
riously ujounded atTrafal-
gar, he died in 1806. 

Bij'zonderheden 
Drie bijzonderheden wil 
ik nog vermelden. 
De eerste is dat de Victory 
niet ongeschonden uit de 
strijd kwam; ze werd 
voor reparatie naar Gi
braltar gesleept. Gibral
tar wijdde er een apart 
velletje aan met een zegel 
van £ 2.-, begeleid door 

gedreven. Op de vijfde 
zegel in velletje twee van 
de Salomonseilanden be
spreekt Nelson deze 
nieuwe tactiek, die be
kend zou worden als The 
Nelson Touch, met zijn ka
piteins (aangeduid als de 
Bond oJBrothers). Daar
naast, op de zesde zegel, 
zien we hoe de The Nelson 
Touch in praktijk wordt 
gebracht. Op cle rechter
zegel in het tweede velle
tje van Man (titel: Band of 
Brothers) zijn drie perso
nen afgebeeld. Met zeker
heid kunnen we zeggen 
dat links vice-admiraal 
Cutberth Collingwood is 
geportretteerd; rechts 
zien we waarschijnlijk 
kapitein Thomas Hardy, 

De slag 
Op de ochtend van 21 ok
tober 1805 gaf Nelson het 
beroemd geworden sein 
England expects that euery 
man unll do his duty, het 
teken voor de aanval. We 
zien dat moment op de 
tweede zegel in het vierde 
velletje van de Salomons
eilanden. Ook het derde 
velletje van Man staat met 
de zegels Prepare Jor battle 
en Victory m sight in het 
teken van het begin van 
de slag. De tekst luidt: 
Nou) gentlemen, let us do so
mething today luhich the 
ujorld may talk oJhereajter. 
De eerste zegel in het 
tweede velletje van de Sa
lomonseilanden IS heel 
interessant. Daarop staat 
Collingwood met op de 
achtergrond een teke
ning waarop de posities 
van de beide vloten goed 
te zien zijn; de namen 
van de deelnemende 
schepen zijn met een ver
grootglas leesbaar. Op de 
bovenste rij van velletje 3 
treffen we een duidelijk 
portret van Nelson aan, 
zijn schip H.M.S, Victory 
and Sir Thomas Master
man Hardy. De laatste 
kreeg van Tristan da 
Cunha aparte aandacht: 
het gaf een velletje uit 
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Trajolgar Here H.M.S. Victo
ry drauis attention to a signal 
unth a gun to leeward. De 
Victory werd door Tristan 
da Cunha 00k afgebeeld 
op een zegel van 60 p. 
Dan volgt een aantal ze
gels die een beeld geven 
van de slag zelf De vierde 
en vijfde zegel uit velletje 
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hier The French ship 'For
midabele' carried 80 guns 
She \uas captured atTra/al-
gar and toiued back to Eng
land as a price. Admiral Vil
leneuve commanded the 
French jleet o/i8 ships. Cap
tured at Trafalgar and later 
repratiated, he died on 22 
April 1806. Een soortge-

de tekst The badly damaged 
H.M.S. Victory is towed to
wards Gibraltar Jor repairs 
by H.M.S Neptune, 28 Oc
tober 1805'. De vraag is hoe 
badly damaged het schip 
was: op de afbeelding 
zien we weliswaar een 
groot aantal kogelgaten 
in de zeilen en bij de ste
ven van het schip is ook 
een mast afgebroken, 
maar verder ziet het 
schip er nog vrij glorieus 
uit. Dan laat de vierde ze
gel in velletje 4 van de Sa
lomonseilanden een heel 
ander beeld zien! 
Een tweede opmerking: 
door de talrijke afbeel
dingen van cie Victory en 
andere grote schepen 
zouden we kunnen den
ken dat bij de Slag van 
Trafalgar alleen maar 
grote oorlogsbodems be
trokken waren. Dat was 
niet ZO: op de zegel van 
40 p. van Gibraltar zien 
we het kleinste schip dat 
bij de slag betrokken 
was, H.M. Entrcprenante. 



Het schip beschikte over 
slechts acht kanonnen en 
had een veertig koppen 
tellende bemanning aan 
boord. De Entrepenante 
deed vooral dienst als be-
voorradings- en koeriers-
schip. 
En nog een derde aante
kening: de postadmini-
stratie van Man vond vier 
velletjes niet voldoende, 
omdat daarin het eigen, 
nationale aandeel onvol
doende naar voren 
kwam. Vandaar dat ook 
nog een velletje Manxman 
at Trafalgar werd uitgege
ven met twee zegels van 
£ I.-. Op de linkerzegel 
zien we kapitein John 
Quilliam, samen met 
Nelson; de rechterzegel 
heeft als titel Steanng 
H.M.S. Victory. 

De dood van Nelson 
Tijdens de slag kwam de 
Victory naast het Franse 
schip Redoutable te hggen. 
Nelson stond duidelijk 
herkenbaar aan dek en 
was daardoor een prach
tig doelwit voor de 
scherpschutters aan 
boord van het Franse 
schip. Nelson werd ge
raakt door een kogel en 
overleed enige uren later. 
De zegel van 25 p. van 
Tristan da Cunha toont 
de dodelijk gewonde 
Nelson in de armen van 
matroos Thomas Swain. 
Het vierde velletje van 
Man - The Fall o/Nelson -
brengt de dood van Nel
son dramatisch in beeld. 
Het beeld op de rechter
zegel is gelijk aan dat op 
de zesde zegel in velletje 
3 van de Salomonseilan

den. Bijzonder is de zegel 
van 38 p. van Gibraltar, 
die laat zien dat Nelson's 
lichaam benedendeks 
werd opgebaard in een 
groot met rum gevuld vat 
(een zogenoemd Hogs
head of okshoofd). De 
vijfde zegel in velletje 4 
van de Salomonseilanden 
toont de indrukwekken
de begrafenisprocessie 
(Funeral procession on Tha
mes), terwijl de zesde ze
gel een sfeervol beeld 
toont van Nelson's Column 
op Trafalgar Square in 
Londen. 

Ncison-gimmiclc 
Geurende zegels, zegels 
van hout, geborduurde 
zegels, e tc , ook thema
tisch verzamelaars zijn 
gewend geraakt aan dit 
soort gimmicks. Toch 
heeft de herdenking van 
de Slag van Trafalgar een 
opmerkelijke - en in dit 
geval heel toepasselijke -
gimmick opgeleverd. Toen 
Nelson's vlaggenschip 
Victory werd gerestau
reerd - het is te bezichti
gen in de Engelse haven
stad Portsmouth - kocht 
een vertegenwoordiger 
van de Croum Agents vijftig 
kilo van de originele ei
kenhouten balken van 
het schip. Het betrof af
gedankt materiaal dat 
door 'nieuw hout' werd 
vervangen. Met behulp 
van een geavanceerde 
druktechniek zijn deel
tjes van dat hout (in ver
pulverde toestand) in de 
Trafalgar-uitgiften van 
Gibraltar en Tristan da 
Cunha verwerkt; ook in 
de zegels die Royal Mail 
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in oktober a.s. uitgeeft 
zal het Victory-hout wor
den verwerkt. Om dit te 
kunnen realiseren moest 
ironisch genoeg een Fran
se drukkerij, Cartor, wor
den ingeschakeld. Het 
verpulverde hout is aan 
de beeldzijde van de ze
gels te zien en dan alleen 
die waarop afbeeldingen 
van de Victory te zien zijn 
(de waarde £ 1.60 van Gi
braltar en die van 60 p. 
van Tristan da Cunha). 

Overige uitgiften 
Op de dag dat ik dit ver
haal moest afsluiten, zag 
ik dat de website van het 
Crown Agents Stamp Bureau 
de Trafalgar-emissies van 
nog eens zes postadmini-
straties meldde' Eerder 
was daarvan geen gewag 
gemaakt. Het rijtje werd -
zo las ik - uitgebreid met 
Ascension, de Bahamas, 
de Kaaimaneilanden, 
BIOT (Indisch Oceaange
bied Brits), Jamaica en 
Sint Helena. Elk van de 
genoemde landen geeft 
een serie van zes zegels 
en een velletje uit; de uit-
giftedata zijn nog niet be
kend. U begrijpt dat het 
te ver zou voeren om ook 
deze uitgiften - bijvoor
beeld in de volgende afle
vering van deze rubriek -
nog eens uitvoerig te be
handelen. Ik probeer mo
menteel een overzicht sa-



men te stellen dat de be
langrijkste gegevens van 
alle emissies bevat; dat 
overzicht zou ik te zijner 
tijd op aanvraag beschik
baar kunnen stellen. Ik 
kom daarop later terug. 

REACTIES 
OP VRAGEN 

Soms Iaat ik mij verleiden 
in deze rubriek een vraag 
op te werpen over een be
handelde zegel of een be
paald stempel. Een voor
beeld was mijn vraag over 
de toepassingsmogelijk
heden van de nieuwe, 
semipermanente molen
zegel ('Molen met een 
vraagteken') in de afleve
ringvan februari. 
Echt 'vernieuwende' op
lossingen uit de hoek van 
de Molenverzamelaars 
hebben mij niet bereikt. 
Wel denkt de heer H. Ver
hoef uit Purmerend de ze
gel te kunnen gebruiken 

voor zijn thema, dat de 
bouw van een huis be
licht. Daar speelt ook de 
levering van energie een 
rol, wat de nutsbedrijven 
in beeld brengt. Wie dat 
breed benadert zal ook de 
opwekking van energie 
willen belichten. Voor 
deze 'dubbele' zegel lijkt 
de heer Verhoef een rol 
weggelegd. 

In de aflevering van 
maart liet ik blijken 
nieuwsgierig te zijn naar 
de functie van de 'mijn
functionaris', afgebeeld 
in het frankeerstempel 
van het Duitse Luftkurort 
Neubulach. Naar mijn 
gevoel zou het hoofddek
sel van de man voor aan
knopingspunten kunnen 
zorgen. Ik kreeg een re
actie van de heer P. Struik, 
eveneens uit Purmerend, 
met thematisch interes
sante informatie. Hoewel 
mijnbouw wel in zijn col
lecties voorkomt, acht hij 
zich geen expert op dit 
gebied. Desondanks 
draagt hij twee oplossin
gen aan, die beide het 
hoofddeksel als uit
gangspunt hebben. Het 
enige waarover echt dui
delijkheid bestaat, is het 
daarop afgebeelde beeld
merk van de mijnbouw, 
Schlegel und Eisen. Rechts 
naar boven wijst het ijzer 
dat in het gesteente 
wordt gedreven door de 
links naar boven wijzen
de hamer. Op deze wijze 
wordt het begeerde erts 
of steenkool gedolven. 
Dankzij de vele afljeel
dingen van mijnwerkers 
weet iedereen wel dat de 
kompels niet met zo'n 
hoofddeksel de mijnen in 
gingen. Dat werd met het 
uniform met de opstaan
de kraag (zoals in het 
stempel afgebeeld) alleen 
gedragen op hoogtijda
gen, bijvoorbeeld bij de 
Bergmonnsparaden die 
jaarlijks in traditionele 
mijnbouwgebieden (bij
voorbeeld in het Ertsge
bergte) werden en wor
den gehouden. Aan het 
uniform en de bijbeho
rende uitrusting is te zien 
welke functie iemand 
vervult. Twee zegels uit 
1984 van de DDR Halle 
(Nationale Bncfmarkenaus
stellung, Halle) geven 
daarvan een voorbeeld: 
ze tonen een zoutdrager 
en een zoutbereider. De 
heer Struik wijst overi
gens op de mogelijkheid 
dat het een muzikant be
treft, die het uniform van 
het plaatselijke muziek
korps draagt. Neubulach 

Luftkurort 

Neubulach 
 Schwarzwald 

Silberbergwerk 
Mineralien  Museum 
Asthma • Therapie 
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MedeuJerlcer mijnindustne  uJelke junctie heeft de man links op dit jrankeermachinestempel' 

is van oudsher een mijn
bouwplaats en het korps 
was vanouds een Berg
u;erkkapelle. 
Ook plaatst hij een op
merking bij de vermel
ding AsthmaTheropie in 
het stempel. De zilver
mijngangen hebben een 
'klimaat' dat heilzaam 
kan zijn voor astmapa
tiénten. De zieken rusten 
dan op ligstoelen en dra
gen regenpakken, omdat 
het in de mijngangen 
heel vochtig kan zijn en 
het water van het pla
fonds druipt. 

KRANTENWERELD
STEMPELKWARTET 

Vanwege de actualiteit 
deze maand een fran
keerstempelkwartet met 
vier aan elkaar verwante 
stempels. 
Het plan van de uitgeve
rijen PCM en Wegener 
om het Algemeen Dagblad 
en zeven regionale kran
ten in de Randstad samen 
te voegen tot een nieuw 
landelijk dagblad met 
een aantal landelijke 
edities, heeft in de media 
veel stof doen opwaaien. 
Het leidt er dan ook toe 
dat bekende titels als 
Haagsche Courant en 
Rotterdams Dagblad van 

het krantentoneel zullen 
verdwijnen. 
Maar dat is nog niet alles: 
de nieuwe krant moet na
tuurlijk ook nog een 
nieuwe naam krijgen. 

Vooral in Rotterdam is fel 
geageerd tegen de fusie. 
Begrijpelijk, maar er is 
zoals altijd maar weinig 
nieuws onder de zon: fu
sies zijn in Nederland 
aan de orde van de dag, 
ook in de krantenwereld. 
Voor het thema Pers is 
het in ieder geval al lan
ger een actueel onder
werp, iets waarvan de le
den van de motiefgroep 
'Papier & Druk' (Neder
land) zich ongetwijfeld 
bewustzijn. 

Het thema'De krant' lijkt 
me een leuk onderwerp 
voor een eenkaderverza
meling en dat verklaart 
waarom ik hier vier voor
beelden van frankeer
stempels van dagbladen 
presenteer. 
Het leukste is zoveel mo
gelijk oude stempels te 
bemachtigen, zoals dat 
van De Rotterdammer uit 
1931. Machine (F)2i7 
werd trouwens al in 1930 
in gebruik genomen. Zelf 
bezit ik van het vroegere 
Nieuwsblad van het Noorden 

(nu Dagblad uan het Noor
den) meer dan tien fran
keerstempels, die onder 
andere oplopende opla
gecijfers laten zien. 
Een ander stempel uit 
Rotterdam (HR5252) is 
dat van het Rotterdams 
Nieuwsblad. Het is voor
zien van de zelfverzeker
de tekst Meer nieuws is er 
niet. De krant werd in 
1878 opgericht, maar fu
seerde in 1991 met Het 
Vnje Volk tot Rotterdamse 
Courant, die nu op zijn 
beurt met een nieuwe, 
nog grotere fusie te ma
ken krijgt. 
Heel mooi is het stempel 
van het Algemeen Handels
blad (FR6689) uit Amster
dam. Deze krant uit 1828 
met in 1970 de NRC. 
Naast de tekst Lux et Libcr
tas is in het wapen een 
veelheid aan voorwerpen 
opgenomen. 
Als 'tegenhanger' koos ik 
voor een recent stempel 
(HR21074) van De Tele
graaj, omdat dit de derde 
uitgever is met een 
marktaandeel van onge
veer dertig procent. In dit 
stempel wordt de krant, 
die een oplage van meer 
dan 800.000 exemplaren 
heeft, de krant uan wakker 
Nederland genoemd. 
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THEMATISCHE FILATELIE 

De Nederlandse 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 veilingen 
* 5 contactdagen, gespreid over Nederland 
* 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 
* verenigingsbibliotheek met honderden publicaties 
* website: www.nvtf.nl voor actuele informatie 
* korting op een abonnement maandblad Filatelie 

Het l idmaatschap van de NVTF kost € 22,50 per jaar 
U kunt zich aanmelden bij 

H.J. Tollenaar, Tabakstiend 5, 6871 TJ Renkum 
Email: h.j.tollenaar@hccnet.nl 

Telefoon: 0317317930 of aanmelden via www.nvtf.nl 

THEMATISCH VERZAMELEN ? 
BOEIEND EN VEELZIJDIG 

IWWW.KIENH0RST.C0MI 
TE KOOP GEVRAAGD 

NEDERLAND 
POSTFRIS 

VOORAL NA 1940! 

STUUR UW AANBOD 
evt. MET PRIJSVOORSTEL NAAR: 

KIENHORST 
Turfsingel 18 
9712 KR Groningen 
Tel. 0503131312 
■"—0503131316 
. .,iail: posttrein@planet.nl 

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 0765215912 
Fax 076 5200105 
Email: kienhorst.breda@freeler.nl 

INSULINDE 
L. V. Meerdervoort 255 
2563 AC Den Haag 
Tel. 070  3450886 
Fax 0703654100 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0541515879/511190 
Fax 0541520302 
Email; kienhorst@planet.nl 

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

H j <Ä* 

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) 

http://www.nvtf.nl
mailto:h.j.tollenaar@hccnet.nl
http://www.nvtf.nl
http://IWWW.KIENH0RST.C0MI
mailto:posttrein@planet.nl
mailto:kienhorst.breda@freeler.nl
mailto:kienhorst@planet.nl


Weltneuheit Kristallblock. 
Dieser Sondermarken
block ist eine absolute 
Weltneuheit: das erste 
Mal sind Sondermarken 
mit Kristallen versehen. 

Der kostbare Marken-
biock ist ein Kunstwerk, 
das aus einer Zusammen
arbeit der Osterreich Ischen 
Post AG mit Swarovski 
entstanden ist. 

Papst Johannes Paul IL 
Die Gedenkmarke fur Papst Johannes Paul II von der 
Osterreichischen Post. 

Ihr Bestell-Service: 
österreichische Post AG 
Sammler-Service 
Steinheilgasse i 
1210 Wien 
Österreich 

Tel: -(-43 (1) 250 25-4040 
Fax: +43 (1) 250 25-4080 
Hotline: 0800100197 
(Österreich) 
E-Mail: sammler-service@post.at 

Besuchen Sie unseren Online-Shop! www.philatelie.at 

Peter Paul Rubens, 
Die Gemeinschaftsausgabe mit Liechtenstein; 
„Venus vor dem Spiegel" von Peter Paul Rubens / 
Liechtenstein Museum Wien. 

Die Post bringt allen was. (̂§7 Post.at 

mailto:sammler-service@post.at
http://www.philatelie.at


«itfiSiGM 
SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES; GEEN HANDELSADVERTENTIES; VERMELDING 
VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 
RULES: SUBSCRIBERS ONLY; NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS; STATING YOURNAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 
SPIELREGEL: NUR FÜR ABONNENTEN; KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET; 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGEBODEN 

Zwitserland 1850-2004, 
Liechtenstein 1912-2004, uit
gezochte kwaliteit, *'*/0, zeer 
voordelige prijzen. Grote lijst 
gratis. R. Vollenweider, Sasso 
Boretto 2, CH 6612 Ascona. 
Tel./Fax 0041091 791 23 54. 

WWW.stores.ebay.nl/philatoon 
Bekijk deze site voor mijn 
aanbiedingen - Philatoon. 
0545295508. 

Ansichten, munten, zegels, 
postboekjes, blokken: www. 
pennyblack.nl Groen Volkers 
072-5116991 

Roemenië 5%-i5% Michel 
pfr., gest. 1858-2004. Gratis 
prijslijst. Dan, OP48-CP27, 
Boekarest-2, Roemenie. 

DDR 25% Bund Berlin Reich, 
N.L. en dlv. €-landenv.a. 35%. 
J. Römkes. Tel.: 045-5462894. 

www.flevolacus.nl voor 
Filatelistische literatuur en 
prentbriefkaarten. Flohil 
06-51386306. 

Elk kwartaal 2 zeer grote vei
lingen vol Engeland en gebie
den bij Studiegroep Britannia. 
Bekijk ze op www.sgbritannia. 
nl of bel 070-3860232. 

Eurocat Europa Cept. Inkoop 
de hoogste prijs Cept en uitge
breid meelopers. Ook voor uw 
manco's. 0180-520069. E-mail: 
pluijmpies(p)hotmail.com. 

Partijen/restanten/nieuwtjes/ 
accessoires/voorraad. CFilate-
lico, Havenstr. 43, Woerden. 
www.centrofilateIico.nl 
0348-423885. 

Polen, Joegoslavië Roemenië 
Albanië Hongarije, Bulga
rije, Tsjecho-Slowakije. PZH 
Wiktor, Hodgesstr. 13, 6135 CS 
Sittard. Tel/fax: 046-4512751. 
Ook rariteiten! 

Int'l Bulletin Neth. Philately 
News Opinion Articles, 4x16 
pp in full color @) 17 euro p yr. 
F. Rummens, Raperbeek 82, 
3772 RW Barneveld. 

BRD: 20oversch. gebr. grf. 
zegels met toesl. € 15,- giro 
972073 t.n.v. G. Schonewille, 
Pr. Beatrixlaan 144, 2286 LD 
Rijswijk, te l : 070-3941745. 

Gratis prijslijsten postfrisse 
zegels van vele thema's. Wien, 

u, Pb 22517, iioo DA A'dam Z.O. 
= Tel/fax: 020-6974978 en 
° www.wien.nl 

^ Gratis prijslijst voor leuke en 
_ goedkope aanbiedingen. 
S; J. Stienstra, Barietgeel 21, 
i 2718 BL Zoetermeer. 
5 Tel.:079-3610229. 

500 difF. Poland for 500 difF. 
NL, B, RF. Julia Marciniak, Box 
751, 00-950 Warsau, Poland. 434 
Nederland: 400 versch. gebr. 
grf. zegels € 15,- giro 972073 
t.n.v. G. Schonewille, Pr. 

Beatrixlaan 144, 2286 LD 
Rijswijk, te l : 070-3941745. 

Ned. kinderbedankkrt. (ook 
gevr.) FDC blanco/get., post-
fris, Aut bj. comb. Laman Trip 
0499-474163. 

Frankering te koop aangebo
den Nederland en buitenland. 
K. de Wolff, Galjoen 27-29, 
8243 LG Lelystad. 
TeL: 06-51336757. 

Aangeboden: gratis prijslijst 
postfris o.a. Nederland, Enge
land, Suriname en Ned. Antil
len. K. Buisman, Liendenhof 
217,1108 HN Amsterdam. 

Faroerpf-i- gest. 1975-2000 
compl. in 2 Davo albums. 
J. Schutte, 0543-516040. 

Luxemburg ie dag gest. 1964-
84, 280 gr.fmt. -f 20 jr. Caritas 
-I- 8 gest. blokjes. D. Baris 
0104849124 € 60,-. 

België-Frankrijk-Italië-Zwit-
serland-Oostenrijk-Grieken-
land, ook op mancolijst a 30% 
Michel. De Bruijn 070-5115391. 

Oost-Europa + alle motieven. 
In mijn stand, ParkstadFila, 
Kerkrade 20, 21,22 mei. 
PZH Robert Wiktor, Sittard. 
Tel.: 046-4512751. 

Te koop: speldjes, sigaren-
bandjes, suikerzakjes, post
zegels, buitenla.: munten. 
J. Vijge 0578-621398. 

Noorwegen 400 versch. €15, - . 
W.Duitsl. 1000 versch. €24,50. 
ZwitserL 400 versch. €15,50. 
Kanaaleilanden 100 versch. 
€ 14,-. W.Europa 1000 versch. 
€ 15,-. P. Boers, Wagenmaker 6, 
5683 MX Best. Giro: 1324692. 

Bund. + Berlijn: 1948-1955 
postfris, 25% Ned. postfris 30%, 
voor 1930 mot.pl. 20%. 

I P. Krom 0252-211272. 

50 ex. Postcat. '98 met "o"2e-
gel '98 € 3,50 p.st. De Wit 
010-4210136. 

600 Versch. Europa € 5 , -
in brief of giro 3330084. 
G. Boetzkes, Schooneveldstr. 17, 
5703 AR Helmond. 

N.Zld, Ned.Antillen,Suriname, 
België, ruilen voor div. landen. 
H. Hendriks. 0182-374230. 

100 België of Duitsland 
2001/05 €5 , -Gi ro 7327521 
mv Glandorff Krommenie. 
Tel.: 075-6229364. 

I Te koop: zegels Duitse Rijk 1945 
o.a. Michel cat. nr. 909-910 gest. 

^ B. Ulken, tel.: 020-4031929. 

Reg. jub. kon. Beatrix vele env. 
mk bezoeken etc. ook trom
pet. Hartenveld, Blondeelst. 
3067 VA Rotterdam. 

• Ver. Europa 317 fdc's bod gevr. 
i vanaf'56-'8o. E. Koning, 
I tel.:075-6280273. 

Ned. postzegelfouten. Kijk nu 
eens op www.postzegelfouten. 
nl Arend Spijkman. 
Tel.:0598-393841. 

GEVRAAGD 

Postzegelverzamelingen van 
de gehele wereld te koop 
gevraagd. Tel.: 070-3388427. 
Dick van der Toorn. 

Medeverzamelaars Engeland 
en gebieden gezocht! Vindt 
ze bij studiegroep Britannia. 
Bijeenkomsten, rondzending, 
veihng, blad. Bel 070-3860232, 
zie www.sgbritannia.nl See you! 

Mooie collecties v.d. hele we
reld. Gratis taxatie, vlot afge
handeld. W. v.d. Berg, Valkhof 
94, 2261HV Leidschendam of 
tel.:070-3272108. 

Verzamelaar zoekt goede grote 
verzamelingen te koop. 
H.M. van Dijk, tel.: 055-3660475. 

Gezocht: Firmaperforaties. 
Koop of ruil. Elke hoeveel
heid. W. Manssen, Laan der 
VN 31, 3844 AD Harderwijk 
0341417980. 

FILITALIA contactgroep voor 
Italië-verzamelaars 6 veilingen 
p.j. www.filitalia.nl of 
070-3460328. 

Plaat-/etsingnummers koop/ 
ruil. H.T. Hospers, Binnen-

i horst 10,7909 CM Hoogeveen. 
Inl.: 0528-268642. 

Gevraagd: Ned. Indië: Buiten
landse correspondentie 1880-
1920. Buitenlandse correspon
dentie van, naar of via Ned. 
Indië. Betaal hoge prijzen voor 
goede kwaliteit en ongewone 
stukken. Aanbiedingen per 
e-mail (scan met vraagprijs) 
aan: T.H. Siem, e-mail: 
hsiem(3)tampabay.rr.com 

500 difF. Poland for 500 difF. 
NL., B., RF. Julia Marciniak, Box 
781,00-950 Wasaw, Poland. 

Frankering te koop gevraagd 
Nederland en buitenland. K. de 
WolfF, Galjoen 27-29, 8243 LG 
Lelystad. Tel.: 06-51336757. 

Stempels Ned. Filatelistendag: 
1920 rood + violet, 1926 violet, 
1939 zwart, 1946 rood, 1948 
rood. P. Oskamp 020-6908323. 

Gevraagd 100 zegels Austr., 
Canada voor 100 Europa. 
K.R. Bot, Poststraat35, 
3881 BM Putten. 

Noviopost Nijmegen (500 
leden) vraagt voor haar 
rondzenddienst volle boekjes 
Nederland-Overzee, prima 
kwaliteit en tegen redelijke 
prijs. Adres: M.C. Meeuwsen, 
Diamantstr. 46, 6534 WZ 
Nijmegen. Tel.: 0243561965. 

Serieus bod gevraagd op 
Samson "Filatelie Informatief' 
4 banden geheel compleet, 
als nieuw. Het standaard werk 
voor de filatelist. K. Philippo 
0252519573. 

Franse firmaperforaties koop 
of ruil. S. Veltman, 10 Ave de 
Charleboug, 92250 Garenne-
Colombes, Frankrijk. E-mail: 
sagecollector@)hotmail.com 

Pz met afbeelding boogschut-
ter(s). D. Molenaar, Westerklip 
14, 3632 TD Loenen a/d Vecht. 
0294-234019. 

Te koop gevr. grote NVPH 
catalogi in originele staat 1935, 
1950,1951,1953,1955,1956, 
1989. Tevens diverse junior 
catalogi gevr. 
K. Wijma 0511431433. 

Dringend gezocht: landkaart 
v.m. Eng. kol. en Indepen
dence zegels van idem. 
Mancolijst? Pelzer 06-28127793. 

Ruilers opgelet! Wie wil ruilen 
p.fr. en/of gebr. zegels + mun
ten op basis 200/200? Piotr 
Maciag, P.O.box 251, 90-001 
Lodz-i Polen. 

Te koop gevr. Ned. gestem
peld voor 1945. B. Hofman 
0573441718. Groenehof 5, 
7244 AW Barchem. 

Enveloppen W-nrs Philato rolz. 
en postz.boekjes. A. Vis, v. 
Boetzelaerstr. 54, 
Alphen a/d Rijn. 

Koningin Wilhelmina 1924/39 
partijtjes 2 postsmkken gezocht. 
Otto Koene 0118-474482. 

DIVERSEN 

Perfin Club Nederland is 
dé speciaalvereniging voor 
verzamelaars van firmaper
foraties, 4 bijeenkomsten 
per jaar, eigen veiling, www. 
perfinclub.nl Mevr. J.A. Birnie 
de Gelder, Klipper 84, 3263 NB 
Oud-Beijerland. Contributie 
€11,-p.j . 

Israël: gratis prijslijst en 
verzorging van abonne
menten. Inl.: A. Bouwense, 

tel.: 0113-212762. E-mail: 
ambouwig)zeelandnet.nl 

Studiegroep Britannia, de ver
eniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden. 
Maak eens kennis, bel 
070-3860232, zie 
vvww.sgbritannia.nl Blad, 
meetings, veihng, boekjes. 

De website www.philatino.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! 

Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars (CFV) voor allen 
met interesse voor postze
gels van Frankrijk & voorm. 
Franse koloniën. Eigen blad, 
veiligen, rondzendingen, 
4 bijeenkomsten p.j. in Utrecht, 
ciontr. € 19,-. InFo: Frits Bakker, 
tel/Fax 0546-827552, e-mail: 
CFVMarianne(2)cs.com 

Postzegelboekjes? Rolzegels? 
Automaatstroken? Hangblok-
jes? Mailers....? De filatelie is 
in beweging! BlijFop de hoogte 
en kijk bij: www.postaumaat.nl 
OFbel gewoon naar S.J. DelFos 
030-2932685. 

Kantoorpost gezocht Neder
land en buitenland, ook te 
koop. K. de Wol FF, 
Galjoen 27-29, 8243 LG 
Lelystad. Tel.: 06-51336757. 

Postzegelkring Latijns Ame
rika www.laca.nl, €20, - , 
2 x kringnieuws, 4 ruildagen/jr. 
Inl. 010-5013334. 
H. V. Brinkgreve. 

SurFnaar www.postdor.com de 
nieuwste on-line postzegel
veiling! De site waar alleen 
filatelistische artikelen worden 
aangeboden? Bieden en aanbie
den is gratis. 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

Zacdelstraat 43, 3511 LS Utrecht 
Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 

Lid IFSDA (RT.A./C.N.E.R) 

http://WWW.stores.ebay.nl/philatoon
http://pennyblack.nl
http://www.flevolacus.nl
http://www.sgbritannia
http://www.centrofilateIico.nl
http://www.wien.nl
http://mot.pl
http://www.postzegelfouten
http://www.sgbritannia.nl
http://www.filitalia.nl
http://perfinclub.nl
http://vvww.sgbritannia.nl
http://www.philatino.com
http://www.postaumaat.nl
http://www.laca.nl
http://www.postdor.com


BRED EN HO F-POSTZEGELIMPORT 
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Bovenstraat286-a,3077BLRotterclam-Usselmoncle • Telefoon 010-4826725 • Fox 010-4797065 
emailBredenhof@cs.com • Internet: >www.breclenhof.nl 
De winkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
Maandag is de winkel gestoten. Bestelling op giro/bankoverschrijving is vokloende. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 

LET OP; WIJ ZIJN AANWEZIG OP DE PARKSTAD FILA 2005 
IN KERKRADE OP 20 EN 21 MEI, BEZOEK ONS OP DEZE BEURS, 

WILT U DAT WIJ IETS VOOR U MEEBRENGEN LAAT DIT DAN 
VOOR 18 MEI AAN ONS WETEN. 

DRINGEND TE KOOP GEVRAAGD 
NEDERLAND POSTFRIS VOOR 1940 A.U.B. AANBIEDEN! 

AANBIEDINGEN VAN DE MAAND; 
100 GR. FAROER GROOT NU 45,00 
250 GR. FINLAND GROOT NU 19,00 

100 GR. GRIEKENLAND GROOT NU 9,00 
250 GR. ZWITSERLAND GROOT NU 22,50 

DEZE MAAND VERWACHT; 
CANADA GROOT, FRANKRIJK GROOT, lERUND, 

EN NOG VEEL MEER. BEL VOOR INFORMATIE. 

KIJK OP INTERNET VOOR AANBIEDINGEN WWW.BREDENHOF.NL 

tottmü üiigUiMiiii Quill M!^j$m 
PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx 5x lOx 

L 4/8 16 BLZ WIT 7,95 5,25 5,05 4,70 4,50 

L4/16 32 BLZ WIT 12,30 8,00 7,35 7,00 6,70 

L4/24 48BLZWn" 18,95 12,25 11,40 10,70 10,40 

L4/32 64 BLZ WIT 24,50 14,25 13,25 13,00 12,40 

WITTE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 9,00 6,50 5,90 6 00 5,50 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 14,30 10,00 9,50 9,00 8,50 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 22,50 13,50 13,00 12,70 12,50 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 27,00 18,00 17,00 16,60 16,00 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

[II[I;Ö§̂ @[ÏIEK] mm msmMmm 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,00 

1KIL0 STROKEN ZWART OF BLANCO NU 58,50 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 18,25 

1KIL0 BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 63,50 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORAAAAL 120,00 NU 95,00 

9 KILO MISSIE ENGELAND NORMAAL 80,00 NU 69,00 

9 KILO MISSIE_1LSA___ NORMAAL 145.00 NU 135,00 

L;̂ lJiiUÜSl!,[JiJg 
LAND 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 
DUITSLAND 

ENGEL4ND 
FAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
GRIEKENLAND 
GROENLAND 
IERL4ND 
JAPAN 
KANAALEIL & MAN 
LETLAND 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
MALTA 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
NIEUW ZEELAND 
SCANDINAVIË 
SINGAPORE 
USA 
WERELD 
WEST EUROPA 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 
ZWITSERLAND 

ïï SÜ!Jl;^l5LlÜU^il:(2)MiMJiJ (ÖL 
OMSCHRIJVING 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
MODERNE MIX 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
VEEL NIEUW LEUKE MIX 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 
LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 
GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 
VEEL NIEUW 
LEUKE MIX MET NIEUW 
ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
MODERNE MIX 
GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 
MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 
LEUKE MODERNE MIX 
GOEDE MIX MET TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 
KORT GEKNIPT MET NIEUW 
LEUK MET KLEINE LANDEN 
MODERNE MIX VEEL ZEGELS 
LEUKE MIX MET NIEUW 
VEEL LANDEN LEUK 
VEEL LANDEN MET NIEUW 
MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 

mmï 
100 gr 

7,00 
14,00 
19,00 
7,00 
7,00 

10,00 
8,00 

58,00 
10,00 
14,00 
11,50 

86,00 
15,00 
13,50 
12,00 
19,50 
35,00 
15,00 
7,50 
9,00 

13,50 
13,50 
13,50 
15,00 
15,00 
9,00 

10,00 
32,00 

9,50 
11,50 
19,00 

^m 
250 gr 

16,50 
33,00 
46,00 
16,50 
16,50 

23,50 
18,00 

23,50 
34,00 
27,50 

35,00 
32,00 
28,50 
42,50 

36,00 
17,00 
21,00 
32,50 
32,50 
32,50 
36,00 
35,00 
21,00 
23,50 
79,00 
22,50 
27,50 
42,00 

miA 
500 gr 

31,50 

31,50 
31,50 

43,00 
36,00 

47,50 
68,00 

62,50 

40,00 
45,00 

155,00 
42,50 
53,00 

mailto:emailBredenhof@cs.com
http://www.breclenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.NL


PARKSTAD FILA 2005 

RODAHAL KERKRADE 
20 - 21 - 22 MEI 

Openingsti jden: vri jdag 20 mei: 
zaterdag 21 mei: 
zondag 22 mei: 

10.00 -
10.00 -
10.00 -

17 
17 
16 

00 
00 
00 

uur 
uur 
uur 

• 33 Handelaren, lid NVPH(Nederland), APHV(Duitslanïïr 
BBKPH(België),CNEP(Frankrijk), BMHV(Oostenrijk) of 
VSBH(Zwitserland) 

• Stand van TPG Post alsmede buitenlandse postadministraties 
van Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Liechtenstein 

• Gecombineerde stand van NVPH- en Bondskeuringsdienst 
• Multilaterale tentoonstelling met ruim 1200 kaders 
• 3e Liechtenstein Salon, waarbij inzending van Postmuseum Vaduz 
• Speciale tentoonstellingsenveloppe 
• Euro Fila Tentoonstelling (in Rolduc Congrescentrum) 
• Junior Plaza (in Rolduc Congrescentrum) 




