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BovenslTaot286-a,3077BLRofterdam-Usselmonde • Teleloon 010-4826725 • Fox 010-4797065 
emailBredenhof@cs.com • Internet: www.bpedenhof.nl 
De vifinkel 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 gesloten. Bestelling op giro/bankoverschrijvlng is vokioende. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582, 
Verzendkoslen €4,50. Rembours €6,50. Boven €100,- geen verzendkosten. Prijswijzigingen vooit}ehouden. 

OP EEN REIS DOOR EUROPA HEBBEN WIJ WEER VEEL 
KILOWAAR EN VERZAMELINGEN KUNNEN KOPEK 

KOM LANGS OM DE VERZAMELINGEN TE BEKIJKEN, 
DE KOFFIE STAAT KLAAR. 

VAN DE VOLGENDE LANDEN 
HEBBEN WIJ NIEUWE KILOWAAR BINNEN; 

DENEMARKEN , CANADA, FINLAND, JAPAN, 
LUXEMBURG, U.S.A., ZWEDEN. 

AANBIEDINGEN VAN DE MAAND; 
250gr. Australië groot nu 12,00 

250gr. ZWEDEN enkel papier nu 17,50 
Ikg. Missie U.S.A. nu 15,00 

Ikg. Super Missie Wereld nu 35,00 

LET OP: van 10 juli t/m 25 juli zijn wij gesloten. 
KIJK OP INTERNET VOOR AANBIEDINGEN WWW.BREDENHOF.NL 

]mÊ^M\ I sffl ̂ wss^^ m\Mm^ %wmMmi[^m. mmmmmi^ 
PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx 3x 5x 10x 
L 4 / 8 ^ lóBUiWIT 7,95 5,25 5,05 4,70 4,50 

L4/16 32 BLZ WIT 12,30 8,00 7,35 7,00 6,70 

L4/24 48 BLZ Wit 18,95 12,2? 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 PBR 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 5 ^ 9,00 8,50 
LS 4/24 48BLZZWART 22,50 13,50 13 00 12,70 12,50 
LS 4/32 64BLZ7WART 27,00 18,00 17,00 16 60 16,00 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,00 

IKILO ' STROKEN ZWART OF BLANCO NU SS.SßT 

250 GRAM BLOKKEN ZWABT OF BLANCO NU 18,25 

IKILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 63,50 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORMAAL 120,00 N L i ^ 5 , 0 0 

9 KILO MISSIE ENGELAND NORAAAAL 80,00 NU 69,00 

9 KILO MISSIE U.S.A. NORAAAAL 145,00 NU 135,00 

LAND 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 
DUITSLAND 

ENGELAND 
FAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
GRIEKENLAND 
GROENLAND 
IERLAND 
JAPAN 
KANAALEIL & MAN 
LETLAND 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
MALTA 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
NIEUW ZEELAND 
SCANDINAVIË 
SINGAPORE 
USA 
WERELD 
WEST EUROPA 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 
ZWITSERLAND 

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 W/WRDEN 
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 

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 

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 

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.bpedenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.NL


TE KOOP GEVRAAGD 
Postzegels - Munten - Bankbiljettten 

Kantooradres: Industrieweg 13 - 3286 BW Klaaswaal 
Tel: 0186-571366 - Fax: 0186-571890 

info@demiterbv.nl 

mailto:info@demiterbv.nl


49+Cert XX 
50/55 XX 
56 XX 
62 XX 
65 XX 
73 XX 
74+Cert xx 
76 XX 
75AXX 
67BXX 
61b XX 

^ 

i üiiiii s^^^s 

750,— 
40,— 
6 6 , -

12,— 
1 5 , -

8 6 , -

3 7 5 , -

7 6 , -

144,— 
32,50 
85,— 

61c+Cert XX 

77 XX 
78 XX 
79 XX 
80 XX 
81 XX 
82/83 XX 
84/86 XX 
87/89 XX 
90/94 XX 
95 XX 
96 XX 
97 XX 
98 XX 
99 XX 
100 XX 
101 XX 
102/03 XX 
104 XX 
105 XX 
106 XX 
107/09 XX 
110/13 XX 
114/20 XX 
121/28 XX 
129 XX 
130 XX 
131 XX 
132/33 XX 
134/35 XX 
136/38 XX 
139/40 XX 
141/43 XX 
144/48 XX 
149/62 XX 
163/65AXX 
163/65BXX 
166/68 XX 
169/76 XX 
171 Af XX 
blok 
177/98 XX 
199/02 XX 
201/07 XX 
&U<J/U' AA 
208/11 XX 
212/19 XX 
217 A XX 
220/23 XX 
222B XX 
223BXX 
224 XX 
225/28 XX 
229/31 XX 
232/35 XX 
236/37 XX 
238/39 XX 
240/43 XX 
244/47 XX 
248/51 XX 
252/55 XX 
256 XX 
257/60 XX 
261/64 XX 
265/66 XX 
267/68 XX 
269 XX 
270/73 XX 
274/77 XX 

6 2 5 , -

—,— 
225!— 
575,— 

65 — 
18,— 

520,— 
3 1 , — 
12,— 
26,— 
26,— 
65,— 

124,— 

620 — 
—,— 

150,— 
250,— 
300,— 

4,50 
210,— 

14,— 
56,— 
85,— 
60,— 

550,— 
2 7 5 , -

1 5 0 , -

66,— 
1 6 6 , -

15,— 
19,50 
68,— 

9 5 5 , -

395,— 
375,— 

15,— 
13,50 

125,— 

510,— 
24,— 
49,50 
22,50 

125,— 
98,— 
35,— 
10,— 
78,— 
36,— 
55,— 
49,50 
48,— 

377,— 
59,— 
88,— 

165,— 
88,— 
40,— 
22,— 
98,— 
82,— 
40,— 
48,— 
24,— 
77,— 
77,— 

278 XX 
279/82 XX 
283/86 XX 
287/88 XX 
289/92 XX 
293/95 XX 
296/99 XX 
300/04 XX 
305/09 XX 
310/12 XX 
313/17 XX 
318/22 XX 
323/24 XX 
325/26 XX 
327/31 XX 
332/45 XX 
346/49 XX 
336 f XX 
350/55 XX 
356/73 XX 
371 XX 
372 XX 
373 XX 
356 a/d XX 
374/78 XX 
375 P XX 
376 PI XX 
379/91 XX 
379 a/d XX 
392/96 XX 
397/01 XX 
402/03 XX 
402/03B XX 
403B P XX 
405/21 XX 
423/27 XX 
428/42 XX 
444/48 XX 
449/53 XX 
454/59 XX 
460/68 XX 
462 XX 
469/73 XX 
472 P XX 
474/86 XX 
474/89 XX 
487/89 XX 
490/94 XX 
495/99 XX 
500/03 XX 
504/05 XX 
506/07 XX 
508/12 XX 
513/17 XX 
518/33 XX 

534/37 XX 

538/41 XX 
542/43 XX 
544/48 XX 
549 XX 
550/55 XX 
556/60 XX 
561/62 XX 
563/67 XX 
568/72 XX 
573/77 XX 
578/81 XX 
582 XX 
583/87 XX 
588/91 XX 
592/95 XX 
596/00 XX 
601 XX 
602/06 XX 
607/11 XX 
612/16 XX 
637/40 XX 
617/36 XX 

NEDERLAND 
P o s t f r i s z o n d e r p l a k k e r 

Pr i j sac t ie f ! 

356/73 XX 88,-

4 6 , -

8 0 , -

57,50 
11 ,— 
42,50 
8,— 

3 3 , -

3 0 , -

27,50 
1 0 , -

2 8 , -

27,50 
8,50 

12,50 
29,50 
1 8 , -

3 5 4 , -

3 1 , -

2 6 , -

8 8 , -

2 4 , -

3 0 , -

28,50 
72,— 
9,— 

12,— 
27,50 

6,50 
6,50 
2,75 
1,50 
6 , -

1 6 0 , -

1 2 0 , -

1,50 
— 70 

7,50 D 
1,— 
1,75 
2,25 
5,50 
4,90 
1,90 
8,— 

50,— 
8 5 , -

3 5 , -

4,75 
3,— 
4,50 
1,50 
2,50 
4,— 

11 ,— 
188,— 

625,— 

1 0 , -

6,50 
12,50 

1,50 
3 6 , -

55,— 
6,75 

18,— 
22,50 
16,— 
17,— 

2,— 
12,50 
6,50 

6 6 , -

9,25 
- 5 0 
16,— 
12,— 
14,— 
20 — 
9,50 

Alle aangeboden zegels zijn postfns zonde 
echtheid. duurdere soorten met foto-certi 
geldig voorzover de voorraad strekt Bij c 
Postgiro 271040 Porto extra, e 
winkel, bezoek gaarne na telef 

J.H. i 

;hter franc 
afspraak 

IVCK 
R0SENDAEL2-1121 HH LAr 

fosfor 
465b/634b xx 

1 2 , -

641/45 XX 2 1 , — 
646 XX 2,— 
647/48 XX 3,75 
649/53 XX 12,— 
654+660 XX 1,75 
655/59 XX 15,— 
661/65 XX 9,50 
666/70 XX 12,50 
671/75 XX 2 2 , -

676/80 XX 9 , -

681/82 XX 68,— 
683/87 XX 8,50 
688/92 XX 10,— 
693/94 XX 4,— 
695/99 XX 5,50 
700/01 XX 10,— 
702/06 XX 1 1 , -

707/11 XX 12,50 
712 XX — 7 5 
712b XX 6,75 
712 f XX 250,— 
712bfxx 270,— 
713/14 XX 3,— 
715/19 XX 7,50 
720/21 XX —,90 
722/26 XX 11 ,— 
727/28 XX 7,— 
729/30 XX 1,25 
731/35 XX 6,50 
736/37 XX 2,50 
738/42 XX 12,— 
743/44 XX 4,50 
745/46 XX 2,40 
747/51 XX 10,— 
enz leverbaar 
gaarne manco-lijst 
Automaatboekles 
postfris 
1 H 4,— 
1 Mx 12,— 
1 My 11,25 
1 Mz 24,75 
2H 6 , -

2 Mx 20,— 
2 My 1 1 , — 
2Mz 11 ,— 
3y 1,75 
3 a 2 , -

4y 1,75 
4 z 4,50 
5 1,50 
6 a 3,— 
6 b 78,— 
6 c 24,— 
6 d 2 4 , -

6 e 5,50 
6eF 1,50 
6 fFp 3,50 
6tFq 1 5 , -

7 a 2,25 
7 b 2,25 
7 bP 3,75 
8 a 6,25 
8 aF 6,25 
8 b 6,50 
8bF 15,— 
8 c 2 7 , -

8 cF 3 4 , -

9 a 9 , -

9 aF 6 , -

9 b 80,— 
9 cF 39,— 
9 d 6 0 , -

9 dF 35,— 
9 e 40,— 
9 eF 8 0 , -

9 f 55,— 

r plakker, org gom m 
ficaat, kosten hiervan 
jpdracht boven € 2 
0 levering vanaf € M 

ERMANN 
IDSMEER - Tel. ( 

9fF 
9g 
9gF 
9h 
9hF 
10a 
10 aF 
10 bF 
11a 
11 b 
12a 
13a 
14 a 
14 b 
15a 

5 5 , -

17,— 
17,— 
1 0 , -

4,50 
5,25 
7,25 

1 2 , -

9,— 
11,— 
9,— 

12,— 
4,50 
4,50 
3 , -

enz leverbaar 
ook Telblok 
prijslijst 
op aanvraac 
Roltanding 
1/18 XX 
7 los XX 
12 los XX 
13 los XX 
14 los XX 
15 los XX 
18 los XX 
19/31 XX 
29a XX 
33/56 XX 
57/70 XX 
71/73 XX 
74/77 XX 
78/81 XX 
82/85 XX 
86/89 XX 
90/93 XX 
94/97 XX 
98/01 XX 
Porto 
3 XX 
4 XX 
27 XX 
27/28 XX 
29/30 XX 
31/41 XX 
42 XX 
43 XX 
44/60 XX 
61/64 XX 
65/68 XX 
67a/68a xx 
67 b XX 
68 b XX 
69/79 XX 
fin/1 n^^ vv 

9 7 5 , -

1 4 5 , -

1 2 5 , -

1 6 , -

6 6 , -

2 4 , -

6 6 , -

2 8 0 , -

124,— 
320,— 
175,— 
1 6 0 , -

9 8 , -

4 8 , -

8 4 , -

4 5 , -

9 5 , -

8 8 , -

8 0 , -

45,— 
54,— 
45,— 

520,— 
24,— 
88,— 
—,— 
—,— 

2 7 8 , -

32,50 
8,50 

2 1 , -

1 2 5 , -

3 6 0 , -

3 8 , -

4 n _ 
80a/105axx 

Luchtpost 
1/3 XX 
4/5 XX 
4/5a XX 
6/8 XX 
9xx 
9 a XX 
lOxx 
12/13 XX 
14 XX 
Brandkast 
1/7+ 

144,— 

1 6 0 , -

1,50 
4,— 

4 2 , -

4 8 -
4 8 , -

1,— 
344,— 

3 , -

Cert XX 1100,— 
Internering 
1/2+Cert XX 475,— 
Dienst 
1/8xx+Cert 

16/19 XX 
16a/19axx 
25/26+Cert 

5 5 0 , -

6 6 , -

—,— 
XX 
4 2 5 , -

et volle garantie van 
in overleg. 

50,- -/- 2% 
Aanbod 
korting. 

)0,- opdracht. Geen 

)20-4823966 

WWW.KIENH0RST.COM 
TE KOOP GEVRAAGD 

NEDERLAND 
POSTFRIS 

VOORAL NA 1940! 

STUUR UW AANBOD 

evl. MET PRIJSVOORSTEL NAAR: 

NIEUWE LOCATIE 
IN DEN HAAG 

KIENHORST 
Turfsingel 18 
9712 KR Groningen 
Tel. 050-3131312 
Fax 050-3131316 

lail: posttrein@planet. 

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
TBI 076-5215912 

eiAu,'6- 5200105 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0541-515879/511190 
Fax 0541-520302 
E-maii; kienhorst@planet.nl 

INSULINDE 
L. V. Meerdervoort 251 
2563 AC Den Haag 
Tel. 070 - 3450886 
■=3x070-3654100 
_-mail: insulinde@vyanadoo. 

ienhorst 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

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


TE KOOP GEVRAAGD 
Wij bieden U de hoogste prijzen 

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

Con] 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 

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

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

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

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

) 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

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

300.-
97.-
12.-
14.- ' 
93.-
47.50 

22.-
68.50 
68.50 
63.50 
65.-
37.50 
53.50 
57.-
91.50 
58.50 
73.-

116.-
60.-

96.-
144.-
134.-
119.-
123.50 
123.50 
102.-
50.-
68.-

118.50 
216.50 ; 
142.50 
175.-
196.50 
182.-
175.-
187.-
183.-
188.-
200.-

Losse blokken: 
! 1974 

1975 
1976 
1977 

1978 

1979 

1980 

1981 
J 

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 
€ 17.-
€ 30.-
€ 17.-
€ 19.-
€ 10.-
€ 10.-
€ 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.-
€ 12.-
€ 10.-
€ 8. 
€ 6.50 
€ 8.-
€ 12.50 
€ 9.50 

1987 

Vraag onze prijzen voor losse series. 

Compleet: Jaargang 1956 t/m 1992 
Compleet: Jaargang 1956 t/m 2002 

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

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 
Roemenië 

€ 8.-
€ 8.-
€ 12.50 
€ 8.-
€ 8.-
€ 8.-
€ 12.50 
€ 8.-
€ 9.50 
€ 9.50 
€ 12.50 
€ 11.-
€ 11.-
€ 10.-
€ 7.-
€ 10.-
€ 11.-
€ 11.-
€ 9.-
€ 2.50 
€ 9.-
€ 12.-
€ 8.-
€ 15.-
€ 3.-
€ 3 . -
€ 3.50 
€ 4.-
€ 11.-
€ 2 0 . -

€ 3 . -
€ 9.-

* Cyprus (Turkse Post) 

€ 4225. 
€ 4700. 

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

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

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


St. COMITÉ DAG VAN DE 
POSTZEGEL AMSTERDAM 

ORGANISEERT 

Zaterdag 12 en Zondag 13 November 2005 

in het Huygens-College, 
2" Constantijn Huygensstraat 31 in Amsterdam 

EEN CATEGORIE 2 EN 3 
TENTOONSTELLING 

(inclusief "inzending op voordrukalbumbladen 
/catalogusinzending", 

1-kader en jeugdinzendingen) 

"AMSTERDAM 2005" 
250 kaders met filatelistisch materiaal 

!!! Ook collecties die kort tevoren ergens anders gehangen 
liebben kunnen bij ons terecht!!! 

(dit is slechts eenmalig daar meerdere tentoonstellingen 
kort op elkaar gehouden worden) 

Openingstijden: 
zaterdag 12 november van 10.00 tot 17.00 uur 
zondag 13 november van 10.00 tot 16.00 uur. 

Toegang en catalogus zijn gratis 

Er zullen diverse handelaren aanwezig zijn. 
Verder wordt er een tombola gehouden en een 
Stuiverhoek ingericht. 
De jaarlijkse, speciale Dag van de Postzegel
envelop zal hier te koop zijn, alsmede "D v/d P" 
enveloppen van de meeste voorgaande jaren. 

Op zondag is PARKEREN GRATIS 

Bereikbaar met tram 1 (vanaf CS.) en tram 3 
(voor beide trams geldt: Halte Overtoom / 
r Constantijn Huygensstraat) 

Wilt u meedoen? 
Reageer snel, want vol is vo l ! 

Voor nadere informatie over inschrijving kunt u 
contact opnemen met: 
De heer of 
J.C. van der Bijl 
Houtrijkstraat 9 
1165 LL Halfweg 
Tel: 020-4974024 

De heer 
G.J. Grootveld 
Marco Polostr. 81-hs 
1057 WG Amsterdam 
Tel 020-6168567 

NOTEER DEZE DATA VAST IN UW AGENDA 

S C A N D I N A V I Ë 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-FAEROER-

GROENLAND-USLAND-FINLAND en ALAND 
POSTFRIS - GEBRUIKT - POSTZEGELBOEKJES 

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

P.Z.H RON HERSCHEIT 
Postbus 23 6950 AA Dieren (iur-; ii 

Tel 0313-419041, Faxnr 0313-413295 ^ ^ 
E-mail pzhronh@bart nl 

BELGIË 
Reeksen en losse postzegels 

postfris, ongestempeld met plakker en gestempeld. 
Vraag nu gratis mijn volledige prijslijst. 

FIL-MAG 
Postbus 22, 9240 Zele, België 
e-mail: fil-mag@hotmail oom Tel: 0032 52 44 97 33 

Postbus 409 7300 AK Apeldoorn 

De E.S.P.A. een doorlopende internetveiling met series 
en losse waarden. 

o.a. met prachtig materiaal van Nederland, Frankrijk, 
Duitsland-gebieden en koloniën, België, Zwitserland, 

Israël, Engelse koloniën en Specials. 

Kijk altijd op WWW.espa-veiling.nl 

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

ROLUINDS Postzegel en Muntenhandel 

"HOLLANDS GLORIE" 
Camplaan 8 

2103 GW HEEMSTEDE 
Tel. 023 - 5477444 Fax 023 5291605 Giro 4208936 

HEEMSTEDE 

Winkelverkoop en Verzending per Post 
Geopend : Dinsdag t/m Zaterdag 0900 -1800 (za 1700) 

DAVO - IMPORTA - LEUCHTTURM - LINDNER 
WERELDNIEUWTJESDIENST & MANCOLIJSTEN 

afwikkeling nalatenschappen 
INKOOP - VERKOOP - TAXATIE 

POSTZEGELS - MUNTEN - BANKBILJETTEN - GOUD - ZILVER 

www.stampdealer.nl hg@stampdealer.nl 

http://pzhronh.rilasoft.nl
http://WWW.espa-veiling.nl
http://www.stampdealer.nl
mailto:hg@stampdealer.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 AIJP 
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 
ieanine de Troye 
Telefoon: 033-4335231 
Telefax: 033-4335255 
E-mail: 
jeanine.detroye(a>springeruitgeveri).nl 

Abonnementen en 
bezorgklachten: 
Abonnementenland 
Postbus 20,1910 AA Uitgeest 
Telefoon: 0251-313939 
Telefax: 0251-31 04 05 
E-mail: aboservice(3)aboland.nl 
Website: www.aboiand.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), €36.-
(buitenland, standaard) of €58.- (bui
tenland, priority). 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 'Opzeggingabonnement'. 

Belgische abonnees 
Woont u in België? Dan kost een abon
nement € 23.50. Stort dit bedrag op 
rekening 000-0350882-33 t.n.v. Pen
ningmeester Filatelie, Brussel; 
vermeld duidelijk het adres waarnaar 
het blad moet worden gezonden! 

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

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

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

Erevoorzitter: 
Mr A. van der Flier AIJP 

Copyright: 
© 2005 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer : 
35.000 exemplaren 

JSSN-nummer: 0166-3437 

Inhoud Filatelie 
Uit de wereld van de filatelie 
Verzamelgebied Nederland 

Verzamelgebied België 
Nieuw op het postkantoor 

.450/451 

-452/453 

•454/455 

Verenigingsadressen 
Bon voor kleine annonces 

456 
.457/458/459 

Postwaardestukken 
De Äiandeilanden: 6.500 eilanden en klippen 
Overbrugde continenten: luchpostroutes geboekstaafd 
De Krimoorlog en een fort aan de kust van Aland 
Filatelistische evenementen 

Nederlandse stempels 
Bondspagina's 
Postzegelboekjes 
Luchtpostnieuws 

459 
460/461 

462/463/464 

465 
..466/467 
..468/469 

Boekenplank 

469 
..470/471/472 

,.476/477/478 

478 
479 

Bourgondisch genieten van natuur en cultuur: Wallonië 
„ 480/481/482/483 

Informatiepagina's van de NVPH 
..484/485 
..486/487 

Het expressief gebruik van het gezicht op een postzegel 
Unieke vondst: dienstzegels van de Bontkraagserie 
Grote reis van de 'Robbedoes' filatelistisch vastgelegd 
Wij lazen voor u 
Vervalsingen herkennen 
Nieuwe uitgiften 
Maximafilie 
Thematisch panorama 
Lezerspost 
Kleine annonces 

.490/491 

492/493 
494/495 

496/497/498/499/500/501/502/503/504 

505 
.506/507/508 

509 

510 

Bi^devggrgagin^ 
wie dit weggetje afloopt, komt bij de fameuze 
watervallen van Coo. Maar als u last hebt van 
een hardnekkige hoest moet u eerst even bij dat 
kerkje links binnenlopen, want daar staat een 
beeld van de Heilige Martinus en die kan u er 
vanaf helpen... Meer leuke plekjes in Wallonië 
zien? Lees dan het artikel dat onze thematische 
redacteur Drewes Veenstra uit Buitenpost voor 
dit nummer van Filatelie voor u schreef! 

AdYfrwnti e-ïndex 

Aland 462 en 466 
Het juninummer van Filatelie is een 
vakantienummer, met aandacht voor 
Wallonië (zie de voorpagina) en Aland. 
René Hillesum schreef speciaal voor dit 
nummer een interessante bijdrage over 
de eilandengroep. 

Unieke vondst 488 
Zomaar opeens opgedoken: modellen 
van nooit-uitgegeven dienstzegels in het 
bekende type-Bontkraag! 

Robbedoes 490 
Zeezeiler Anton Spaargaren heeft veel 
van de wereld gezien vanuit zijn boot de 
'Robbedoes' . En nu kunnen anderen 
ook meekijken: dankzij een expositie 
met filatelistische elementen in de 
openbare bibliotheek in Nieuw Vennep! 

m fc yl M 
Ackermann 440 
Apeldoornse Postz.handel 444 
Bredenhof-Postzegelimport 438 
Comité Dag vd Postz. A'dam 442 
Dutchstamp 441 
E.S.P.A 442 
Haarlem, J van Postzh 445 
Herscheit Ron pzh 442 
Hollands Glorie 442 
Hunter 444 

Kienhorst pzh 
Leopardi 
Lodewijkpzh 
Meinhardt 
Mondial 
Nijmeegse Postz&mh 
Nijs, Wimde 
Peters, Theo 
Postzegelhoes, Het 
Postzegel Partijen Centrale. 

440 
473 
448 
448 

..446,447 
448 
445 
5" 
444 
474 

Postzegel Partijen Handel 473 
Rietdijk 512 
Ruiter, De 439 
Smits Philately 475 
Stanley Gibbons 440 
Vhet, Van 444 
Zeist, pzh 448 
Zondervan, pzh 449 

Op zoek naar het laatste 
nlatelisdsche nieuws? lüiüiüJilateHe.iüs 

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 Uit^euersuerbond NUV 

Groep uitgevers voor vak en wetenschap Nederlands __ _ 
U i t g e v e r s v e r b o n d 

mailto:philatelie@tip.nl
http://www.filatelie.ws
http://www.aboiand.nl


444 

POSTFRIS 
catnr 

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 

252-255 
256 
257-260 

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+ 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 

prijs 

40,50 
62,50 
17,00 

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

145,00 
540,00 

4,75 
182,50 

14,60 
57,00 
59,50 

143,00 
66,00 

165,00 
14,50 
19,20 
58,00 
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 

165,00 
88,00 
41,00 
21,50 
99,00 

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 

10400 
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 

AANBIEDINGEN NEDERLAND 
POSTFRIS 
cat.nr 

549 
550-555 
556-560 
561-562 
563-567 
568-572 
573-577 
578-581 
582 
583-587 
588-591 
592-595 
596-600 
601 
602-606 
607-611 
612-616 
617-636 
637-640 
465/634b 
641-645 
646 
647-648 
649-553 
654 
655-559 
660 
661-665 
666-670 
671-575 
676-680 
681-682 
683-687 
688-692 
693-694 
695-699 
700-701 
702-706 
707-711 
715-719 
720-721 
722-726 

729-730 
731-735 
736-737 
738-742 
743-744 
745-746 

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 
886-888 c 
vellen van 
889-893 
894-898 
899 
901-905 
906-907 

prijs 

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 
1400 
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 

1,25 
6,00 
2,50 

11,25 
4,50 
3,50 

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 

an m 
10 7450 

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

POSTFRIS 
catnr 

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

prijs 

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-

1 
2 
3 
3A 
4 
5 
6A 
6B 
6C 
6D 
6E 

6FFP 
6FFQ 
7A 
7B 
7BF 
8A 
8B 
8C 
8AF 

8CF 
9A 
9B 
9D 
9E 
9F 
9G 

Ik garandeer U 

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

86,35 
29,50 
27,30 

5,40 

4,40 
19,00 

1,90 
1,90 
3,75 
5,25 
5,75 

29,00 
5,35 

13,20 
36,50 

8,25 
95,45 
67,70 
56,35 
67,70 
21,35 

KWALITEIT 
met faire prijzen 

ALS U DIT OOK WENST, 

DAN BENT U BIJ HET 
JUISTE ADRES. 

SNELLE LEVERING UIT VOORRAAD 

Maandaanbiedtng luni 2005 

Kostfns serie 641-B4b voor 1B,ÜI 

POSTFRIS 
catnr. prijs 

VERVOLG BOEKJES 
9H 10,50 
9AF 6,25 
9CF 38,65 
9DF 57,75 
9EF 95,45 
9FF 67,75 
9GF 19,10 
9HF 4,25 
lOA 4,85 
lOAF 6,85 
lOBF 12,25 
H A F 6,00 
I I B F 6,40 
12A 8,60 
13A 11,75 
14A 3,00 
14B 3,00 

series 
GESTEMPELD 

Roltanding 

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

Luchtpost 

6-8 7,00 
12-13 142,00 

Pon 
27 19,00 
28 92,00 
31-43 86,00 
42 26,50 
43 41,00 

Internering 

1 130,00 

Dienst 

1-8 145,00 
9-15 31,00 
16-19 22,50 
20-24 2,80 
25-26 8,15 
27-40 5,10 
41-43 0,50 
44-58 8,50 

Telegram 

1 24,00 
2 22,00 
3 7,50 
4 110,00 
5 20,00 

7 poa 
8 13,00 
9 13,00 
10 21,00 
11 22,00 
12 230,00 

Post-pakket 

1 2,70 
2 30,00 

Post-bewijs 

1-7 260,00 

poa = prijs op aanvraag 

Slaat óe door U gewenste 

IS tielaas niet toereikend 
om alles op te nemen 
GHATIS pnusLiJsr 
UOTVOOHUKLAAH 

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

I DE COMPLETE PRIJSLIJST STAAT OOK OP INTERNET!!!HU wwiw.postzegellioes.nl 

Tel: 077 - 351 26 98 GRATIS PRIJSLIJST 
NEDERLAND en OVERZEE 

Giro: 346 82 65 
Bank: 10 77 01 766 

FRANCO 
LEVERING 

Fax: 077 - 354 72 42 

Internet: www.postzegelhoes.nl 
E-mail: info@postzegelhoes.nl 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistische benodigdtieden. 

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

POSTZEGEL- EN PARTIJENHANDEL 

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

Geopend; woensdag t.m vrijdag 11.00-17.00. Zaterdag tot 16.00 

PZH Van VLIET 
Molecatenioan 16 b, 7339 LM UGCHELEN. 

Tel. 055-5416108 
(Gratis parkeren voor de deur) 

http://wwiw.postzegellioes.nl
http://www.postzegelhoes.nl
mailto:info@postzegelhoes.nl
http://WWW.PZH-VANVLIET.nl


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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis 

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

KWALITEITSKILOWAAR 
GROENLAND - prachtige mix van dit moeilijli verkrijgbare land: 
FAR OER EILANDEN - unielc materiaal: AANBIEDING 
NOORWEGEN - missiewaar met veel hoge waarden: 
ZWEDEN - groot formaat, zeer nieuw: 
DENEMARKEN - groot formaat, grote variatie: 
ENGELAND - groot formaat, zeer moeilijk: 
KANAALEILANDEN - met Man, goede variatie: 
IERLAND - nauwelijks meer verkrijgbaar: 
DUITSLAND - groot formaat mix met 40 % toeslag/hw's: 
DUITSLAND - DDR, nog altijd in trek: 
DUITSLAND - toeslagzegels van vele jaren met hw's: 
DUITSLAND - hoge waarden groot-formaat: 
DUITSLAND - missie: 
ZWITSERLAND - groot formaat, iets toeslag én nieuw: 
ZWITSERLAND - toeslagzegels met een enorme variatie: 
LIECHTENSTEIN - schitterende mix van dit prachtige land: 
BELGIË - zeer modern materiaal, goede variatie: 
LUXEMBURG - zeer grote variatie met hoge waarden: 
FRANKRIJK - de allernieuwste groot formaatzegels: 
FRANKRIJK - grotere variatie met hoge waarden: 
MONACO - moeilijk verkrijgbaar, moderne mix met hw's: 
MALTA - groot-formaat van de laatste jaren met iets hw's; 
AUSTRALIË - prachtige moderne missie: 
USA - moderne missie : 
NIEUW ZEELAND - moderne groot formaat mix: 
JAPAN - megavariatie, veel motieven: 
JAPAN - regionaal (furisato), ook enorm gevarieerd: 

Postzegelhandel J . VAN HAARLEM 
Tel. 024-3777730 Fax 024-3730735 

Postbus 330,6500 AH NIJMEGEN 

Ook bereikbaar per E-MAIL: j .haarlem@wxs.nl 

50 gr. 
100 gr. 
500 gr. 
100 gr. 
100 gr. 
100 gr. 
100 gr. 
100 gr. 
250 gr. 
100 gr. 
100 gr. 
50 gr. 

500 gr. 
100 gr. 
100 gr. 
100 gr. 
100 gr. 
100 gr. 
100 gr. 
100 gr. 
100 gr. 
100 gr. 
500 gr. 
500 gr. 
100 gr. 
100 gr. 
100 gr. 

€35,-
€39,-
€23,-
€ 8,-
€ 8,-
€ 8,-
€12,-
€12,-
€20,-
€ 8,-
€18,-
€ 9,-
€15,-
€13,-
€18,-
€32,-
€13,-
€17,-
€12,-
€15,-
€35,-
€ 8,-
€23,-
€13,-
€12,-
€11,-
€13,-

7 500 gr. €185, 
/ 1 kg. € 45, 
/ 250 gr. € 
7 250 gr. € 
7 250 gr. € 
7 250 gr. € 
7 250 gr. € 

18,-
18,-
18,-
28,-
28,-

/ 250 gr. € 
/ 250 gr. € 

18,-
40,-

/ 1 kg. € 28,- / AANBIEDING 4'/2 kg. € 79,-
/ 250 gr. € 30,-

/ 250 gr. € 30,-

/ 250 gr. € 28,-
/ 250 gr. € 35,-
/ 250 gr. € 18,-
/ 1 kg. € 44,-
/ 1 kg. € 24,- / AAN B I E D I N G 2V2 kg. € 45,-
/ 250 gr. € 28,-
/ 250 gr. € 26,-/1 kg. €100,-
/ 250 gr. € 30,-

NADERE INFO? BEL, SCHRIJF OF FAX GERUST.' 
Bezoek mogelijk na telefonische afspraak Levering uitsluifend onder rembours of vooruitbetaling op gironr 
3752594 of bank 93 2813 720 Prijzen incl porto excl rembours-wijzigingen voorbehouden Bij aankoop uit 
de normale prijslijst van minimaal 3 soorten 5% korting bij aankoop boven € 70 - en 10% boven € 180 -
Deze regelingen gelden niet voor aanbiedingen 
Geen bestelling onder €35 -

445 
Betaling ook mogelijk met uw creditcard ^ff^^ 
(VISA en EUROCARD/MASTERCARD) f * " 

Paypal 

mailto:j.haarlem@wxs.nl


MONDIAL POSTZEGELVEILING 
Brinkgreverweg 13 7413 AA DEVENTER Tel.0570631224 Fax 0570636293 

email: info@mondialstamps.nl www.mondialstamps.nl 
I Lid : NVPH  Holland APHV  Köln PTS  London ASDA  New York BBKPH  Brussel 

SPECIALE AANBIEDING 
Wij veilen pas weer op 17 September, vandaar dat we deze aanbieding doen. 

De speciale aanbieding betreft "veilingkavels", die U voor "veilingprijzen" kunt kopen. 
U hoeft niet te bieden. De kavels zijn direkt te bestellen voor de aangegeven prijzen. Ook zijn 
de kavels na telefonische afspraak op ons kantoor te bezichtigen. Deze aanbieding is maar een 
(klein) gedeelte van ons totale aanbod. Bel, schrijf, fax of mail. Graag horen wij meer over uw 

verzamel interesse. De partijen zijn vaak ook geschikt om ze voor "intemef te retailen, waar bij 
grote winsten mogelijk zijn. Ook hebben wij duizenden kavels met betere losse zegels. 

Geef uw verzamelgebied/manco's op en wij proberen een persoonlijke offerte te maken. 
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HONGARIJE 1871/2000 collectie in 2 Schaubek albums met 
gebruikt en ongebrtiikt, ca.4250 verschillende zegels en 307 
verschillende blokken, waardevoUe prachtvenEameiing met heel 
veel beter en op enkele onbelangrijke zegels na geheel kompleet 
incl.Luchtpost en blokken 
HONGARIJE doos met omvangrijke winkelvoorraad Mi.2074/4365 
in 4 dikke msteekboeken **/*/o met veel motief w.o ongetand 
IERLAND 1940/2000 luxe gestempelde collectie in Schaubek 
album, met velletjes en blokken, weinig in deze kwaliteit aangeboden 
ISRAEL 1948/1986 gestempelde fijll tab verzameling in 2 
Schaubek albums zeer hoge cat.waarde 
ITALIAANSE STATEN omvangrijke studie verzameling klassiek 
w.o.veel foutdrukken, afwijkingen,kopstaand enz. tevens ver
valsingen, een heel bijzonder object voor een vergevoixierde verzamelaar 
ITALIË 1940/1944 speciale verzameling poststukken, Italiaanse 
Militair en censuur poststukken w.o.Corfo, Afrika, Rusland, 
met vee] zeldzaam materiaal. Tevens handboekcatalogus 
"La Posta Militaiie Italiana 1940/1943" hoogst interessant 
ITALIAANSE STATEN, GEBIEDEN zeer omvangrijke collectie ver

valsingen m dik insteekboek,zelden in deze omvang aangeboden 
JOEGOSLAVIË 2 dikke Lindner albums met postfhs en 
gestempeld, w.o.veel velletjes, ook Ver.Europa, zeer hoge cat.waarde 
JOEGOSLAVIË postfrisse verzameling in dik insteekboek 
JOEGOSLAVIË mooie voorraad in dik Bnstol insteekboek 
JOEGOSLAVIË 1918/2000 collectie gebruikt en ongebruikt incl 
diverse gebieden en bezettingsuitgaven ca.4200 zegels en alle 
blokken in 2 dikke Schaubek albums, topzegels en senes 
aanwezig en ook gekeurd, zelden zo mooi gezien 
JOEGOSLAVIË 1919 "Kettingspringer" 20v t/m 10 kr. grote 
speciaal verzameling met ca.3000 zegels gebruikt en ongebruikt 
met verschillende typen, kleurnuances, papiersoorten, plaatfouten 
dubbele tandingen enz. prachhge origmele oude verzameling 
JOEGOSLAVIË 1919/1979 collectie gebruikt en ongebruikt, 
vooral tot 1950 zeer goed gevuld in 2 Kabe albums 
JOEGOSLAVIË 1944/1982 luxe postfnsse verzameling in 1 
Leuchtturm en 2 Lindneralbums, kompleet op enkele kleine waarden 
na in luxe kwahteit met alle betere series en blokken prachtkavel 
LUXEMBURG 1852/2000 Geheel koraplete collectie gebruikt en 
ongebruikt incl.blokken en Dienst, kompleet volgens Schaubekbladen 
zelden aangeboden, zeer hoge cat. waarde 
AUTO'S motief prachtige luxe collectie in 5 albums met veel 
kostbaar postfns en speciale converts, enorme aanschatwaarde 
AUTO motief ansichtkaarten, poststukken, brieven en foto's 
oud en klassiek, interessante verzameling 
AUTO motief collectie bneven, FDC's, ansichtkaarten, labels, 
vignetten met diverse betere prima koop in luxe album 
ItERSTMIS motief uitgebreide postfrisse collectie in dik 
Bnstol insteekboek met enoime detailhandelswaarde 
KUNST grote doos motief collectie opgezet in 15 Victoria 
albums vnl.ltaliaanse kunst, opgezet als zegel en max.kaart 
en of FDC, tevens veel extra documentatie, met zeer veel 
kennis opgezet, een prachtig object 
MOTORFIETS, FIETS motief vnl.poststukken, FDC's, Labels en 
Vignetten w.o.beter interessante koop in luxe Leuchtturmalbum 
OLYMPIADE 1980 motief postfrisse collectie in luxe Kabe album 
OLYMPIADE 1984 motief verzameling postfns met speciale 
converts in 3 luxe Kabe banden zeer hoge aanschafwaarde 
RUIMTEVAART en SATELIETEN motief postfris in dik Bristol 
insteekboek w.o.ongetand, Franse koloniën, Azië enz. 
SCHILDERIJEN doos met collectie motief in 11 grote albums 
alles postfris. prachtcollectie in mooie kwaliteit 
SCHILDERIJEN, SCHILDERKUNST motief luxe postfnsse collectie 
in 3 dure Lindner albums 
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FRÄffi ANDORRA 1931/2000 verzameling gebruikt en ongebruikt 
als kompleet te beschouwen (enkel kleine nieuwtjes ontbreken) 
met diverse extra's als boekjes enz.in Schaubek album prachtkoop 
AUSTRALIË collectie vnl.gestempeld gespeaaltseerd w.o.betcre 
nummers m 2 msteekboeken pnma koop 
BALTISCHE STATEN unieke collecrie ansichtkaarten aan de 
beeldzijdc gefrankeerd deels echt gelopen, alle ca.85 jaar oud 
en m uitmuntende staat, veel interessante motieven prachtkoop 
in luxe album 
BELGfE 2 luxe Safe dual albums 1940/1952 leuk verder te 
verzamelen 
BELGIË Spoorwegzegels oude verzameling in 2 albums 
BELGIË en iets LUXEMBURG ca.80 ansichtkaarten aan de beeld
zijde gefrankeerd, deels echt gelopen, alle 85 jaar oud. met 
veel bijzondere afbeeldingen, prachtkoop in luxe album 
BELGIË verzamehng poststukken. Duitse bezetting België, w.o. 
buitenlandse posïcensuren, machinestempels, tevens ongebruikt 
series en veldelen bijgevoegd alsmede stempetcataiogus 
1914/1918 Verzameling poststukken "Duitse censuur in België" 
per plaatsnaam opgezet ca.90 brieven en briefkaarten 
interessant en mooie koop 
CANADA 1975/1999 luxe postfrisse collectie met diverse extra's 
in 3 dure Lindneralbums prachtkoop 
FARCER 1975/2000 geheel komplete gestempelde verzameling 
incl.blokken, tevens veel extra velletjes en boekjes prima koop 
DUITSLAND Poststukken verzamehng vnl. Ie WO w.o.krijgsge
vangenenptKt, Feldpost, Censuur, Rode Kruis enz.interessant 
OUD DUITSE STATEN oude verzameling in Schaubek album 
met enorme cat.waarde 
D.D.R. zeer uitgebreide postfrisse voorraad in dik winkeiboek en 
dik insteekboek met heel veel motiefseries met hoge 
detai 1 verkoopwaarde 
BUND dik voorraadboek met veel zegels m het begin gestempeld 
en later ook postfris hoge cat.waarde 
ENGELAND 1 Penny red Victona, voorraad op plaatposities, groot 
aantal zegels, ook interessant voor stempels 
ENGELAND (meest gebruikt) en KANAALEILANDEN *"/o in dik 
insteekboek. prima koop met veel zegels 
GEURNSEY, ALDERNEY postfnsse collectie m luxe Lindner 
album t/m 1997 prachtkoop 
JERSEY 1969/1997 postfrisse verzameling in luxe Leuchtturm 
album pracht collectie 
PAPUA NEW GUINEA 1952/2000 verzameling postfris m de 
hoofdnummers geheel kompleet in 2 luxe Lindner albums 
FRANKRIJK speciale verzameling van ca. 132 ansichtkaarten, alle 
85 jaar oud, deels echt gelopen, veel bijzondere kaarten en 
historische afbeeldingen en hoogst interessant 
FRANKRIJK 1896/1937 speciale verzameling Feld en Legerpost 
overzee ca.70 poststukken uit Z O.Azie, Marokko, Syrië enz. in 
deze omvang weinig aangeboden, interessant 
FRANKRIJK 1914/1918 speciale collectie van ca. 190 postsmkken 
van diverse knjgsgevangen kampen, diverse censiuen en 
nationaliteiten tevens literatuur "Les Camps de Prisionniers 
de Guerre et Internes Civils" 19141920 
FRANKRIJK 1956/1983 verzameling postfrisse Rode Kruis 
boekjes, enkele gestempeld in 2 albums cat. 1600, euro 
FRANSE KOLONIEN uitzonderiijke verzameling van 92 op beeld
zijdc gefrankeerde ansichtkaarten, ca.85 jaar oud, deels echt 
gelopen.o.a Cote Somalis, StPierre et Miquelon. Reunion, 
Caledonie enz. 
GRIEKENLAND en gebieden dik voorraadboek met **/*/o vanaf 
1880 tot 1996 met veel betere nummers en series prachtkoop 
HONGARIJE omvangrijke winkelvoorraad vanaf Mi.nr.2 t/m 
2177 **/*/o in 4 dikke Schaubek voorraadboeken moote koop 
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VOETBAL 1982 motief postfrisse collectie m 3 speciale 
Lindneralbums met betere blokken en senes en tevens 
speciale converts prima koop 
VOETBAL Verhuisdoos vol met motief w.o.coUectie 2002 in 2 
luxe albums, album 1998, 2 insteekboeken vol en diversen 
los, prachtkoop 
VRUMETSELARU motief 2 insteekboeken met ongebruikte en 
postfrisse voorraad met diverse betere w.o.Europa en Zuid-
Amenka, dit is een aan te bevelen voorraad om een 
tentoonstellings collectie uit op ie bouwen 
NEDERLAND postfris lOx 12 verschillende provmcicvelletjes in 
camets beleggingsobject hoge detailverkoop 
NEDERLAND postfris lOx 12 verschillende provincieveiletjes in 
camets beleggingsobject hoge detailverkoop 
PROEFONTWERPEN collectie uil de jaren '70 van diverse 
ontwerpers, kado gedaan door de esthetische voormgeving van 
de PTT aan de grafische vereniging van postzegelontwerpers 
in Amsterdam, w.o.Martha Röling interessant en luiiek kavel 
NEDERLAND speciale stempelverzamelmg korte- en langebalk op 
emissie 1923 vnl. 10 cL,veel mooie plaatsstcmpels, deels opgezet 
op maand en dag, mooi gevuld boek met hoge detailwaarde 
NEDERLAND Profilbladen e.d.omvangrijke collectie met originele 
handtekeningen van de zegel ontwerpers, groot aantal in 4 
albums, imiek matenaal 
NEDERLAND 1852/1953 verzameling gcbrtjikt en ongebruikt in 
Lindner klemband cat.3489,- oud gevarieerde kwaliteit doch veel 
goed serie materiaal 1920/1940 
NEDERLAND 1852/1957 gestempelde collectie in Kabe album 
met betere nummers en series, prima koop 
NEDERLAND 1852/1958 collectie gebruikt en ongebruikt in album 
met veel betere zegels en series pntna koop cat.5678,-
NEDERLAND 1852/1960 verjamclmg 'Vlo vnl tot 1945 met betere 
senes en nummers w.o.nr. 104/105 prima koop cat.3750,- euro 
NEDERLAND 1852/1976 collectie ••/•/o in Davo album, pnma om 
verder te verzamelen cat.3750,- euro 
NEDERLAND 1867/1986 gestempelde verzameling in Kabe album 
met diverse betere nummers en veel gelegenheid series, leuke koop 
NEDERLAND 1870/1871 tien verschillende Telegrammen aan het 
Nederlands Koningshuis afzenders diverse Europese Vorstenhuizen 
en Vorsten, historisch hoogst zeldzaam en interessant 
NEDERLAND emissie 1923 omvangrijke collectie korte en 
langebalk stempels in 2 dikke voorraadboeken, deels meervoudig 
verzameld, prachtbasis om verder te verzamelen 
NEDERLAND 1924/1975 pnma verzameling gebmikt en ongebniikt 
met veel betere senes en Luchtpost 12/13 gestempeld cat.3270,- euro 
NEDERLAND 1945/1973 gestempelde collectie in Kabe album met 
blokken en postzegelboekjes, luxe prachtkoop 
NEDERLAND collectie van 107 poststukken met Langstempels 
w.o.zeldzaam prima koop in luxe album 
NEDERLAND 1860/1890 cllectic poststukken en postwaarde-
stukken met lang- en halte-stempels ca. 130 stuks w.o kleine plaatsen 
NEDERLAND 1914/1918 speciale verzameling postsmkken 
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Intemenngskampen (in en uitgaande post), knjgsgevangene zendingen enz. 
Rode Kruis, censuren enz interessante koop ca. 120 poststukken 
NEDERLANDS INDIE omvangnjke collectie Luchtpoststukken 
van Nederland naar Ned.lndig en binnenlandse vluchten, prachtige 
onginele oude collectie en deze omvang zelden aangeboden 
NEDERLANDS INDlE emissie 1913 gespecialiseerde verzameling 
in 2 grote albums met postsmkken, delen van pakketkaarten en 
enorm veel zegels ook types, stempels, plaatfouten enz. 
SURINAME 1873/1948 ongebraikte verzameling in Lindner T 
album met betere nummeis cat.2934,- geschikt om verder te verzamelen 
INDONESIË 1949/1977 collectie ••/• in Davo album 

5 (w.o.RIS cat.825,-) 
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INDONESIË 1949/1979 vnl.postfris en nagenoeg komplete 
verzameling m Davo album cat.ca.1900,- euro prima koop 
INDONESIË 1949/2001 nagenoeg komplete veraameling in 2 Davo 
albums vni.postfris, pnma om verder te verzamelen 
INDONESIË 1950/1980 postfrisse collectie met blokken enz. in 
Schaubek album 
NOORWEGEN 1946/2000 Schaubekalbum met gebruikt en onge
bruikt praktisch kompleet veel luxe gestempeld 1990/2000 w.o.blokken 
OOSTENRIJK Album met verzamehng oude poststukken, alle 
bijgeftankeerd met labels cn/of vignetten 
OOSTENRIJK, collectie postwaardestukken enz.veel klassiek veel 
zeldzaam matenaal en meest gebruikt prachtkoop 
OOSTENRIJK,GEBIEDEN,FELDPOST unieke collectie poststukken 
ansichtkaarten, aan de voorzijde gefrankeerd, ca. 180 stuks in 
2 albums, ca,85 jaar oud en m prachtige kwaliteit 
OOSTENRIJK 1945/1969 Nagenoeg komplete postfrisse collectie 
in luxe Lindner album prachtkoop 
OOSTENRIJK verzameling "ChristkindI" brieven vanaf 1950/1962 
w.o.aangetekend volgens ANK Osh.61000,-+ (ca.4400,- euro) 
PALESTINA 1918/2000 verzameling m Lindner T album oude 
gedeelte gebruikt en ongebruikt, 1994/2000 postfris, schaars matenaal 
POLEN vnl.gestempelde collectie vanaf 1918 in 3 albums 
veel zegels 
POLEN collectie vanaf 1918 met veel postfris en ongebruikt in 
dik insteekboek 
POLEN 1918/1939 keurige collectie postfris en ongebruikt in 
Schaubekalbum met diverse betere nummers en series prima koop 
ROEMENIE doos met omvangrijke winkelvoorraad in 6 voorraad-
boeken vanaf klassiek m mooie kwaliteit **/*/o, ook heel 
veel postfris motief, prachtkoop met zeer hoge cal.waarde 
RUSLAND winkelvoorraad **/*/o vanaf nr.l m 6 insteekboeken 
weinig aangeboden, pnma koop 
TSJECHOSLOWAKIJE 1870/1976 speciale verzameling thema 
SOKOL (Tsjech.Nat.Tum-verband) met ca.67 poststukken en 
ansichtkaarten en ruim 110 vignetten, zeldzaam in deze omvang 
TSJECHOSLOWAKIJE 1918/1965 verzamelmg •*/*/o in de hoofd-
nummers vnjwel kompleet in Schaubek album met betere waarden 
en blokken, siervellen, plaatnuramers. Port, SO, Skanten 10 en 20 H 
op 2 brieven enz. prachtige originele collectie 
TURKIJE, Levant en gebieden, Palestina,Syne enz.unieke 
verzameling van ca.78 ansichtkaarten (ca.85 jaar oud) aan de 
beeldzijde gefrankeerd, deels echt gelopen, vele met 
bijzondere afbeeldingen 
VATICAAN 2 luxe Lindneralbums t/m 1992 met postfrisse 
verzameling vanaf 1929 en tussen 1965 en 1992 2x tot 3x verzameld, 
zeer geschikt om verder te verzamelen 
VATICAAN 1962/2000 Schaubek album met geheel volgens bladen 
komplete luxe gestempelde collectie incl.blokken en extra's prachtkoop 
VERENIGDE NATIES verhuisdoos vol met albums. FDC's, speciale 
couvcrts enz. w.o. veel Wenen prachtkoop 
VERENIGDE NATIES postfrisse verzameling New York, Wenen 
en Geneve t/m 1991 incl.blok 1 en UNTEA sene in 4 albums pnma koop 
SWA, TRANSKEI. VENDA, CISKEI, BOTSWANA mooie verzameling 
max kaarten ca.550 stuks en ca.200 FDC's mooie koop 
ZWEDEN luxe Safe album met groot aantal postfrisse postzegel
boekjes nominaal Skr.7800,- (710,- euro) prachtkoop 
ZWITSERLAND 1913/1982 gestempelde collectie Pro Juventute 
zegels kompleet in Leuchtturm album cat. 1300,-
VERVALSINGEN, HERDRUKKEN zeer oude partij in oorspronke
lijke vorm, detailverkoop, ook voor kleine prijzen bijv.intemet 
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Dit is maar een klein gedeelte van onze partijen afdeling. Drie keer per jaar 
houden wij een grote veiling met duizenden kavels. 

• Wilt U kopen ? Vraag dan onze gratis catalogus aan. 
• Wilt U verkopen ? U krijgt altijd een betrouwbare indicatie van de opbrengst, 

voordat u een beslissing neemt. Uw verzameling wordt deskundig verkaveld 
en gepresenteeerd in onze luxe catalogus met uitgebreide fotopagina's. 

U kunt dagelijks inzenden voor de volgende veiling of verkopen tegen kontante betaling. 
"Laat onze Wereldwijde kontakten in uw voordeel zijn". 

Tot ziens in Deventer. 

MONDIAL POSTZEGELVEILING 
Brinkgreverweg 13 7413 AA DEVENTER TeL0570-631224 Fax 0570-63629 

e-mail: info@mondialstamps.nl www.mondialstamps.nl 
Lid : NVPH - Flolland APHV - Köln PTS - London ASDA - New York BBKPH - Brussel -

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


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 @ postzegeIhandelzeist.nl 
Internet: www.postzegelhandelzeist.nl 

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

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, 
allesl 
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 huls. 

Postzegelhandel 
Lodewijk 

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

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

JPS Sakura Japan 2 0 0 6 , in kleur 17,50 

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 Landen A-B 2005 29,001 
I Yvert jaaroverzicht zegels hele wereld 2004, in kleur 16,50 
Look jaargangen 1998 t/m 2003 nog leverbaar' elk 16,50j 

wiww.collectura.com 
W Postgiro 125.34.14 Fortis Bank 80.70.90.077 
I Orders + € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling, anders werke 
I lijke verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

Winkeltijden: dinsdag t/m vrijdag-10 00 -17 00, zaterdag 10 00 -14 00 

k e - ^ 

'De NSGK is een 'crimineel' 
goede organisatie! En moet 
'levenslang' haar werk 
kunnen blijven doen../\^ 

^ , . 
Peter R. de Vries 

nederlandse s t ich t ing voor het \ . "J V / neaenanase ï i icnung voor nei 

S^ gehandicapte kind 

giro 552000 www.nsgk.nl 

http://postzegeIhandelzeist.nl
http://www.postzegelhandelzeist.nl
http://www.muntenenpostzegels.nl
http://wiww.collectura.com
http://www.nsgk.nl


m^ ^^ Postzegelhandel H. Zondervan 
Mr. P. J. Troelstraweg 89 
8916 CN LEEUWARDEN 
Tel. 058-2122096 
Fax 058-2129180 
e-mail pzvfries@xs4atl.nl 
Bankrek. Friesland bank 29 80 57 948 

Leeuwarden, juni 2005, 

Geachte klanten, 

Het doet ons genoegen u onze juni hjst te mogen aanbieden met een njk en 
gevarieerd aanbod 
Alle aanbiedingen zijn vanaf nu schriftelijk, telefonisch, via de fax of per e-mail 
te bestellen en worden onmiddellijk toegezonden 

Het bekijken van alle kavels is mogelijk op werkdagen van 09 00 uur tot 17 00 
uur, liefst na telefonisch afspraak 058 2122096 
Onder het genot van een kopje koffie kunt u alles van uw gading rustig bestu
deren Inruil of aankoop van uw doubletten of overtollige collecties ts mogetijk. 

Heeft u speciale wensen of vragen*? Aarzel dan met ons deskundig team in te 
schakelen. 

WIJ wachten op uw bestelling' 

Met filatelistische groeten, 

Postzegelhandel H. Zondervan 

VERKOOPLIJST 

SPECIALE AANBIEDINGEN: 

Kavel Omschrijving 
A Formosa Jaargang 1980/1981 xxxvrw compleet wo 6 booklets 
B Formosa Jaargang 1982 xxx vrw compleet met div blokken 2x 
C Formosa Jaargang 1983 xxx, op 1 ex na cpl Blok 30 2x 
D Formosa Jaargang 1984 xxx compleet Blok 31/32 2x 
E Formosa Jaargang 1985/1986 xxx vrijwel cpl Vele blokken 2x 
F Formosa Jaargang 1987 en deel '88 xxx Vele blokken 2x 

AANBIEDINGEN: 

Kaveinr. 
1 

2 
3 
4 
5 

11 
12 

13 

14 

15 
16 

21 
22 

23 
24 

26 
27 
28 
29 

30 
31 

33 
34 
35 
36 

37 
38 
39 
40 

Omschrijving 
Nederland moderne xxx partij w o vele spec velletjes o a Sesam, 
vakantie Verhuis etc Tevens postz boekjes Nominaal Fl 890,-
Zweden coli oude briefkaarten en veel FDC's etc Ruim 100 ex in luxe band 
Motief Schepen en Columbus xxx coll wo betere Zeer hoge cat waarde 
Motief Schepen xxx coli in voorraadboek Hoge cat waarde 
Bund gebr coli 1970/1984, op een paar zegels na cpl, in Safe album 
Griekenland gebr doublettenpartij wo iets klassiek veel matenaal in st boek 
Spanje xxx/gebr partij /nel doubletten, tevens iets USA in dik st boek 
Bund grote gebr partij w o betere zegels beginpenode en het moderne t/m 
2001 Zeer veel zegels 
Nederland gebr coli 1852/1976 op enkele toppers na vrw cpl in Leuchtturm 
album met in doorsnee goede kwal 
Nederland vnl xxx/xx coli 1864/1971 in Leuchtturm album, 1928/1945 
vnl XX, daarna vnl xxx en redelijk cpl in mooie kwaliteit 
Terres Australes xxx moderne colt met LP tot 2000 Zeer hoog nominaal 
Motief XXX coli vanISOversch semi-officiele motiefblokken w o veel vogels, 
vlinder en andere motieven 
Nederlands Indie xxx/xx coli w i veel xxx met zeer aardige senes, tevens LR 
dienst en iets port Mooie koop' 
Curasao xxx/xx coll en iets Ned Antillen tot 1955 xxx o a betere LP sets 
Catw 1800,-
Nederlands Nieuw Guinea xxx coli cpl met Untea set xxx Cat w 289 -
Sunname xxx/xx coli tot1976wi vele oudere series xxx in mooie kwal 
Cat w 2925,- Mooie koop in Davo 
Sunname vnl xx/xxx (iets gebr) coli 1873/1976 in Davo Knstal album 
Goed gevuld 
Nederland xxx coli 1972/1991 cpl in Leuchtturm album w o Regina fosfor 2x 
NominaaM 977/1991 FL 377,-
Polynesie mooie xxx coli met veel modern tot 2004 div oudere sets en 
veel blokken Pracht koop' 
Japan moderne xxx coli '90er jaren met vele blokken en stnppen 
Nominaal Yen 24 925 -
Engelse Kolomen xxx coli wo St Gebieden en mooie vogelsets 
BRD moderne XXX coll, vnl 1996/2002 met iets doubletten 
Nominaal DM 650,-
Zweden gebr moderner materiaal met doubletten wo 50 kr vogel 
Motief Vogels zeer moderne xxx coli met sets/blokken Overzee 
Zeer hoog nominaal Pracht koop' 
China prachtige XXX coli 1949/1999 met betere series en veel modern in 
luxe st boek Hoge cat w 
Zweden gebr partij w o hoge waarden met doubletten 
Diversen gebruikt w o Portugal en Duitsland 
Zuid-Amenka coli fiscaalzegels Zeer interessante koop' 
Frankrijk xxx coli 1960/1990 in 2 st boeken Tevens iets ouder materiaal xxx 
Zeer hoog nominaal 
Mexico gebr partij in luxe st boek met doubletten wo motief 
Motief Vogels xxx coli in winkelboek met exotische sets/blokken met veel 
Engelse/Franse Kol tot 2002 Prachtig' 
Motief Vogels xxx coli vnl zeer moderne blokken en series w i veel Overzee 
Hoge cat waarde 
Motief Vogels xxx coli moderne sets/blokken van Overzee Mooi' 
BRD xxx/gebr coli automaatzegels w o Abarten Hoge waarde 
Nederland en Overzee in 2 albums (btanco) en st boek wo nominaal 
Frankrijk vnl xxx coli (ookxx/gebr) vnl 1965/1995 in 3 st boeken met veel 
materiaal w o R K boekjes 
Zweden xxx coli wo zeer modern met booklets, blokken etc, v d '90er jaren 
Zuid-Afnka en SWA xxx coli met veel modem matenaal 
China XXX coli 1990/1999 redelijk cpl met blokken Mooie koop' 
Motief Dieren xxx coli wo vlinders, driehoeken etc 

Pnjs 
55,-
60,-
45.-
45,-
70,-
60,-

Afk. Prijs 

st b 350 -
alb 65 -
st b 500,-
st b 550,-
alb 
stb 
stb 

50,-
60,-
25,-

st b 90,-

alb 900 -

alb 625 -

map 145,-

alb 70,-

map 1000,-

map 450 -

map 70,-

alb 700,-

alb 200,-

alb 185-

st b 750,-

stb 190,-
stb 135,-
st b 225 -

st b 60,-

st b 575 -

stb 475-
st b 70,-
st b 30,-
st b 250 -
st b 350,-

st b 45,-

st b 725,-

st b 290,-
st.b 275,-
alb. 75,-
alb 110,-
stb 215,-
stb 170,-
stb HO
st b 200,-
st b 265,-

Kavelnr. Omschrijving 
41 Rhodesie xxx coli w o betere def en Zimbabwe Cat w Yv 6900,-
42 Motief Vogels xxx coli modern in winkelboek met veel Overzee, o a 

schitterende blokken Hoog nominaal' 
43 Motief Vogels xxx coli moderner Overzee Hoge cat waarde Mooi' 
44 Syrie mooie xx coli 1919/1945 wo vele betere sets en zegels, o a nr 1/10, 

wv 1/3gekeurd Catw 3550,-
45 Syrie Republiek xxx/xx coli 1946/1973, zeer goed gevuld Cat wYv ruim 

3500,-
46 Motief Vogels mooie xxx coli in winkelboek vn! Overzee, w o prachtige 

blokken Zeer hoge cat w 
47 Motief Vogels xxx coli in winkelboek, vnl Overzee met moderner materiaal 

Zeer hoge cat w 
48 Motief Vogels xxx coli met veel materiaal w o mooi Engelse en Franse 

Kolomen 
49 Nederland gebr coli 1852/1940 cpl met alle betere hoofdnummers pr/zfrex 

1940/1989 xxx/xx vrw cpl in 2 Davo Knstal albums Enorme cat w 
50 Nederland vnl xx begincoll en 4 st boeken w o Nederland en diversen 

In de partij zit nog Fl 300,- nominaal 
51 Indonesië leuke xx coli 1949/1980 vrw cpl wo Gebouwen en Riauset xx 

cpl, Risset op 2 Rp na cpl en vele blokken Tevens Nieuw Guinea cpl. 
52 Nederlands Indie xx/gebr coli w o knappe nrs _, vele betere en o a 

Bandoengset op 1 na cpl x, leuk deel Japanse Bezetting etc 
53 Indonesië coli FDC's 1951/1972 (135 ex} wo nr 119/126 in luxe band 
54 Marokko (Frans) gebr coli 1914/1956 wo Luchtpost Catw 370,-
55 Marokko (Frans) xxx/xx coli 1914/1972wo betere Catw >1400-
56 Engelse Kolomen gebr/xx/xxx wo oud materiaal, o a Bermuda en Hawaï, 

tevens iets oud USA en Engeland Enorme cat waarde 
57 Frankrijk gebr coli vnl 1900/1960 wo LP 14 en vele betere sets 
58 Maleisië xxx coli modern wo betere vlinderset en leuk Hongkong xxx 
59 Curagao xxx/xx coli 1873/1949 cpl metLP(excl Port) wo nr 24a, 25 25f, 

70D 74b etc en div extra's in luxe kwaliteit Cat w 6060,-
60 Zuid Korea leuke moderne xxx coli wo sportblokken en enkele oudere 

Veel materiaal' 
61 Zuid Korea xxx coli vnl modern en o a oudere ruimtevaartset 
62 Spanje vnl gebr coli 1938/1981 en iets ervoor en xxx extra in 2 Borek 

albums w o betere Luchtpost en senes 
63 Vaticaan xxx coli 1953/1974 en iets ervoor in luxe L F album 
64 Spanje xxx/xx coli na 1945 met veel in blokken van 4 in L F album 
65 Hongarije xxx/xx coli 1913/1961 wi betere sets en vele blokken postfris 
66 Scandinavië vnl xxx partij in 2 st boeken w o leuk Finland, Zweden, 

Denemarken en Faeroer en o a Karelie 1/15 xx 
67 Faeroer xxx partij 1975/1987 wi vele blokken van 4 Hoge cat waarde 
68 IJsland jaarsets 1987 t/m 1998 cpl (12 ex) xxx en Jaarset Noorwegen 

2000 XXX cpl MOOI' 
69 Ierland 3 xxx jaarboeken 1988/1991 en spec Traesurybook xxx 
70 Italië jaarboeken 1989 t/m 1991 xxx cpl Zeer hoog nominaal 
71 USA 12 XXX jaarboeken tussen 1975/1989 
72 Duitsland coli van 88 Lufthansa vluchten rond 1957 Leuke collectie 
73 Motief OS 1956 xxx col! met FDC's wo Nederland E 26 blanco 

Tevens div max kaarten Leuke koop in blanco album 
74 Duitsland DDR, BRD Saarland coll FDC's rond 1957 wo betere, tevens 

spec vluchten Austria Airlines etc in 2 albums Leuk geheel' 209 items 
75 Gnekenland en Turkije gebruikte coli met veel materiaal in 2 st boeken 
76 Berlijn DDR, iets Sovjet Zone gebr coli wo Berlijn nr 17, 38/39, 63, 85 

etc Sovjet Zone ook xxx/xx 
77 Spanje gebr coli in 2 st boeken met veel matenaal en iets Polen 
78 Rusland en Joegoslavië gebr kleinere coli in 2 st boeken w o oudere 
79 West Europa gebr kleine coli in 3 st boeken wo Malta met 10 Sk en 

aardig Portugal 
80 Thailand leuke moderne xxx coli met vele blokken 
81 Frankrijk xxx/xx/gebr coli vanaf klassiek/1982 in dikst boek met zeer veel 

matenaal w o betere nummers/series 
82 IJsland leuke xxx en gebr stock wo moderner matenaal 
83 Vaticaan leuke gebr coli 1929/1978 wo betere beg insets Enkele brume 

tandjes 
84 Italië kleine gebruikte coli w i veel materiaal en div betere 
85 BRD en iets Zones w o betere, gebruikte colt tot 2000 met veel matenaal 
86 Noorwegen gebr partij in dik st boek met doubletten, moderner materiaal 
87 USA coli van 150 verschillende bnefkaarten in blanco albums Leuke motieven 
88 Diversen gebr/xx/xxx en FDC's in 4 nngbanden w o veel motief 
89 UNO XX coli van alle 3 gebieden in blanco albums Hoge cat waarde 
90 Australië gebr coli in 4 st boeken met blokken w o betere oud en veel 

modern 
91 Diversen gebr oud Engeland Bahrein gebruikt klassiek, veldelen xxx etc 
92 Diversen gebr/xx in zakjes en iets xxx in schoenendoos Uitzoeken' 
93 Diversen vnl gebr met oud en modern matenaal ik dik st boek, wereldwijd 
94 Hongkong en China gebr partij w o veel hoge waarden, iets oud etc 
95 India gebr coli 1860/1998 in blanco album, na 1946 vrw cpl met o a 

Ghandi set Cat w £ 1330 - (2001) 
96 Australië gebr partij vanaf oud tot ca 2000, iets postfns Zeer veel materiaal 
97 USA gebr coli (iets xxx) in 4 zelfgemaakte albums, vanaf oud matenaal tot 

2000, vnl modern 
98 Grand Liban gebr/xx coli 1924/1940 wo betere nrs/sets in blanco album 

Tevens 2 blokken Syrie xxx (tropisch) Zeer hoge cat waarde 
99 België xxx coli tussen 1940/1966 in L F album wo betere exemplaren 

100 Rusland vnl gebr coli 1863/1958 in Kabe album met veel matenaal 
101 USA coli oude poststukken (117 ex) met beschrijving WO 1 POW briefen 

enkele interessante stukken 
102 Nederland coli van 40 voorphil brieven vnl Amsterdam, Rotterdam voor 

1850 
103 Polen gebr partij in 2 dikke banden Tevens iets Filippijnen en Pakistan 

Zeer veel materiaal 
104 USA gebr coli in Schaubek album wo iets aardig klassiek tot 1983 en 

bandje xxx rond 1980 
105 Diversen in 3 banden vnl gebruikt wo Oostenrijk, Roemenie, Australië 

kaarten 
106 Diversen vnl gebruikt in zakjes, op blaadjes, op papier etc wo oud 

Uitzoeken' 
107 Diversen m verhuisdoos met zakjes bladen etc wo leuk klassiek materiaal 

Enorme uitzoekkoop 
108 Diversen wo veel xxx Gnekenland en Canada etc 
109 Joegoslavië en Gebieden gebr/xx coli wo oud materiaal en enkele betere 

o a zeer aardig Servië in spec album 
110 Hongarije gebr/xx wi veel port, opdrukken en ongeregeld op blaadjes 
111 Finland mooie col! FDC's/max kaarten etc en iets postfris in 2 luxe banden 

met cassette 1980/1992 Tevens iets LP bladen etc Ruim 250 exemplaren 
112 Noonwegen coil FDC's/kaarten 1980/1992 in 2 luxe banden met cassette, 

ca 200 stuks met een hoge kostprijs 
113 Denemarken coli FDC's 1980/1993 m luxe band met cassette ca 100 

exemplaren 
114 Engelse Kolomen Royal Wedding 1981 coli FDC's (53 ex) en Silver Jubilee 

1977 coli FDC s (56 ex) in 2 speciale banden 
115 Thailand xxx coli 1990/1996 wi vele blokken, o a ongetand Leuk' 

Onze volledige verkooplijst is op aanvraag gratis verkrijgbaar. 
Zie ook op internet: www.pzv-friesland.nl 
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Pnjs 
200-

600,-
430,-

700,-

110,-

650,-

750,-

250,-

1800,-

110,-

275,-

360,-
50,-
50,-

275,-

350,-
550,-
125,-

1500,-

125,-
90,-

250,-
85-

165,-
450,-

500-
135,-

215,-
60,-
70,-
65,-

100,-

180,-

225,-
45,-

100,-
45,-
30,-

60,-
65,-

300,-
325,-

135,-
45,-
95-
25,-
75,-
75,-
45,-
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185,-
30,-
60-
70,-

325,-
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140,-

125,-
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95-
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BUZIN WINT 
'AMBASSADEUR' 

Jaarlijks wordt de Grote 
Prijs van de Belgische Fi-
latelistische Kunst toege
kend. Eigenlijk gaat het 
om twee prijzen - de 'Am
bassadeur' voor de mooi
ste zegels van een bepaal
de jaargang en de 'Grote 
Prijs voor de beste teke
ning' - en dit jaar zelfs 
om drie prijzen, want de 
categorie 'Best gegra
veerde zegel van de Euro
pese Unie' werd er aan 
toegevoegd. 
Dankzij de voorzitter van 
de Grote Prijzen, dr. Guy 
Coutant uit Deurne, kun
nen we bekend maken 
wie de gelukkigen zijn. 

De Grote Prijs 'Ambassa
deur' van 2004 gaat naar 
André Buzin, voor zijn 
zegel 'Oehoe', de hoge 
waarde uit de Vogeltjes
reeks. René Hausman 
sleepte de de Grote Prijs 
voor de beste tekening in 
de wacht met zijn zegel 
'Paardenkop', opgeno
men in het velletje, ge
wijd aan dieren (Bellica 
2006). En de prijs voor de 
het best gegraveerde ze
gel van de Europese Unie 
gaat naar Oostenrijk, 
voor het blokje Katholi
kentag, dat door Wolf
gang Seidel werd gesto
ken. De prijzen zijn op 
II juni in het stadhuis van 
Brussel aan de gelukki
gen overhandigd. 

NEEM OOK DEEL 
AAN HET FORUM! 

Met de vakantie in aan
tocht kunnen we mooi 
reclame te maken voor 
een leuke site, die uit
komst kan bieden op een 
regenachtige dag. Uit de 
naam van deze website, 
luiDiu.postze^el/orum.nl, 
valt al af te leiden dat het 
om een echt forum gaat. 

gratis en speciaal be
doeld voor Vlaamse, Ne
derlandse en andere 
postzegelverzamelaars. 
De site speelt in op de 
groeiende belangstelling 
voor postzegels en spe
cialistische informatie 
daarover. U kunt er in 
contact komen met ande
re verzamelaars en u mag 
- binnen bepaalde gren
zen - gratis adverteren. 

» U ïta. r*Mt b * M 
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POSTZEGELFORUM.Nl en 
POSTZEGELFORUM.BE 

OPROEP AAN DE VERZAMELAARS 
VAN STEMPELAFDRUKKEN 

Momenteel wordt ge
werkt aan een inventari
satie en catalogisering 
van de zogenoemde ty-
penraderstempels van 
Nederland. Dat zijn 
stempels met een lange-
balk, kortebalk en open-
balk. Gebruik wordt ge
maakt van de gegevens 
die zich onder andere in 
het Museum voor Com
municatie in Den Haag 
bevinden, de stempel-
boeken en stempelkaar
ten. Het Museum be
schikt over alle stempel-
boeken en kaarten, maar 
door onbekende oorzaak 
ontbreekt een deel. Het 
zijn de stempelkaarten 
van het voormalige post-

district Maastricht en wel 
de kantoren vanaf Maas
tricht tot en met Z. De 
stempelkaarten zijn op 
alfabetische volgorde van 
kantoornaam gesorteerd. 
In het verleden zijn ech
ter fotokopieën, vooral 
door de heer Giphart van 
het 'Postmuseum', op 
verzoek van veel verza
melaars en van organisa
toren van tentoonstellin
gen voor een artikel in de 
catalogus, verstrekt. Het 
gaat vooral om de stem
peltypen kortebalk van 
De Munt en openbalk van 
zowel De Munt als de fir
ma Numerofa. 
Om de samensteller in 
staat te stellen om de in

ventarisatie 'compleet' te 
maken wordt hierbij een 
dringende oproep ge
daan aan verzamelaars, 
die over een kopie be
schikken van een of meer 
van de bovengenoemde 
kantoren, een kopie af te 
staan. Ook van een aantal 
kantoren buiten het post-
district Maastricht ont
breken de stempelkaar
ten. Een overzicht uindt u op 
u)U)U).jiIatelie.u)s. 
U kunt reageren per post 
naar Cees Janssen, Tim-
mermanshove 29, 2726 
DX Zoetermeer maar ook 
per e-mail: cees.j.e.jans-
sen(g)hccent.nl. 
Uw medewerking wordt, 
uiteraard ook door het 
Museum voor Communi
catie, bijzonder op prijs 
gesteld! 

Lan̂ ebfllkstempel Kortebollötcmpel Openbalkstempel 

ZEG HET MET 
BLOK-LETTERS... 

De tijd van de losse letter
tjes van het leesplankje 
('aap', 'noot, 'mies') lijkt 
terug te keren. Dat wil 
zeggen: in Hongkong, 
want daar gaf de PTT be
gin dit jaar een velletje 
met dertig zegels uit die 
voorzien zijn van de zes
entwintig letters die het 
alfabet bevat. Alle letters 
komen op z'n minst een
maal voor; vier nogal veel 
gebruikte klinkers ko
men op twee zegels voor. 
De bedoeling van het 
blokje is wel duidelijk (je 
kunt, als je maar vol-
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doende vellen koopt, I 
LOVEYOU, HELLO, GET 
LOST ofSHALL WE MEET 
NEXT SATURDAY plak
ken), maar hoe zit het 

met het tarief? De zegels 
hebben een frankeer-
waarde van 1.40 dollar, 
dus dat kan aardig in de 
papieren gaan lopen... 

'LUIS' SELEKT MAIL 
KRUIPT DICHTERBIJ 

Er zijn op de Nederlandse 
markt ook 'andere' post
bezorgers actief. Een van 
zulke 'luizen in de pels' 
is SelektMail. 
Het bedrijf, dat claimt dat 
het op alle huisadressen 
in Nederland post kan 
bezorgen, zette in januari 
van dit jaar al zo'n zes 

miljoen euro om. En dat 
is knap, als bedacht 
wordt dat het bedrijf nog 
geen drie jaar op de 
markt is. In het eerste 
kwartaal van 2005 wer

den 55 miljoen poststuk
ken bezorgd, zo valt in 
het blad Ondernemen 
(april) te lezen. Het 
marktaandeel van Selekt 
Mail zou daarmee op on
geveer 8 procent liggen. 
TPGPost hoeft zich nog 
geen échte zorgen te ma
ken, maar SelektMail (ei
gendom van Deutsche Post 
en Wegener) kruipt dus 
wel dichterbij. 



NVPV-HAMER 
OVERGEDRAGEN 

Op 2 april jl. hield de Ne-
derlandscheVereeni^infl van 
Vostzegelverzamelaars 
(NVPV) haar jaarlijkse 
Algemene Ledenvergade
ring. Dat gebeurde in 
Utrecht. Op deze verga
dering nam Bert van Tey-
\\ngen (links op de foto) 

afscheid als voorzitter 
van de NVPV. Aart van 
Soest (58, rechts) werd tot 
nieuwe voorzitter be
noemd. Scheidend voor
zitter Van Teylingen wil
de zich, na dertien jaar 
lang het voorzitterschap 
te hebben vervuld, niet 
meer herkiesbaar stellen. 
Als blijk van dank voor 
het vele werk dat Bert 
voor de NVPV heeft ver
richt, werd hij bij zijn af
scheid benoemd tot ere-
voorzitter van de NVPV. 
Er werden op de vergade
ring nog meer mutaties 
doorgevoerd; Ben Mol 
werd gekozen tot vice-
voorzitter en het bestuur 
werd verder uitgebreid-
met twee nieuwe leden, 
te weten Wim Bok uit 
Leerdam en Rob van Brug
gen uit Nijmegen. 

ER GAAT ECHT NIETS 
BOVEN GRONINGEN! 

Wat gaat er boven Gro
ningen? Helemaal niets, 
natuurlijk! En wie daar
aan mocht twijfelen moet 
maar eens een kijkje ne
men op de website van 
Jan Boon, die een mooie 
blik op zijn stempelcol-
lectie Er^aat mets bouen 
Groningen biedt; het adres 
is members.h0me.nl/2neel/. 
Klik op de kaart, kies een 
plaats en u ziet poststuk
ken die één ding gemeen 
hebben: hun relatie met 
de provincie waarvoor 
Jan zulke warme gevoe
lens koestert. 
De website smaakt naar 
meer; laten we daarom 
hopen dat ook de andere 
provincies aan bod zullen 
komen... 

VERZAMELAARS POSTHOORNSERIE 
TELEURGESTELD IN VEILING HARMERS 

Uwe Bleeker, voorzitter 
van de studiegroep Post-
horn/Heuss, is bijzonder 
teleurgesteld in het Ame
rikaanse veilinghuis Mar
mers. Wat is het geval? 
Bij het in New York ge
vestigde bedrijf kwam 
onlangs een aantal com
plete vellen van de fa
meuze Duitse Posthorn
serie onder de hamer. De 
posthoorntjes zijn zo'n 
beetje de meest gezochte 
naoorlogse zegels van 
West-Duitsland. Mar
mers was bereid iedereen 
die daarvoor geld wilde 
neerleggen, scans te stu
ren van de vellen. Na
tuurlijk had de studie
groep daar wel oren naar: 
aan de hand van profes
sionele scans van de vel
len zou het immers mo
gelijk zijn om allerlei de
tails te noteren: velrand-
bijzonderheden, tandin
gen, variëteiten en derge
lijke. Dus werd bij de vei
ling een 'bestelling' ge
plaatst; de groep was be
reid de gevraagde vijf dol
lar per scan te betalen. 
Maar helaas. Marmers 
bleef in gebreke en niet 

duidelijk is waardoor dat 
nou l<wam. Vond men het 
teveel werk of was men 
gewoon een beetje slor
dig? Het Duitse postze
gelblad DBZ, dat zich de 
zaak van de studiegroep 
kennelijk aantrok, ging 
op onderzoek uit. Want, 

vellen in zijn bezit had 
gekregen. Mooi nieuws 
dus voor de studiegroep: 
nu zouden er toch nog 
mooie scans van de vel
len kunnen worden ge
maakt. Nou, mooi niet! 
Want Sieger bleek de vel
len al helemaal te hebben 
opgedeeld in losse ze
gels! De redactie van de 
DBZ, die enigszins ver-
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ZO redeneerde de redac
tie, het was natuurlijk he
lemaal niet uitgesloten 
dat een Duitse verzame
laar of een Duits bedrijf 
een of meer vellen bij 
Marmers te pakken had 
gekregen. En inderdaad: 
de DBZ kwam erachter 
dat de bekende Duitse 
handelaar Hermann W. 
Sieger een deel van de 

bijsterd aan de firma 
schijnt te hebben ge
vraagd waarom het nodig 
was de vellen ratzfatz klein 
zu machen, kreeg van een 
woordvoerder van Sieger 
als antwoord: 'We heb
ben liever honderd tevre
den klanten dan slechts 
eentje. Dat is altijd al het 
devies van Sieger ge
weest.' 

VOPH JUGEND: 
VROLIJK AFSCHEID 

Er zijn niet veel postze-
gelbladen die zich zo 
goed als exclusief op de 
jeugd toeleggen. In Ne
derland hadden we het 
vlot gelayoute en kleurig 
gedrukte Stampie, maar 
dat is helaas al lang ter 
ziele. In Frankrijk ver
schijnt al enige tijd een 
postzegeljeudblad en ook 
in Oostenrijk werd er een 
uitgegeven, VÖPh Jugend. 
Uit het woordje 'werd' 
valt af te leiden dat dit 
laatste blad ook ter ziele 
is - en dat klopt: het blad 
is per I mei jl. gestopt. 
Maar er heerst onder de 
Oostenrijkse jongeren 
geen rouw of droefenis, 
want in plaats van hun 
vertrouwde jeugdblad 
krijgen ze voortaan het 
veel dikkere en ook veel 
vaker verschijnende Oos
tenrijkse bondsblad toe
gezonden. En nog gratis 
ook! De generositeit van 
de bond houdt verband 
met een onlangs gesloten 

deal waarbij de Oosten
rijkse PTT het grootste 
deel van de kosten die 
aan het drukken en ver
spreiden van het bonds
blad zijn verbonden, voor 
zijn rekening neemt. He
lemaal belangeloos ge
beurt dat niet, want de 
PTT mag in het Bonds
blad een flink aantal pa
gina's vullen met - laten 
we zeggen -/ree publicity 
(echte reclame is het nog 
net niet, namelijk). In het 
bondsblad worden sinds 
meijl. speciale jeugdpa
gina's opgenomen. Ie
dereen gelukkig dus! 

FRANSE ZEGELS 
MET EEN LUCHTJE 

Opschudding onder ver
zamelaars van Franse 
postzegels: na de affaire
roodborstje is er nu de 
zaak-Chanel. Bij het 
roodborstje ging het om 
een onaangekondigd 
blokje dat door La Poste 
aan de abonnees van de 
filatelistische dienst 
werd geschonken en in 
een bijzonder kleine op
lage was gedrukt. En nu 
is er iets soortgelijks aan 
de hand met de Chanel-
zegel die eind januari aan 
de loketten kwam. Met 
gaat om een gewone, 
hartvormig getande post
zegel die vrij gemakkelijk 
verkrijgbaar is. Maar er is 
nóg een versie van deze 
zegel: met slittanding en 
zelfklevend. Deze zegel 
wordt als een soort 'Port-
betaaldzegel' gebruikt 
door het bedrijf Chanel. 
Op deze zelfklevende va-

Zo ziet een ucllctje Chanel-
zeljkleuers er uit. 

riant is nu een ware jacht 
ontstaan, metals resul
taat dat de prijs voor zo'n 
zegeltje boven de hon
derd euro is komen te lig
gen. De vraag is hoe reëel 
die prijs is; kan Chanel de 
zegels bijvoorbeeld naar 
believen bijdrukken of 
niet? Het zal vroeg of laat 
wel duidelijk worden... 

VROUWELIJKE BESTELLER VOND 'T WELLETJES: 
POSTBEZORGING NUDISTENKAMP GESTAAKT 

De dertig bewoners van 
een nudistenkamp in 
Groot-Brittannië hebben 
enkele dagen geen post 
ontvangen omdat de 
plaatselijke besteller wei
gerde nog langer brieven 
en pakketjes in het kamp 
te bezorgen. 
De vrouw werd op een 

van haar rondes, 's och
tends vroeg om acht uur, 
begroet door een naakte 
man en daar was ze niet 
erg van gecharmeerd. 
'Niet iedereen wil graag 
al zo vroeg naakte perso
nen zien,' verklaarde een 
begripvolle woordvoer
der van de Britse poste

rijen. De kampbewoners 
voelen zich desondanks 
door de houding van de 
besteller gekrenkt: 'Dat 
we naakt rondlopen bete
kent nog niet dat we een 
misdaad begaan.' Inmid
dels is een andere bestel
ler bereid gevonden de 
brieven te bezorgen in 
het kamp, het oudste per
manente nudistenverblijf 
in Groot-Brittannië. 

EIND AAN BRITS 
POSTMONOPOLIE 

De Britse markt voor 
postbezorging zal met 
ingang van i januari 2006 
volledig worden gelibera
liseerd. Dat is anderhalf 
jaar eerder dan tot dusver 
de bedoeling was. De 
nieuwe datum is bekend 
gemaakt door Postcomm 
(Postal Services Commis

sion), een orgaan dat te 
vergelijken valt met de 
Nederlandse Mededin
gingsautoriteit NMa. Met 
Engelse postzegelblad 
Gibbons Stamp Monthly 
voorspelt dat de maatre
gel ertoe leiden zal dat 
een aantal particuliere 
postbezorgingsbedrijven 
in het leven geroepen zal 
worden, wellicht met ei
gen postzegels. 
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SAMENSTELLING: R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
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WEBSITE: vvww.xs4all.nl/~dziewon/f1la/druktech.htm 

DE PLAATFOUTEN VAN DE BEATRiX-
HANGBLOKJES (WORDT VERVOLGD) 

Bij de hangblokjes van 
€0.78 met PTTPost-logo 
zat vanaf het begin (janu
ari 2002) een uitstulping 
op de vijfde bar van de 
barcode [i]; deze uitstul
ping bleef tot in april jl. 
onopgemerkt! De afwij
king werd gemeld in het 
meinummer van Filatelie. 

Wat bij hetzelfde blokje 
niet meteen opviel was 
een donkere plek net on
der het hangoog aan de 
rechterzijde [2]. Kwam 
de barcode-uitstulping 
zowel voor bij de blokjes 
met brede hechtpunten 
(i.o mm) als bij die met 

de smalle (0.7 mm), dit 
vlekje was slechts te vin-

' den bij de hangblokjes 
I van €0.78 met smalle 
1 hechtpunten. Vreemd 
1 dus, als het zou gaan om 

een kenmerk van de 
(donker)blauwe cihnder, 
want de uitstulping zat er 
vanaf het begin en ook de 
al eerder gemelde don
kerblauwe punt boven de 
' i ' van 'Wi' [3]. Of zat de 
vlek misschien op een 

, andere cilinder? Dat zou 
dan de portretcilinder 

( moeten zijn. En als dat zo 
j was, dan zouden andere 
i waarden die vlek toch 
i ook kunnen hebben? 

Gericht zoekend bij de ' 
diverse nominale waar- i 
den was de vlek al gauw | 
gevonden bij de hang- | 
blokjes van €0.39 en | 
€1.00 met smalle hecht- | 
punten (0.7 mm). En j 
zelfs bij de hangblokjes j 
van €3.00! Bij deze laatste j 
waarde was het vlekje i 
heel wat minder opval
lend, omdat de lichtpaar- ' 
se kleur wat beter wordt ! 
afgedekt door het rood, i 
maar tóch; de vlek was j 
er. Kortom, we hadden { 
weer een kenmerk van de 
portretcilinder. Want de j 
kras boven de ogen op 
zegel I [4] werd ook aan
getroffen bij de hang- ' 
blokjes van €0.39, €0.78, ' 
€1.00 en €3.00! Van alle i 

waarden met smalle 
hechtpunten werd alleen 
bij de hangblokjes van 
€0.50 de kras boven de 
ogen niet aangetroffen. 
Zoeken naar de vlek on
der het hangoog leverde 
bij deze waarde tot dus 
ver ook niets op. 

Een nog grotere verras
sing was een vondst van 
medio mei jl.: een hang-
blokje met zegels van 
€3.00 met brede hecht
punten (i.o mm) dat ook 
de bewuste vlek onder 
het hangoog vertoont 
[5]-
Hoe valt dat nu te rijmen? 
Eigenlijk niet zo vreemd, 
aangezien de blokjes van 
€0.39, €0.50 en €3.00 de 

enige waarden waren met 
de in het meinummer af
gebeelde krassen (aan
wezig op de portretcilin-

j der) op de rechterblok-
rand, naast de barcode, 
naast zegel 2 [6]. De por
tretcilinder moet vrij snel 
na de drukvan die drie 
waarden (of nog tijdens 
de productie) uit de rou
latie zijn gehaald en ver
vangen door een portret-
cilinder zonder die kras
sen, maar ook zonder de 

I kras naast de hals op ze
gel 2. De zegel van €3.00 
met die kras naast de hals 
[7] gaat altijd vergezeld -
op hetzelfde blokje - van 

, de groene punt op zegel 5 
I [8], maar de groene punt 

bestaat ook zonder de 
kras naast de hals. 
Nu wordt het ineens een 
stuk duidelijker. Na het 
in gebruik nemen van de 
nieuwe cilinder is de ze
gel van €3.00 gedrukt sa
men met een groene ci
hnder waar de punt nog 
opzat (en met de rode ci
hnder met diverse kras
sen op verschillende 
plekken), maar waarbij 
de portretcilinder al een 
klein gebrek vertoonde: 
de zojuist gevonden vlek! 
En dat alles met eerst met 
de brede hechtpunten. 
Bij een latere oplage van 
de zegel van €3.00 - met 
smalle hechtpunten - was 
de portretcilinder al weer 
zwaarder beschadigd en 
was er 'oogschade' opge
lopen. 
Rest nog het volgende 
probleemgeval: de hang
blokjes met zegels van 
€0.50 met smalle hecht
punten, die noch de kras 
naast de hals op zegel 2 
vertonen, noch de kras 

! boven de ogen op zegel i, 
noch het vlekje onder het 
hangoog. 
Welke portretcilinder is 
voor die oplage van de 
blokjes van €0.50 ge
bruikt? 

Een andere leuke plaat-
fout is de witte kras ach
ter de vermelding '0.25' 
in het rode vlak boven de 
zegels van de hangblok
jes van €0.25 [9]. Dit 
kenmerk, dat nog maar 
net bekend is - het werd 
begin mei jl. ontdekt -
komt voor bij alle versies 
van de hangblokjes met 
zegels van €0.25! 
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25 JAAR BEATRIX 
OP DE TROON 

Op 3 o april van dit jaar 
verscheen een blokje met 
vijf zegels. De zegels ver
tonen alle een andere af
beelding en ze hebben 
ook verschillende nomi
nale waarden. Dat is vre
selijk onhandig als je 
voornamelijk brieven tot 
20 gram verstuurt, want 
wat moetje dan met een 
zegel van €1.17, €1.56 of 
€2.25?. En de doffe ellen
de van de Fabritiusblok
jes, die een mix van ze
gels van €0.39 en €0.78 
te bieden hadden, lag 
nog wel vers in het ge
heugen... 
Voor verzamelaars en 

royaltyvolgers is dat na
tuurlijk geen enkel pro
bleem. Bij hen gaat het 
complete blokje linea recta 
het album in. Op de druk 
vanJoh. Enschede'Security 
Print  is weing aan te 
merken, zij het dat er 
weer volop bak en 
braadspatten te vinden 
zijn. Soms is zo'n spetter 
wat groot uitgevallen: zie 
de afdruk rechtsboven 
van een fragment waarbij 
naast de 'gg' van het jaar
tal niet alleen een klod
der 'cyaanblauw' is te
rechtgekomen, maar ook 
een mespuntje 'zwart'. 
De zegels van het zilveren 
regeringsjubileum kon
den natuurlijk niet ver
schijnen zonder dat er 

ook van een begeleidend 
'prestigeboekje' sprake 
was. Alle zegels  in to
taal dus een nominale 
waarde van €6.15  zijn in 
dat boekje (dat op dezelf
de dag uitkwam) terug te 
vinden. Niet gek, zoveel 
nominale waarde voor 
een bedrag van slechts 
€g.95! Waaraan hebben 
we dat te danken? TPG
Post Verzamelmarkt 
komt straks nog zwaar in 
derode cijfers... 
Zijn er verschillen tussen 
de zegels in de boekjes en 
die uit de blokjes? Zo op 
het oog niet. Rastermaat, 
rasterhoeken, papierrich
ting en fosforbalk blijken 
identiek te zijn. Alleen 
hebben de zegels uit het 

AANGETEKENDZEGELS BEGIN VAN DIT 
JAAR UITGEGEVEN IN NIEUWE VERSIE 

Eind januari 2004 vonden 
we voor het eerst een 
aangetekendzegel met de 
vermelding RRCA als 
voorloopletters bij de 
Track&Tracebarcode. De 
zegels waren gedrukt in 
boekdruk bij Lijnco in 
Groningen. 
Begin januari 2005 ver
scheen een nieuwe va
riant van de aangete
kendzegel, nu weer terug 
in offset. De verschillen 
bij de barcode zijn het 
opvallendst. De barcode 
van aangetekendzegel 6 

is massief (laserjet), ter
wijl die van zegel 7 duide
lijk uiteenvalt in een grof 
punten patroon (Inkjet). 
Het internetadres onder
in het ontvangstbewijs is 
aangepast en ook de ach
terzijde heeft een iets an
dere tekst. 

Waar de zegels zijn ge
drukt? Terug bij Pro
forms/Profix, Heerhugo
waard, na een doorstart? 

AGZCA6 sene 000199? 
AGZCA7 serie 5oo'6g9' 

De nummering die ik 
hanteer heeft betrekking 
op het complete, post
frisse 'blok' met zegel. 
De versie 7 is ook te vin
den in het hangmapje 
met vijf aangetekendze
gels, dat de koper een 
korting van €0.20 per ze
gel oplevert:; los kosten 
de zegels €5.75, terwijl 
het hangmapje €27.75 
kost. 
Het hangmapje heeft als 
productbarcode 142828 
en de Track&Tracenum
mers waren al meteen 
veel hoger (666, 685) dan 
de nummers uit de losse 
verkoop. 

blokje ter hoogte van de 
tanding wel wat kleur 
meegekregen van de 
blokrandversiering en 
van de buurzegels. 
Vraagje: waarom eigen

lijk gekozen voor de der
tigste april als uitgifteda
tum als je van te voren 
weet dat er op die zater
dag geen postkantoor 
open is? 
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• ■ ■ ■ ^ ^ ^ ■ ■ i SAMENS SAMENSTELLING: JAN BORLUUT 

OORLOG EN VREDE: 
VIER BLOKKEN 

Op 9 mei 2005 versche
nen drie blokken van tien 
zegels (tweemaal vijf) van 
€0.44 met als thema de 
beëindiging van de Twee
de Wereldoorlog. Er ver
scheen ook een blok met 
tienzegels (vijfmaal twee) 
van €0.44 gewijd aan de 
Koreaanse Oorlog. 

De TweedeWereldoorlog
zegels zijn in rasterdiep
druk uitgevoerd op de 
tweede Goebelpers (die 
met de scheerperforeer
inrichting). 
Het formaat is dat van de 
emissie Oorlogsvrijwilli
gers van vorig jaar, dat 

toen nieuw was: 35.0 bij 
35.0 mm, met een perfo
ratiemaat van ii'/i (20 
tanden horizontaal, 20 
tanden verticaal). De ho
rizontale zijde komt over
een met de cilinderom
trekrichting. 
De blokken zijn in drie 
naast elkaar geplaatste 
panelen op de drukcilin
der gezet. 
De perforatie loopt in de 
zijranden geheel door en 
er IS in boven en onder
rand één perforatiegat 
aangebracht. 
Op de onderranden, 
rechts van de blokken, 
staan de productbarco
des: t24325, 124333 sn 
t24340. De panelen zijn 
niet genummerd. 

De Koreazegels zijn even
eens in rasterdiepdruk 
uitgevoerd. Ook hier 
werd de tweede Goebel
pers gebruikt. Het zegel
formaat is echter anders: 
formaat 3 ofwel 27.66 bij 
40.2 mm. De perforatie
maat is ii'/2 (16 tanden 
horizontaal, 23 tanden 
verticaal); de korte zijde 
vertegenwoordigt de ci
linderomtrekrichting. Op 
de drukcilinder zijn zes 
panelen geplaatst, waar
bij de panelen i, 2 en 3 
boven de panelen 4, 5 en 
6 staan. De perforatie 
loopt in alle velranden 
door. 
Op de onderranden staat 
links van het blok de pro
ductbarcode: 424357. 

TOERISME IN 
COMBINATIEDRUK 

Op 9 mei 2005 versche
nen drie blokken met tien 
zegels (vijfmaal twee) van 
€0.44, gewijd aan het 
toerisme in België. De ze
gels zijn  zoals gebruike
lijk bij de toerismeemis
sies  uitgevoerd in plaat
druk. Ze werden ontwor
pen en gegraveerd door 
Guillaume Broux. 
Er is in een combinatie 
van staaldiepdruk en 
tweekleuren rasterdiep
druk gebruikt. Daarbij is 
gebruik gemaakt van de 
eerste Goebelpers (die 
met een kamperforeerin

richting). Het formaat is 
3 (27.66 bij 40.2 mm). 
De blokken werden voor 
zover het het rasterdiep
drukgedeelte betreft in 
vier panelen op de cilin
der geplaatst; de 2 pane
len boven en onder wer
den kopstaand ten op
zichte van elkaar gezet. 
De plaatdrukcilinders 
hebben een driemaal zo 
grote omtrek, met andere 
woorden driemaal vier is 
twaalf panelen. De pa
neelnummers op de 
blokrand onder zegel 8 
lopen van i tot en met 12. 
De perforatie loopt in de 
zijranden geheel door en 
in boven en onderrand is 

één perforatiegat aange
bracht. 
Op de onderranden, 
rechts van de blokken, 
staan de productbarco
des: 4243 ^4 (75 J33r Zim
mertoren Lier), 424371 
(Belfort van Bergen) en 
■124388 (Klok op de 
Kunstberg). Paneel 10 is 
voorzien van een drukda
tum (21.IV.05) Ên ssn ^^I' 
telnummer (E76621). Bij 
paneel 12 zien we onder 
de linkeronderrand twee
maal (per kleur) zes blok
jes, die van links naar 
rechts in kleurintensiteit 
toenemen. Onder de pa
neelnummers staan pas
kruisen. 
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SCHELPEN 
EN SLAKKEN 

Op zaterdag 25 juli ver
schijnt een blok met zes 
zelfklevende zegels van 
€0.44 die afbeeldingen 
van schelpen en slakken 
laten zien. De zegels zijn 
ontworpen door Diane 
Bruyninckx. De voorver
koop wordt medegeorga
niseerd door de Belgi
sche Vereniging van Con
chyliologie. De hierna 
vermelde Nederlandse 
benamingen van de 
schelpen en slakken zijn 
afkomstig van de website 
van deze vereniging. 
De zegels zijn voorzien 
van de zegelnummers 
2005 17a t/m 2005 i7f 

17a Buccinum undatum 
(wulk) 

17b Donax vittatus 
(zaagje) 

17c Epitonium clathrus 
(wenteltrapje) 

i7d Anodonta cy^nea 
(open zwanemossel) 

17e Cepaefl nemoralisen 
Anon ater (tuinslak 
en wegslak) 

i7f Anodonta cygnea 
(dichte zwanemos
sel) 

Conchyliologen noemen 
de wegslak Anon rufus, 
terwijl op de afbeelding 
van het blok toch degelijk 
Anon ater staat! Beide na
men zijn kennelijk syno
niem, al wordt wel on
derscheid gemaakt tus
sen Anon ater subsp. ater en 
Anon ater subsp. rujiis. Ater 
is 'zwart' en rufus is 
'rood' in het Latijn. Twee 
huisjes van Cepaea nemora
lis staan op het blokje af
gebeeld  niet als één van 
de zes postzegels  en 
kunnen tóch als zelfkle
ver uit het blokje gelicht 
worden (en daarna wel
licht gebruikt als zegel?). 
Diane Bruyninckx ont
wierp eerder de zegels 
van de Gentse Floralien 
van 2000. 

http://21.IV.05


ZOMERZEGELS (VAKANTIE/VACANCES: 
FRIVOOL GEPERFOREERD) 

Op g mei 2005 versche
nen twee blokken met 
tien zegels van €0.50 met 
prioraanduiding, die op 
een frivole manier diago
naal zijn geplaatst. 
De zegels zijn in raster
diepdruk uitgevoerd, 
waarbij gebruik werd ge
maakt van de tweede 
Goebel-pers (die meteen 
scheerperforeerinrich-
ting). De blokken zijn in 
drie naast elkaar ge
plaatste panelen gedrukt. 
De perforatie loopt in alle 
velranden door. Door de 
grillige lay-out sluiten de 
perforatielijnen van de 
naast elkaar staande 
blokken niet zonder 
meer aan. Vermoedelijk 
staan de blokken niet 
steeds op gelijke hoogte 

en zullen de afmetingen -
voor zover het de hoogte 
betreft - niet steeds con
stant zijn. 
Onder de zegels op posi
tie 5 - van boven naar be
neden, 'shngerend' ge
teld - staan de paneel-
nummers i i n , 2222 en 
3333-
Op de rechterrand staan 
onderaan de productbar
codes:-1-24395 en 
-1-24401. 

Alle productbarcode-
nummers van de bijzon
dere uitgfiten die op 9 
mei 2005 verschenen lo
pen netjes op: van 24326 
tot en met 24401. Ook de 
hierna te vermelden post
zegelboekjes sluiten qua 
nummering aan. 

ZELFKLEVENDE ZEGELS DOEN HET GOED: 
VIJF NIEUWE BELGISCHE HANGBOEKJES 

De Post en het publiek 
hebben de smaak van de 
zelfklevende zegels goed 
te pakken. Op g mei 2005 
verschenen vijf hang-
boekjes met tien zelfkle
vende zegels in het be
kende formaat. Vier daar
van zijn wensenboekjes: 

- Geboorte (meisje) voor 
prior binnenland, niet-
genormaliseerd tot 50 
gram (=€0.80); pro
ductbarcode -t-24418; 

- Geboorte (]onQm) voor 
prior binnenland, niet-
genormaliseerd tot 50 
gram (=€0.80); pro
ductbarcode-1-24425; 

BigaSSaBSIBEBiDai 

- Humelijkvoor prior bin
nenland, niet-genor-
maliseerd tot 50 gram 
(=€o.8o); productbar
code-1-24432; 

- Harten voor prior bin
nenland, genormali
seerd tot 50 gram 
(=€0.50); productbar
code+24449. 

De twee 'Geboorte' hang-
boekjes zijn ontworpen 
door Ever Meulen, die 
ook de beide vakantieze
gels van dit jaar heeft ge
maakt. De versies 'Har
ten' en 'Huwelijk' zijn 
ontworpen door het col
lectief MVTM. 

fimiiigiil .•. 5"41288S'024«0f 

Tegelijkertijd verscheen 
voor priorbrieven binnen 
Europa (genormaliseerd 
tot 50 gram ofwel €0.70) 
een hangboekje met tien 

Darwin-tulpenzegels 
voorzien van de aandui
ding A-pnor. Herontwerp 
is van André Buzin. 
Opvallend is hier het 

hoge tarief voor de aan
kondigingszendingen 
(tot 50 gram), dat€o.io 
hoger ligt dan voor de 
brieven binnen Europa! 
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Op 8 februari ging de se
rie Mooi Nederland van 
start, met blokjes die ge
wijd waren aan Neder
land (bij Steenwijk) en 
Nijmegen. Daarna was 
het de beurt aan Rotter
dam en Weesp, die op i2 
april met een blokje be
dacht werden. En op 14 
juni kwamen de afleve
ringen 5 en 6 aan de lo
ketten, uitsluitend in 
Goes en Monnickendam, 
de plaatsen die nu ver
eeuwigd werden. 
De velletjes bevatten vijf 
postzegels van €0.39. De 
velletjes zijn zoals gezegd 
alleen verkrijgbaar in de 
genoemde plaatsen en bij 
de CollectClub. 

Afbeeldingen 
In Goes was de ontwerp
ster vooral onder de in
druk van de ganzen die 
daar rondlopen. De gans 
heeft dan ook een promi
nente plek op de zegel 
gekregen. De oude 
stoomtrein, die nog 
steeds van Goes naar 
Borsele loopt, staat pro
minent op het velletje en 
ook zien we de televisie-
mast van Goes, die vijftig 
jaar geleden gebouwd 
werd. 
De naam 'Goes' is wel
licht afgeleid van 'gans' 
of'ganzen'. De Ganzen-
poortbrug (of Stenen 
Brug) verwijst hier in elk 
geval naar. Het grote ge
bouw links van de Grote 
of Maria Magdalenakerk 
(15de eeuw) is het stad
huis van Goes, waarvan 
de oorsprong teruggaat 
tot de 14de en 15de eeuw. 
Het gebouwtje op de 
voorgrond is de oude vis-
afslag, de zogenoemde 
visperk, waar in vroeger 
tijden onder toezicht van 
de stedelijke overheid vis 
uit de Noordzee of de 
Schelde werd verhan
deld. De molen de Koren
bloem is op het velletje 
verscholen achter het 
groen, waardoor niet zo 
goed te zien is dat het om 
een stellingmolen gaat. 

Het postzegelvelletje van 
Monnickendam heeft 
dankzij het gebruik van 
de kleuren geel en licht
blauw een zomers karak
ter. Ook het zeilbootje 

verwijst naar een mooie 
zomerse dag. De Speelto-
ren aan de rechterkant 
van het velletje is een van 
de oudste gebouwen van 
Monnickendam; die 
stamt uit de i6e eeuw. 
Monnickendam viert dit 
jaar dat het 650 jaar gele
den stadsrechten kreeg. 
Het was destijds al een 
bedrijvig plaatsje. Door 
het water van de Purmer, 
de Wormer en de Scher
mer vormde het de toe
gang tot Alkmaar. Nog 
steeds speelt het water er 
een belangrijke rol. De 
haven, rechts op het vel
letje, is er nu voor talrijke 
pleziervaartuigen en er is 
een cruiseschip afge
meerd. Het bruggetje in 

het midden geeft water
toeristen toegang tot het 
IJsselmeer. De kade 
rechts hiervan heet Ha
ven; het is de oude haven 
uit vroeger dagen. 
De Grote Kerk is op de 
postzegel geplaatst om
dat deze beeldbepalend is 
als je Monnickendam na
dert. Aan de linkerkant 
van het vel is de plaatse
lijke postbesteller in actie 
te zien - terecht, want 
ook in Monnickendam 
bezoekt TPGPost vrijwel 
dagelijks alle adressen. 

Ontwerpster 
Esther de Vries, de ont
werpster van de reeks 
blokjes, studeerde in 
1998 af aan de Rietveld 
Academie in Amsterdam 
en is sindsdien werk
zaam als zelfstandig gra

fisch ontwerpster in die 
plaats. Zij ontwerpt voor
al boeken, catalogi voor 
kunstenaars, educatieve 
boekjes en inrichtingen 
van ruimtes. 

Overige gegevens 
De velletjes zijn verkrijg
baar op verkooppunten 
in de genoemde plaatsen 

en worden - zolang de 
voorraad strekt - ook ver
kocht door de CollectClub 
in Groningen. De fran-
keergeldigheidsperiode 
van de zegels is niet be
paald. De oplage is in 
beide gevallen 100.000 
velletjes. De velletjes zijn 
gedrukt bij Joh. Enschedé 
Security Print Haarlem. 

EMISSIEKALENDER 
TWEEDE HALFJAAR 

We hadden u graag op 
deze plek het programma 
van TPGPost voor het 
tweede halfjaar van 2005 
gegeven. Maar helaas: op 
het moment dat de kopij 
voor deze editie van Fila
telie naar de drukker 
ging, was het bewuste 
programma nog niet offi

cieel vrijgegeven, waar
door we u moeten teleur
stellen. 
Het is echter mogelijk dat 
het programma wel tijdig 
genoeg werd verstrekt 
om het op een andere 
plaats in deze editie van 
het blad te publiceren, in 
welk geval u het dus el
ders aantreft. Voor het 
laatste emissienieuws: 
www.filatelie.ws. 

http://www.filatelie.ws
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Landelijke secretariaten: 
NVPV: C.H. Meijer, De Schöppe 
20, 7609 CB Almelo, ©0546
864988, s^:cormeijcr.2@planrt.nl. 
Federatie I.V. Philatelica: J.M.G. 
van MuUekom, p/a Zwaardve
gersgaarde 130132,2542 TH 
Den Haag, ©0703663465. 
De Globe: wnd. A. Oskam, Was
hingtondreef 44, 6716 MP Ede. 
Jeu^dFilatelie Nederland: mw. W. 
ten Noever Bakker, Valkehorst 
5, 2675 WD Honselersdijk, 
©0174

63ioi5,J!:u)illeke,tnb@)u)xs.nl. 
Ned. Ver. Voor Thematische Filate
lie: J.C. van Duin, Berglustlaan 
84, 3054 BK Rotterdam, ©010
4610573. 

Aalsmeer: 
P.V. Aalsmeer; M. Mijwaart, 
postbus 249,1430 AE Aals
meer, ©0297321656. 
Alblasserdam: 
P.V. 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.karsch(3)hcctict.nl. 
Almere: 
VPVAAImere; 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, 
^■pm.udpoel(5)tiscali.nl. 
Altena: 
NVPV; mw. A. SprangersBak
kenes, Provincialeweg N128, 
4286 EE Almkerk, ©0183
403952. 
Amersfoort: 
A.FV; mw. M. van der Weijden, 
Grienden 67, 3831 HP Leus
den, ©0334945343, 
LiMi)dWeijden@mdis.nl. 
Amstelveen: 
PV Amstclucen ; S. Zaal, W. van 
BorsseIenweg74,1181PH Am
stelveen, ©0206470753. 
Amsterdam: 
NVPV; M.M. Kleij, Haya van So
merenlaan 50,1187 RB Amstel
veen, ©0206405039. 
Hollandia; E.F. Nagel, Reijer 
Spreijstraat 12,1391 GA Ab
coude, ©0294283962. 
AV'De Philatelist'; D.T.H. Vos, 
Elpermeer 63,1025 AB Am
sterdam, ©0204922810. 
ASV Shell Filatelie; J.E. Holewijn, 
Shell International Chemicals 
BV, Postbus 38000,1030 BN 
Amsterdam, ©0206302006. 
PVWAFilatelie; F.R. Brugman, 
Dissel 39,1141ZM Monnicken
dam, ©0299654163. 
FV 'Statuut 80'; vacature. 
PVPostüumaat; H.L.J. van den 
Brink, Beethovcnstraat 1862, 
1077 JX Amsterdam, ©020
6764098, ^secretaris®) 
postautomaat.nl. 
AmsterdamNoord: 
PV AmsterdamNoord; P. van 
Veen, IJplein 566,1021 NA Am
sterdam, ©0206366823. 

Apeldoorn: 
NVPV; K.E. de Vries, Wildernis
laan 13,7313 BB Apeldoorn, 
©0553554IIO
FV 'De Globe'; A. Maas, Klomp
straat 29,7311 CR Apeldoorn, 
©0555223655, i5äarendmaas{p) 
daxis.nl. 
Appingedam: 
PVAppinfledam; 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, Winscho
tenstraat 41, 6835 AS Arnhem, 
©026323t678, :^j_huiskcs@ 
hetnet.nl. 
FV 'De Globe'; G.A. Macrander, 
Sleedoornlaan 6, 6841 AB Arn
hem, ©0263218839, 
:=ir.tenhoedtoi@)chello.nl. 
Assen: 
WPV Assen; Y. Postuma, Vol
machtenlaan 8, 9331 BLNorg, 
©0592612413. 

B 

Baarn: 
PVBaarn; A.C. Engelberts, Le
pelaarstraat 20, 3742 XP Baarn, 
©0355416496. 
Badhoevedorp: 
Vereniging Philetclica Badhoeue
dorp ; T. van Leeuwen, Jan Ben
ninghstraat43,1181 SB Am
stelveen, ©0206415022. 
Barneveld: 
FV'De Globe'; P. Broekema, 
Amersfoortsestraat3i, 3772 
CE Barneveld, ©0612398602, 
wdeglobebarneueldcffiuianadoo.nl. 
Bergen op Zoom: 
PV'Onderling 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'DeGlobe';E.A.OudeElfe
rink. De Haaghe 37,6641BJ 
Beuningen, ©0246777132. 
Beverwijk: 
KPC BeucruJijk; R.v.d. Runstraat
Steijn, Moerdijkstraat 18,1944 
VJ Beverwijk, ©0251224978. 
De Bilt/Bilthoven: 
PV 'Het Postmerk';. J.H. te Brin
ke, Fabiuspark 109,3721 CL 
Bilthoven, ©0302292047. 
Blitterswijck: 
PVDeMaasdorpen; A.J.M. Goo
ren, Op de Smelen 38, 5863 BN 
Blitterswijck, ©0478531992. 
Bloembollenstreek: 
IV Philatelica; mw. M.J. Schelle
kens, Raafstraat 1,2406 EB Al
phen a/d Rijn, ©0172475944. 
Bodegraven: 
NVPV; S. Vellekoop, Koningin
neweg 158, 2411XW Bodegra
ven, ©0172613475. 
Borne: 
NVPV; C.H. Meijer, De Schöppe 
20,7609 CB Almelo, ©0546
864988, :s;cor.meijer(ä)hccnet.nl. 
Boskoop: 
NVPV; E. Stammers, Kievit
straat 52, 2771 TD Boskoop, 
©0172214592. 
(3estammers@)hetn et.nl. 
Boxmeer: 
PHVBoxmeer e.0.; H. Bruins, 

Steenstraat 113, 5831JD Box
meer, ©0485576729, 
■•■■he.bruins@)planet.nl. 
Boxtel: 
WBV; J.A.C. Schüller, Markt 
27, 5281 AV Boxtel, ©0411

673775
Breda 
PVBreda; B.H. Kleiman, Para
dijslaan 23,4822 PD Breda, 
©0765427277. 
Brielle: 
PV Philatelica BrielleWestuoorne; 
H.G.T.M. Overbeek, Sluys
straat 14, 3237 AT Vierpolders, 
©0181415640. 
Bruinisse: 
PVBruinisse; A.B. van der Wek
ken, Mast 70, 8081 NE Eiburg, 
©0525684841. 
Brummen/Eerbeek: 
FV'De Globe'; C.W. Stolk, Ruy
genbosweg 55, 6961GT Eer
beek, ©0313650802. 
Bussum: 
FV De Verzamelaar Bussum & Om
streken; O. Louw, Brinklaan 
152,1404 GX Bussum, ©035
6933132. 

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

Dalfsen: 
IV Philatelica; J. Schoemaker, 
Magnolialaan 9, 7711 LX 
Nieuwleusen, ©0529484061. 
Delden: 
PC Delden; H. Verschnüren, 
Langestraati33,7491 AD Del
den, ©0743761719. 
Delft: 
WP Dcljt; J.C. van Muiswinkel, 
A. van Schendelplein 71, 2624 
CR Delft, ©0152564838, 
shansmuis^jcuanmuisuiinkcl. 
speedlinq.nl. 
Delfzijl: 
PV'De Fiuel'; P.A.M. Helwig, 
Hoefsmederij 38, 9932 GS 
Delfzijl, ©0596626213. 

Deventer: 
NVPV; Marielle Vaessen, Wip
pert 2,7216 PN Kring van 
Dorth, ©0573221315, 
^iin/o(3)DeuenterPost2egelclub.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(Gld): 
FV 'De Globe'; J.F. van Ushen, 
Acaciastraat 26, 6982 AR 
Doesburg, ©0313474317. 
Doetinchem: 
FV'De Globe'; J.H. Peters, G 
Grootestraat 36, 7009 MJ Doe
tinchem, © 0314342773. 
Dordrecht: 
WPV Dordrecht; S.D. Akkerman, 
Nolensweg 104, 3317 LG Dor
drecht, ©0786170884. 
DPV 'De Postjager'; R.C Vos, Van 
Slingelandtlaan 20, 3311 DS 
Dordrecht, ©0786146165. 
Drachten: 
PV Drachten; mw. E. Terpstra
Meijers, Slinge 35, 9204 KK 
Drachten, ©0512521562. 
Driebergen: 
FV 'Stichts Ouerkuiartier'; dr. R. 
Hajer, Rosariumlaan 27, 3972 
GE Driebergen. 
Drenten: 
PVDronten e.o.; mw. A.P. Schip
persHooglugte, De Fazant 19, 
8251 MP Dromen, ©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, 6049 GA Herten, 
©0475330788. 
PhV GelrcGulick/Echt; Vic Bours, 
Irenelaan 6, 6114 BS Susteren, 
©0464492604. 

EdamA'olendam: 
P.V. 'Euopost'; L.P.C. Smits, J.M. 
Osterlinghstr. 34,1135 ED 
Edam, ©0299372017. 
Ede: 
FV'De Globe'; G. Radstaat, Wil
terdinkstraat 22, 6712 EC Ede, 
©0318638634, iäag.radstaat(3) 
hccnet.nl. 
Eindhoven: 
EFV; H.J. Hofstede, Van Galen
straat 17, 5 694 CD Son en 
Breugel, ©0499 476414. 
Eist: 
FV 'De Globe'; J.G.C, de Wolf, 
Galgenplek 9, 6662 VS Eist, 
©0481376064. 
Emmeloord: 
IVPhilatelica;J. Gerbens, 
Noordzoon 48,8316 CJ Mark
nesse, ©0527201960, 
«j.gerbens(i)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, Berioherhof 15, 6132 SN 
Sittard, ©0464518576. 
Goeree/Overflaickee: 
FVGoeree/Ouerflakkee; drs S. 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, 
©0187611542. 
Goes: 
FV 'De Beuelanden'; J.A. Grim
minck, Vogelzangsweg42, 
4461NH Goes, ©0113227945. 
Goor: 
NVPV; H.G. Lammersen, van 
Eedenstraat 42, 7471 ZR Goor, 
©0547273033. 
Gorinchem: 
PVGorincheme.o.; W. Bok, 
Overheicop 30,4145 KT 
Schoonrewoerd, ©0345
611614, »uiimbok@hetnet.nl. 
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Gouda: 
WPVGoudü,mw. E.J Binee, 
Rossinistraat 20, 2807 HK
Gouda, ©0182525327 
'sGravenhage: 
HPhV; L.H J. Oosterloo, Benve
nutolaan 8,2253 AH Voor
sclioten, ©0715722702. 
Philattlica Den Haag; J.P. Lok
ker, Tomatenstraat245, 2564 
CR Den Haag, ©0703256494. 
PC 'De Knn^', W. Hoogendijk, 
Weerselostraat 15, 2541VM 
Den Haag, ©0703297787. 
PV 'Vredestcin'; P.W. van de Nes, 
Rietvoorndaal 160, 2553 NN 
Den Haag, ©0703976965. 
PV'sGrauenhii^ee o ; J. Alsem
geest, Zwedenburg 254,2591 
BM Den Haag, ©0703473547. 
Groningen: 
IVPhilatelica; D. Roosjen, Me
zenlaan 13,9753 HX Haren 
(GR), ©0505344229. 
PVGronitiaen; J P.A Tolsma, 
Pliil. Centrum, Emmastraat5, 
9722 BW Groningen,®050
5018234. 

H 

Haarlem: 
NVPV; P. Huyg, Spaarnrijk
straat 44, 2024 EK Haarlem, 
®0235263267(na 19.00 uur) 
NPhüatehca, H.J. Hooning, 
Halbertsmastraat 48, 2035 CH 
Haarlem, ©0235362980. 
HFV 'Op Hoop van Zegels', L A 
Koelemi], postbus 6236, 2001 
HE Haarlem, ©0235244520. 
Haarlemmermeer: 
PV Haorlemmermeer; mw. M. 
van DitzhuyzenAlbarda, Dor
sersstraat79, 2151 CG Nieuw
Vennep, ©0252673134. 
HalfwegZwanenburg: 
PZVSPA;JC van der Bijl, 
Houtrijkstraat9,1165 LL Half
weg, ©0204974024. 
Harderwijk: 
PV HardcriDijk en Omstreken; 
W.C. Willemse, Bosboom 
Toussainstr 5, 3842 ZZ Har
derwijk, ©0341413653. 
HardinxveldGiessendam: 
PV'De Philatelist'; A.C.J, van 
Baaren, DeBuurt45,3372DB 
BovenHardinxveld, ©0184
618112, • ar]anvanhaaren(fi) 
hetnct 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^owaard e.o ; mw. 
L.J. Folkers, Bloemaertlaan 11, 
1701VH Heerhugowaard, 
©0725715665. 
Heerlen: 
PVHeerlen e o , mw. C.H. Wol
smgGrens, Promenade 267, 
6411JJ Heerlen, ©045

2 5717790 
c= Heeze: 
2] Filatelie Heezc; J. van der Linden, 
= Atlas 42, 5591 PK Heeze. 
= Den Helder: 
„ FV Den Helder; L.J. Hordijk, Ro
 zenstraat i i , 1782 MS Den Hel
" der, ©0640772367. 
< Hellevoetsluis: 
^ P V Helleuoetsluis; J.J. Koppe
"■ nol, Handlog 6, 3224 PG Hel

J P A l^voetsluis,©0181322699. 
Q K R Helmond: 
^ • W PV 'De Helm, Helmond en Om

streken'; T.A.J. Leijten, Eikenwal 
15, 5706 LJ Helmond, ©0492
534793, st.leijten2(3)cliello 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: 
'sHcrtoaenbosschc FV; R. van 
Achterberg, Kloosterstraat 19. 
5301 BM Zaltbommel, ©0418
680790, i rcneuanachterberfl 
@tiscali nl. 
Heusden: 
PV 'Black Penny'; M.L.H. Verha
ren, Herptseweg27, 5256 NN 
Heusden, ©0416661606. 
Hilversum: 
FVHiluersum e o ; A E. Sanders, 
Loosdrechtseweg 245,1215 JV 
Hilversum, ©0356221470. 
Hoek van Holland: 
IVPhilatelica, Postbus 115, 3150 
AC Hoek van Holland. 
Hoekschewaard: 
FVHoekscheu)aard;Th.N.H van 
Leeuwen, O. van Noortsingel 
II, 3262 EK OudBeijerland, 
©0186617706. 
Holten: 
NVPV; J.C. Bogaard, Churchill
straat 141, 7451 ZE Holten, 
©0548362398 
Hoogeveen: 
PCHoo^eueen; H.J. Ruiter, Satel
hetenlaan 18, 7904 LP Hooge
veen, ©0528263259 
HoogezandSappemeer: 
PHVHooijezandSüppemcer; T.H. 
Nienhuis, Van Limburg Sti
rumlaan 19, 9602 GN Hooge
zand, ©0598321282. 
Hoorn: 
NVPVofd WestFriesland; H.J. 
vanderMeulen, ' tRoems9, 
1616 PN Hoogkarspel, ©0228
561828. 
Philatelica Hoorn e o ; W.E. Bok, 
Tinnegieter 93,1625 AV 
Hoorn, ©0229230322 
Huizen: 
Postzeäeluereniflin^ Huizen en Om
streken ; G.J. Visscher, Co Bre
manlaan 26,1251HV La
ren,©0355387550, 
Bigj üisschet@hccnet nl. 

Kampen: 
IVPhilatelica; J.G. Fidder, Gallé
straat43,8266 CV Kampen, 
©0383315968. 
Katwijk: 
PVKatunjk/Rijnsburfl; mw. W.P. 
Blokvan Duijvenvoorde, Ro
meinenstraat 3, 2225 ZA Kat
wijk, ©0714016500. 
Kerkrade: 
EKPV; B.J.W. Berends, Pastoor 
Theelenstraat 26, 6466 JH 
Kerkrade, ©0455415088. 
Klimmen: 
PhV "t Faktcurke'; H.J. Raes, 
Schalenboschweg37, 6343 ED 
Klimmen, ©0434592797. 

Langedijk: 
IVPhilatehca; S. Ligthart, Anna van 
Saksenstr. 19,1723 KRNoord
Scharwoude, ©)02263i3764 
Leerdam: 
NVPV; A. Versluis, De Water
loop 27,4141 JV Leerdam, 
©0345616960, iiucrsluis a@) 
lüorldonlme nl 
Leeuwarden: 
V P V 'Friesland'; H.P van der 
Roest, Taniaburg 34, 8926 LX 
Leeuwarden, ©0582673520. 

Leiden: 
IVPhilatelica, RK.J.Hegen
barth, Callenburghplantsoen 
13,2253 TP Voorschoten, 
©0715762265. 
LWPV, W. Groenewegen, 
Roerdompstraat 12, 2352 CL 
Leiderdorp, ©0715891334. 
Lekkerkerk: 
E N P V ; J. de Bruin, Harpoen 
2,2931RC Krimpen a/d Lek. 
Lelystad: 
NVPV; vacant 
AV'De Philatelist'; W.L.Wol
schrijn, Karveel 5680, 8242 
CRLelystad, ©0320221803. 
Leusden: 
VPZV'De Loupe'; p/a J.T Groot, 
Zwanebloem 4,3931 WK Wou
denberg. 
Lichtenvoorde: 
FV 'De Globe'; J.J.M. Spekschoor, 
de Haare 3, 7136 MH Zieu
went, ©0544351848. 
Lochem/Borculo: 
NVPV; G G. Wissenburg, Deu
genweerd 18, 7271 XT Borculo, 
©0545272543, 
• wissenburg 3@)hetnet nl. 
Losser: 
PV Losser; mw. W.E. Fiseher, 
Gronausestraat 335,7585 PB 
Glane, ©0535382938. 

M 

Maassluis: 
WPV Maassluis (VPM); A.C. Ver
beek, Schubertlaan 503,3144 
BK Maassluis, ©0105917871. 
Maastricht: 
PVZuidLimbur^; CL M. Jans
sen, Chnstinastraat25, 6267 
AC Cadier en Keer. 
Meppel: 
Philatelien P V ; B. Wijmstra, 
Wandelbosweg 1087,797^ AK 
Havelte, ©0521340070. 
Monnickendam: 
PV'Waterland'; R.J. Schoof, Lau
wersmeer 45, 1447 LA Purme
rend, ©0299645788. 
Monster: 
NVPV; W. Storm, Zeereep 121, 
2681 XE Monster ©0174
280134, ^u) storm(3)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, Eijken Donck 6, 2211 SE 
Noordwijkerhout, ©0252

373632
Noordwijkerhout: 
W Philatelica; J.M.G vanMulle
kom, Maandagsewetering 183, 
2211WT Noordwijkerhout, 
©0252373440 
Nunspeet: 
NVPV; C A de Bil, Kuntzestraat 
150, 8071 KP Nunspeet, 
©0341254522. 
Nijmegen: 
NVPV; Rob P. van Bruggen, So

phiaweg 125, 6564 AB Heihg 
Landstichting, ©0243233454, 
[ în/o@ni)pi)nijmeflen nl. 
FV'Nouiopost'; W.J.M Goos
sens, Vendeherstraat 15, 6562 
NA Groesbeek, ©024
3974654, Mu;j m floosscnsg) 
chcllo nl. 

O 

Oldenzaal: 
OPHV; H.J. Teunis, Dr De 
Bruynestraat35, 7576 BJOl
denzaal, ©0541514243. 
Ommen: 
Verzamelaarsuer Ommen en Om
streken; H. Koningen, Tuinflui
terstraatio, 7731 ZN Ommen, 
©0529450830. 
Oostburg: 
P V Land uan Cadzand , J.W. 
Lanse, Van Ostadestraat 58, 
4501 KV Oostburg, ©0117
454546. 
Oosterbeek: 
FV'DeGlobe';H.Wegh,B. 
Crumstraati9, 6866 AAHeel
sum, ©0317316649. 
Oosterhout: 
OWP; B W.J. Keiler, Sterken
burg 10,4901 WD Oosterhout, 
©0162423311. 
Oosterwolde (Frl): 
Stellm^uieruerFil Ver; P. Rau
werda. Brink 3, 8423 TE Mak
kinga, ©0516441646. 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e o ; E. Post, Bea
trixstr. 26, 7591 GD Dene
kamp, ©0541351936. 

Papendrecht: 
Postze^eluer 'Iris'; J.W. Goosens, 
VincentvanGoghlaan53, 3351 
BT Papendrecht, ©078
6152093 
Purmerend: 
IVPhilatelica, H. Zwertbroek, 

i van IJsendijkstraat 195,1442 
CK Purmerend, ©0299
426576. 
Putten: 
PV'Telstar', H.D. Buitenwerf, 
Wittenburg 163, 3862 EE Nij
kerk, ©0332452484. 

Kaalte: 
PVRaalte, E Bakker, Mehsse 
21, 8101 CZRaalte, ©0572

353352
Renkum/Heelsum: 
FV 'De Globe'; W.J.G. Minnen, 
NweKeijenbergseweg49, 6871 
VN Renkum. 
Reuver: 
FV'Filuero';RPL.Aerdts, 
Hoendercamp 4, 5953 DC Reu
ver, ©0774744551, 
»rüerdts(a)hetnet nl. 
Rheden/De Steeg: 
FV'DeGlobe'; M.F. Bijl, Ko
ningsland 71, 6991DH Rhe
den, ©0264951534. 
Rhenen: 
FV 'De Globe'; H. Wessel, Paulus 
Potterhof 23,4033 AN Lien
den, ©0344601280. 
RodenLeek: 
IVPhilatelica, W vd . Velde, 
Groningerweg 32, 9321 TC 
Peize, ©0505032608, 
•^w vd iiclde@)hccnet nl 
Roermond: 
PV Roermond, mw. J. Maessen
Hens, Karthuizerlaan 17, 6042 
NB Roermond, ©0475321179. 
Roosendaal: 
PV Philatelica WestBrabant; J. A. 
Noordhoek, Boterpotten 13, 
4731 NX Oudenbosch, ©0165
317509, t5 noordmail(3) 
hetnet nl. 
PV Roosendaal; A.J.M. Verhoe
ven, Spoorstraat 194,4702 VP 
Roosendaal, ©06
22438597,^anjoi)erhoei)cn(g) 
home nl. 
Rotterdam: 
PVPhilatehca; P. Pors, Clara 

Wichmannstraat 110, 2984 XJ 
Ridderkerk, ©0180430034. 
RPhV;mw N. Boeckholtz
Kooiman, Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, ©010
4562597 
PC Rotterdam; J. Vellekoop, 
Pres. Steynstraat 21, 2312 ZP 
Leiden 
RozenburgEuropoort: 
IVPhilatelica; E. Tabak, Juliana 
van Stolberglaan 26, 3181HH 
Rozenburg ZH, ©0181212967. 
Rjjssen: 
P V Rijssen; J.H. Veurink, Ter 
Weelstraat 18,7462 RT Rjjs
sen, ©0548515970, ^henueu@i 
hotmail com. 
Rijswijk: 
WPV Rijsunjk; D. van der Win
den, We±ouder Brederode
laan 2 K, 2286 AL Rijswijk, 
©0703931315. 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS;H de Ruiter, 
Pijnboomstraat 87, 2023 VP 
Haarlem, ©0235256107. 
Sassenheim: 
WPVSasscnheim; B.G. Doorne
kamp. Kwekersweg 92, 2171 
DZ Sassenheim, ©0252
216740. 
Schagen: 
FV'Westfriesland'; U. Terpstra, 
lepenlaan 13,1741 TA Scha
gen, ©0224298965 
Schoonhoven: 
SchoonhouenseVer uan Postze^el
ucrzamelaars; H. Schep, Bene
luxlaan 8, 2871 HG Schoon
hoven 
Schijndel: 
SWP; F.Fierens, Hertog Hend
rikstraat II, 5492 BA SintOe
denrode, ©0413472746, 
■jransenlia(5)annaburcht nl. 
Sittard: 
FVSittard e o ; O P.D Bolech, 
Burg Schrijenstraatio, 6137 
RR Sittard, ©0464518522. 
Sliedrecht: 
PV 'Philctica'; J. van Schaik, Ada
ma van Scheltemastraat 28, 
3362TB Sliedrecht, ©0184
412338. 
Soest: 
P V Eemland; J. van der Vos, Ju
lianalaan 18,3871VJ Hoevela
ken, ©0332534700. 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IVPhilatelica; mw. M.H. de 
KortLievaart, Mercuriusstraat 
6,3204 BM Spijkenisse, 
©0181616995, ^mahev@ 
plana nl. 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IVPhilatelica; H.ApperIo, 
Ahornhage 10,9501VE Stads
kanaal, ©0599616693, Bpzi;
kanaalstreek(a)zonnet nl. 
Steenwijk e.o.: 
F V IJsselham; mw. Th. Hof
Plat, Haulerweg 51, 8471AJ 
Wolvega, ©0561615153. 

Temeuzen: 
FV'HetWatermerk'; A.H. de Rid
der, Lingestraat 5,4535 EP 
Temeuzen, ©0115697125. 
PVZeeuuJschVlaandercn; G.v.d. 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 
HC Temeuzen, ©0115648618. 
Tiel: 
Philatelistendub Tiel; B. Visser, 
De Schouw 49,4002 GJ Tiel, 
©0344612378. 
Tilburg: 
VPTTilbura; W.F.M Tukker, 
postbus 10418, 5000 JK Til



burg, (B0135714417, 
' upttilbur£|@planet nl 

U 

Uithoorn: 
Fil Ver Uithoorn , J S P Drost, 
Couperuslaan 6,1422 BD Uit
hoorn, ©0297563646 
Utrecht: 
UPhV, J van der Meulen, Elbe
dreef 125, 3562 BN Utrecht, 
©0302613733 
PV Utrecht, JC Siebrasse, 
Heemcamp 16, 3992 SJ Hou
ten, ©0306373634 

Vaals: 
PV'Drielandenpunt, H J Brouns, 
Karolingenstraat 9,6369 BV 
Simpelveld 
Varsseveld: 
FV'DeGlobe', H A Weerdeste
ijn, Doetinchemseweg 48, 
7021 BT Zelhem, ©0314
622272 
Veendam: 
FV Veendam e o , D J Dijkstra, 
Ds Van Petegemstraati6,9645 
NV Veendam, ©0598632793 
Veenendaal: 
FV DeGlobe', C A Meurer,Vi
valdistraat5, 3906 CA Vee
nendaal, ©0318515062 
PV Fnmarket', £ de Blauw, 't 
Melkhuis 40, 3902 GW Vee
nendaal, ©0318513512 
Veldhoven: 
PCGrootVeldhoiJen,JJJ Del

trap, De Wever 9, 5506 AT 
Veldhoven, ©0402534633 
Velp/Rozendaal: 
FVDeGlobe',JF Florijn, Wil
lemstraat2, 6882KDVelp 
Venlo: 
PV 'PhilaVenlo,M JM 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: 
Vlissinasc FV, W F Broeke, K 
van de Coppellostraat 15,4384 
BT Vlissingen, ©0118464109 
Vlijmen: 
PV De Philatelist', R Dhondt, 
Kikkers traat 4, 
5256BGHeusden, 
©0416665094 
VolkelUden: 
IVPhilatelica,E K Roelfsema, 
Potbeker65, 5384DNHeesch, 
©0412454110 
Voorschoten: 
NVPV, M van Rijn, Leidseweg 
125, 2253 AB Voorschoten, 
©0715614612. 

W 

Waalwijk: 
WPV 'De Langstraat', J 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', I A Kempers, 
Rooseveltstraat2i, 6374 JA 
Landgraaf, ©0455310054 
Weert: 
FilatelicaWeerteo ,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'DeSnu|Felaar',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 Wmsum, 
©0595444395 
Winterswijk: 
FV'DeGlobe,J JM Spekschoor, 
de Haare 3,7136 MJJ Ziewent, 
©0544351848 
FV De Klomp', W J M van Rijs
wijk, Frerikshof 66, 7103 CB 
Winterswijk, ©0543514840 
Woerden: 
FVWoerden,GJ van der Waal, 

Skutsje 47, 3448 KW Woerden, 
©0348567157, jilatelic 
u)oerdcn@u)anadoo nl 
Woudenberg: 
WPV Onder de Loep', J J Boel, 
Koningin Sophiestraat 3, 
3931CN Woudenberg, 
©0332867483 
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 b Duurstede, 
©0343573979 of 
0648138239, 
Kejuanderueflte@tele2 nl 

II 

IJmuiden: 
PVIJmuiden,G Swets, Kon 
Emmastraat i, 1975 BL IJmui
den, ©0255516574, incl 
rondzendverkeer, ''gswets^ 
jreeler nl 

Zaanstad: 
WZPV De Posthoorn', D Fraay, 
Rembrandtstraat 10,1506 LT 
Zaandam, ©0757712477, 
»d jraaij^chello nl 
Zeewolde: 
PVZeeuJolde.J Nollet, Pluut
haven 36, 3891AZZeewolde, 
©0365224929 
Zeist: 
Zcister Zegel Zoekers 2000, wnd 

P Muller, Loolaan 17, 3971 PK 
Driebergen. 

Zetten: 
FV 'De Globe', J Niggebrugge, 
Hoge Riem 3, 6666 JA Heteren, 
©0264722637 
Zevenaar: 
FV 'De Globe', J J Kuipers, Vuur
doornstraat 23, 6903 CJ Zeve
naar, ©0316528801 
Zierikzee: 
PV Schouwen Duiueland, J C 
Steutel, Lange Blokweg 2,4301 
NX Zierikzee, ©0111416175 
Zoetermeer: 
P V Zoetermeer en Omstr , F A 
Boerman, Groenblauwlaan 
10, 2718 JA Zoetermeer, ©079
3613253 
Zuidlaren: 
rVPhilatelica, H Nijland, De 
Hilde 36,9476 WB Zuidlaren, 
©0504093722 
Zutphen: 
FV 'De Globe', R,M. Hutünga, 
v d Vegtestraat99, 7201BE 
Zutphen, ©0575523785 
Zwartsluis: 
PVRccjio Zwartsluis e o , M 
Schulte, Stationsweg 28,8064 
DG Zwartsluis, ©038
3866228 
Zwijndrecht: 
WPVZuJijndrechte o , mw J C. 
MolBoshoven, Parkstraat 48, 
3333 VG Zwijndrecht, ©078
6209088 
Zwolle: 
PVZu)oIle,JW Havers, Den 
Uylstraat 14, 8015 DX Zwolle, 
©0384600508 

IETS KOPEN OF VERKOPEN? PLAATS EEN 
KLEINE ANNONCE IN 'FILATELIE'! 
Voor maar 5 euro kunt u 
in 'Filatelie' een kleine 
advertentie plaatsen. 
Dat wil zeggen: alleen 
als u lid bent via een ver

eniging of als u een indi
vidueel abonnement bent 
aangegaan. 
Dus als u iets wilt verko
pen; als u op zoek bent 

naar die ene, bepaalde 
zegel; als u de 41.500 le
zers van 'Filatelie' op de 
hoogte wdt 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 

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 
onder nummer kost 
4 euro extra. 

ATTENTIE! 

I 

2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

—1 

€ 5 

€7.50 

€12,50 

€15 
^€17,50 

Schrijf de tekst uan uw annonce hierboven netjes uit. Gebruik per letter, leesteken oj spatie e'e'n uakje' 

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

Naam te schrijven van zijn/haar eigen bankof 
gironummer: 

Straat: 

Kruis hier de ge
wenste rubriek aan: 

Q AANGEBODEN 

Q GEVRAAGD 

□ DIVERSEN 

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'. 

I 



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

Argentinië 
Op 29 april 2005 kwam 
in Argentinië een geïllus
treerde briefkaart uit ter 
herdenking van paus Jo
hannes Paulus II. De prijs 
van de kaart is $0.75. 
Voor 2005 staan zeker 
nog drie briefkaarten op 
het programma, metals 
onderwerpen: 'Betrek
kingen Argentiniê-Boli-
via', 'O.L. Vrouw van de 
Emigranten' (met de za
lig verklaarde Juan Bauti-
sta Scalabrini) en 'Vijftig 
jaar filatelistisch centrum 
Catamarca'. 

China (Taiwan) 
Op I april 2005 werd in 
een oplage van 10 miljoen 
stuks een binnenland
briefkaart uitgebracht in 
het voor Taiwan onge
bruikelijke liggende for
maat. De kaart is onder
deel van een campagne 
waarin het publiek aan
gespoord wordt van links 
naar rechts te schrijven 
en niet meer van boven 
naar onder zoals men ge
woon is. Rechts naast het 
zegelbeeld is de brief
kaart voorzien van een 
fosforbalk ten behoeve 
van het automatisch 
stempel- en sorteerpro-
ces; in de linkerbeneden
hoek staat een streepjes

code. De kaart kost 
NT$ 2.50 en het zegel
beeld is ontleend aan een 
nieuwjaarszegel. 

De campagne leverde ook 
een envelop in liggend 
formaat op met zegel
beeld 'Kleine lepelaar'. 
Deze envelop heeft een 
oplage van twee miljoen 
stuks en kostNT$ 6.00. 
Ook hier een fosforbalk 
naast het zegelbeeld; de 
streepjescode is aange
bracht op de achterzijde 
van de envelop. 

Duitsland 
Ter gelegenheid van de 
postzegel- en munten-
beurs in Koblenz (g en 10 
april 2005) werd een Plus-
Brief van klein formaat 
uitgegeven met het zegel
beeld Nationalpark Bayri
scher Wald van 55 c. [i] Op 
de linkerzijde is de kleu-
renlitho Vier Turme im Jahr 
1858 van M.J. Hasker af
gebeeld; de litho bevindt 
zich in het plaatselijke 
museum. 

Het Deutsches Museum in 
München is een van de 
belangrijkste musea ter 
wereld op het gebied van 
natuurwetenschap en 
techniek. De stichter van 
het museum, Oskar von 

Miller, was een pionier 
op het gebied van de 
elektriciteit. Omdat hij 
honderdvijftig jaar gele
den werd geboren, werd 
op 12 mei 2005 een Plus-
Brief in klein formaat uit
gegeven met het zegel
beeld 10 o Jahre Deutsches 
Museum (als postzegel 
uitgegeven in 2003). 
Links op de envelop staat 
een portret van Oskar von 
Miller met zijn handteke
ning plus een afbeelding 
van wisselstroomgolven. 

Frankrijk 
Ik kan weer een fiks aan
tal prêt-a-poster-envelop-
pen melden, uitgegeven 
in het voorjaar van 2005. 
Het zijn enveloppen van 
het formaat 110x220 mm, 
die per stuk verkocht 
worden voor € 0.83 (ten
zij anders aangegeven). 

Enueloppen met zê elbeelden 
'Portraits de Regions': 

- Le Pain (01 maart 2005); 
- Chateau Cathare (16 
maart 2005); 
- MoulmsduNord (20 
maart 2005); 
- P'titQuinquin (21 maart 
2005); 
- Lozere (25 april 2005), 
vijf enveloppen met ze
gelbeeld Gorges du Tarn en 

verschillende illustraties, 
per set verkocht voor 
€ 4.00; 
-Calanques de Cassis (i 
april 2005), vijf envelop
pen met zegelbeeld - Ca
lanques de Cassis en ver
schillende illustraties, 
per set verkocht voor 
€ 4.00. Dezelfde envelop
pen zijn ook verkrijgbaar 
voor verzending naar het 
buitenland, formaat 
114x162 mm, prijs € 5.00 
per set; 
- generaal en staatsman 
Charles De Gaulle (14 maart 
2005), vijf identieke en
veloppen met zegelbeeld 
'Vijftig jaar oproep tot 
verzet' uit 1990, per set 
verkocht voor € 4.00; 
- Henri Wallon, een politi
cus die leefde van 1812 
tot 1904 en die in 1875 
een van de stichters werd 
van de Derde Republiek 
(15 maart 2005). 

In april ontving ik uit 
Frankrijk een vierkante 
envelop met correspon-
dentiekaart, die voorge
frankeerd was met het 
hartvormige zegelbeeld 
Coeur de Torrente [2]. De 
envelop is bedoeld voor 
zendingen naar het bui
tenland tot 20 g.; uitgif
tedatum en verkoopprijs 
zijn me niet bekend. 

Hongarije 
Dankzij de heer J. Kovacs 
kan ik u een overzicht ge
ven van de Hongaarse 
briefkaarten van 2004: 
- kunstschilder To'th 
Menyhert, al eerder ge
meld (8 januari 2004); 
- Internationaal Circus
festival van Boedapest; 
zegelbeeld 35 ft. [3] 
(clownskop), beeldzijde 
tekening van een musice
rende clown op een fiets, 
prijs 70 ft., (27 januari 
2004); 
- derde Hongaarse bij
eenkomst voor postze
gels en postgeschiedenis; 
zegelbeeld 48 ft. (oude 
Hongaarse postzegel), 
beeldzijde gebouwen
complex van de Hongaar
se Academie van Weten
schappen, 150 jaar belas
tingzegels in Hongarije, 
logo van de Europese 
Academie voor Filatelie, 
verschillende belasting
en postzegels (4 juni 
2004); 
- grotten van het Pdl-dal 
honderd jaar geleden 
ontdekt; zegelbeeld 48 ft, 
(druipsteenformatie), 
beeldzijde foto's binnen-
en buitenzijde van de 
grotten (23 juni 2004) 
[4]; 
- marionettenfestival in 
Sarospatak; zegelbeeld 
48 ft. (poppenspeler met 
pop in juten zak), beeld
zijde pop, symbohsche 
weergave van de burcht 
van de stad en de vlaggen 
van de deelnemende lan
den (i juli 2004); 
- Mosonmag^aróvdr 650 
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jaar stad; zegelbeeld 
48 ft. (stadswapen), illus
tratie links middeleeuwse 
afbeelding van stadsrech-
tenverleenster koningin 
Elisabeth met haar kinde
ren (2 juli 2004); 
- honderd jaar Balaton-
meer-vereniging; zegel
beeld 48 ft. (jubileumlo
go); beeldzijde fotomon
tage, oplage 20.000 stuks 
(13 juli 2004); 
- Dal der Kunsten; zegel
beeld 48 ft. (tentoonstel
linglogo), beeldzijde fo
tomontage in spiraalbe
weging (23 juli 2004); 
- Fadd 1000 jaar stad [5]; 
zegelbeeld 48 ft. (stads
wapen), beeldzijde foto's 
van natuur en monumen
ten (ig augustus 2004); 
- theater Géza Gdrdony in 
Eger; zegelbeeld 48 ft. 
(het moderne theaterge
bouw), beeldzijde foto's, 
onder meer de oude gevel 
van het theater (29 au
gustus 2004); 
- bisdom Eger duizend 
jaar; zegelbeeld 48 ft. (ju
bileumlogo), beeldzijde 
kerk met opnamen van 
interieur en plafondschil
dering (24 september 
2004); 
- schilder/graficus Endre 
Horudth (1896-1954); ze
gelbeeld 48 ft. (portret), 
beeldzijde, ontwerp voor 
bankbiljet van voor de 
Tweede Wereldoorlog (15 
oktober 2004); 
- EK Dameshandbal; ze
gelbeeld 48 ft. (logo) [6], 
beeldzijde foto's van de 
zes wedstrijdsteden 
(9 december 2004). 

De Hongaarse briefkaar
ten zijn over het alge
meen fraai uitgevoerd en 
ook voor thematische 
verzamelaars interessant. 
De speciale eerstedag-
stempels zorgen soms 
voor een aardige aanvul
ling op het thema van de 
kaart. 

Japan 
De informatie van de Ja
panse filatelistische 
dienst is altijd zeer goed 
verzorgd, maar over 
postwaardestukken 
wordt in de persberich
ten nooit iets gemeld. 
Toch worden in Japan 
nog steeds briefkaarten 
uitgegeven. In het jaar
overzicht Japanese Postage 
Stamps 2005 wordt een 
voorgefrankeerde prent-
briefkaart voor interna
tionale verzending ge
meld die op 5 oktober 
2004 verscheen. De kaart 
was bedoeld om in de In
ternationale Week van de 
Briefde aandacht te vesti
gen op de communicatie 
tussen mensen. Afgaan
de op de illustratie is de 
kaart uitgebracht met 
drie verschillende beeld-
zijden: twee met Japanse 
prenten en een met een 
foto van een eenzame 
boom in een sneeuw
landschap. 

Man 
'Harry Potter en de ge
vangene van Azkaban' 
was het onderwerp van 
acht briefkaarten plus 
een luchtpostblad (Ou)I 

Post [7]) die uitgegeven 
werden op 7 december 
2004. 
De briefkaarten zijn ge
nummerd van 32 tot en 
met 39, in het zegelbeeld 
en op de beeldzijde staan 
de volgende filmscènes: 
32: Harry, Ron en Her-

mione [8] [9]; 
33: Hedwig; 
34: Harry Potter en zijn 

Patronus; 
35: de Hogwarts Express; 
36: Hagrid; 
37: deKniflhtBus; 
38: Harry Potter en een 

Dementor; 
39: Harry Potter en Buck-

beak [10] [11]. 

De set kaarten kost £ 4.81 
en het luchtpostblad 
£0.60. In het kader van 
een actie voor de jeugd 
werd een gratis antwoord-
envelop verstrekt die al 
voorzien is van het adres 
Ou;! Post Office [12]; verza
melaars kunnen deze en
velop kopen. 

Oostenrijk 
In Oostenrijk verschenen 
drie nieuwe sets met 
voorgefrankeerde enve
loppen, uitgiftedatum 7 
februari 2005. Elke set 
bevat tien identieke enve
loppen met een zegel
beeld uit de reeks Öster
reich: klflssisch-modern en 
kost€ 6.50: 
- Stephansdom Wien, for

maat C6, geen venster; 
- Albertma Wien, formaat 

C5/6, metvenster [13]; 
- Kunsthaus Graz, formaat 

C5/6, geen venster [14]. 

Polen 
Polen geeft al jarenlang 
heel veel postwaarde
stukken uit, maar infor
matie daarover is moei
lijk te verkrijgen. De heer 
J. Mulder uit Cuijk meld
de gelukkig een aantal 
briefkaarten, alle afkom
stig uit 2004: 
- een serie van zes kaar
ten met als thema 'Natio
nale parken' [15]; 
- een serie van vier kaar
ten met als thema 'De 
zee' [16]; 
- verjaardagskaart [17]; 
- kaart ter herdenking 
van het 85-jarig bestaan 
van de Vereniging van 
Oorlogsinvaliden [18]; 
- een kaart ter gelegen
heid van het 750-jarig be
staan van de stad 
Paczków [19]. 

Verenigde Staten 
Op 30 juni verschijnen 
vier nieuwe postzegels 
met als onderwerp de 
creaties van Walt Disney. 
Bij deze emissie hoort 
een boekje met vijf maal 
vier voorgefrankeerde 
briefl<aarten met dezelf
de afbeeldingen als de 
postzegels: Mickey Mouse 
en Pluto, Alice en de Gek
ke Hoedenmaker, de Klei
ne zeermeermin en Sneeuu;-
luitje en Dopey. De prijs 
van het briefkaarten
boekje is $ 9.75. 

Zwitserland 
Felix het Konijn is een cre
atie van kinderboeken
schrijfster Annette Lan
gen en illustrator Con-

stanza Droop. Felix maak
te zijn debuut in 1994, in 
Brieuen van Felix; hij is 
sinds kort ook te zien in 
een film. Op 10 mei 2005 
verscheen een voorge
frankeerde prentbrief-
kaart met Felix als onder
werp [20]. Het zegel
beeld van 85 r. is ont
leend aan de postzegel 
die op dezelfde datum 
verscheen; op de beeld
zijde van de kaart is Felix 
te zien in het Zwitserse 
Alpenlandschap. De 
briefkaart kost 1.25 fr. 

Op 10 mei 2005 werden 
ook twee nieuwe Zwitser
se standaardbriefkaarten 
uitgebracht: een kaart 
van 100 r. die behandeld 
wordt als A-post (priority 
[21]) en een kaart van 
85 r. voor de wat tragere 
B-post (standaard [22]). 
De zegelbeelden van de 
kaarten zijn gebaseerd op 
de letter van de postcate-
gorie waar ze voor be
doeld zijn. Rechts naast 
het zegelbeeld is een 
nieuwigheid te vinden: 
een DataMatnx-streepjes-
code. Deze code wordt 
tijdens het sorteerproces 
gelezen en zo kan vastge
steld worden hoeveel 
exemplaren van elke 
kaart werkelijk gebruikt 
worden. Behalve deze 
nieuwe code zijn nog 
twee andere streepjesco
des op de kaarten te vin
den. Linksboven staat de 
productcode en links van 
het midden de sorteer-
code voor A- of B-post. 
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DE ALANDEILANDEN: 
6.500 EILANDEN EN KLIPPEN 

Op het kruispunt van Botnische Coif, Oostzee en Finse Golf 
D O O R RENÉ H I L L E S U M , R O O S E N D A A L 

De Finse Äland-eilanden zijn 
gelegen in de Botnische Golf, 
op het kruispunt met de Oost
zee en Finse Golf Hoewel het 
geografisch dichter bij Zweden 
ligt, behoort het eilandenrijk tot 
de Finse republiek. Deze situ
atie is niet altijd onomstreden 
geweest en zelfs de Volkenbond 
- de voorloper van de Verenigde 
Naties - moest er aan te pasKO-
men. Daar werd bepaald dat 
Aland een autonome status zou 
krijgen binnen de Finse repu
bliek 
Het eilandenrijk bestaat uit zo'n 
6500 eilanden en klippen, waar
van slechts ongeveer een pro
cent bewoond wordt door in to
taal 26.500 inwoners. Bijna de 
helft hiervan woont in de - jon
ge, in i86igestichte - hoofd-

Voor de tweede maal in de geschiedenis wordt de 

semi-internationale postzegeltentoonstelling Mare 

Balticum (met voornamelijk deelnemers uit landen die aan 

de Oostzee grenzen) in de hoofdplaats van Aland, 

Mariehamn, georganiseerd. René Hillesum uit Roosendaal 

neemt u mee naar het eilandenrijk en laat u er in 

vogelvlucht kennis mee maken. 

plaats Mariehamn. Behalve ei
gen postzegels (sinds 1984) 
heeft Aland ook een eigen vlag, 
wapen, parlement en dus ook 
postadministratie. 
Aland is officieel en vrijwel vol
ledig Zweedstalig. Behalve voor 
de hoofdstad Mariehamn 

(Maarianhamina) en Aland {Ah-
venanivaa) zelf zijn er officieel 
geen Finstalige namen voor de 
plaatsen. 
Ten tijde van de Vikingen was 
Aland een van de dichtst be
volkte gebieden van Scandina
vië. Het eerste geschrift over de 

overtocht van Zweden via Aland 
naar Finland is een Deense pu
blicatie uit ongeveer 1250. 
Net als het Finse vasteland be
hoorde Aland tot 1809 tot Zwe
den en van 1809 tot 1917 tot het 
Russische keizerrijk. 

POSTROUTE 

In de vijftiende en zestiende 
eeuw werden voor het eerst op 
geregelde basis documenten 
vervoerd via Aland. Het eerste 
tarief op de route Väddö (Zwe-
den)-Eckerö (Äland^ dateert van 
28 april 1564 [ajbeeid'mg 7). 
In 1637 trad de nieuwe gouver
neur van Finland aan, de le
gendarische Per Brahe. Een van 
zijn eerste daden was het plei
ten voor een eigen postdienst 

POSTVAGEM 
GRISSLEHAMM-ALAMD-ABO 

>. U A N ^ 

ihLAMD 

__ elands 

1. Routekaart van it oude postroute Vaddo (Gamla Gnsslehamn)-Gnsslehamn-Eckero-Abo vm Alands Hav, 

/ 

^Uddtui, 

2^J/ét^f^u l^dién^nb! ^ifT ty'T *i/./iJJc/uddtt, 

462 
h-^ ? ? ? * » S ^ 

Lmks: 2.-Bncfomslafl 
(uerzondcn 20 augus
tus 1857) uon Upsala 
(Zweden) naar Lehti-
maki (Finland) nabij 
Jokiomen De route 
wordt inde adressering 
nauujkcun^ aangege
ven: Eckcro, Abo, Leh-
timaki Op de achterzij
de is aan^e^even dat de 
bnefop 2 6 augustus 
ujerd ontvangen 

Afbeelding 5 - Prent-
bricfkaart van de post-

steiger van Eckero. 



Tabel A 
werd er tot 191 o nog post ver
voerd tussen Grisslehamn en 
Eckerö {afbeelding i). 

Rondstempels *Jomala 
(met Russische tekst; drietalig) * Kulia 
" MaarianhaminaMariehamn * Kumlinge 
" MariehamnMaarianhamina * Kökar 
[5] * Lemland 

* Lumparland 
Rondstempels * Mariehamn 
(met Russische tekst, tweetalig) * N äfs by 
'•' BrandöÄland ■'■' Pälsböle [6] 
"" Dalkarby * Saltvik 
A DegerbyÄland "' Sottunga 
" Eckerö * Sund 
" Eckerök.by. *Wärdö 
" Emkarby * Ödkarby 
•■ Geta 
■'' Godtby Langstempels: 
* Hammarland * Bomarsund 

* Dalkarby 
* Eckerö p.h. 
* Flaka 
* Granboda 
■" Godtby 
*Gölby 
■" Haga 
*Haraldsby[7] 
"'Jomala p.h. 
* Kulla [8] 
* Mägstekta 
* Näfsby 
* Pälsböle 
* Sottunga 
* Träsk 
* Vestanträsk 
* Ödkarby 

in Finland. Dit resulteerde in 
het decreet van 2 juni 1638 van 
Steen von Steenhausen, waar
mee de post in Finland werd 
opgericht. 
Al op 3 juni 1638 werd de eerste 
officiële postroute afgelegd: van 
Stockholm via Väddö en Eckerö 
naarÄbo [Turku). Volgens bere
keningen uit die tijd was de rou
te 47 Zweedse mijlen lang, of
wel 470 kilometer. Vanaf 1720 
liep de route via Grisslehamn in 
plaats van via Väddö (afiieelding 

Tot 1757 werd de route eenmaal 
per week afgelegd in beide rich

tingen. De duur van de tocht 
was  afhankelijk van de weers
omstandigheden  4 tot 23 da
gen. In de winter, als de zee be
vroren was, was er geen verkeer 
mogelijk. Het duurde tot 1785 
voordat er ijsboten kwamen: 
roeibootjes met glijijzers eron
der. Vanaf dat moment was 
postverkeer ook in de winter 
mogelijk. 
De postroute via Alands Hav 
was niet ongevaarlijk en werd 
verzorgd door de zogenoemde 
postboeren. Postboeren waren 
gewone boeren (zowel van 
Aland ais het Zweedse vaste

land) die bij toerbeurt naast 
hun boerenbedrijf de verplich
ting hadden de post te vervoe
ren. Zeker in de winter was dit 
levensgevaarlijk werk, en menig 
postboer liet het leven. Voor de 
post werd beter gezorgd dan 
voor de boeren, want de stuk
ken werden veilig opgeborgen 
in zogenoemde postkeggen: 
waterdichte houten tonnen die 
bleven drijven. Als een schip 
verging, kwam de post toch 
aan. 
De laatste officiële tocht over de 
oude postweg vond plaats in de 
winter van 1894/5. Onofficieel 

RUSSISCHE ZEGEIS 
GEBRUIKT OP ALAND 

Dat Aland deel uitmaakte van 
het Russische keizerrijk komt 
uitstekend naar voren in het 
postkantoor van Storby, nabij 
Eckerö. Dit gebouw (het bestaat 
nog steeds) werd in 1828 ge
opend en was het grootste post
kantoor ter wereld. De reden 
daarvan was dat de Russische 
tsaar een postkantoor wilde 
hebben dat vanuit Zweden te 
zien was en dat veel groter en 
mooier moest zijn dan dat van 
Grisslehamn (afl>eelding4). 
Net als het geval was op het 
vaste land van Finland, werden 
ook op de Alandeilanden tus
sen 1891 en 1917 Russische ze
gels gebruikt. Anders dan op 
het Finse vaste land werden de 
Russische postwaarden weinig 
gebruikt op het moment dat het 
niet verplicht was, zoals in het 
binnenlands verkeer. 
Een inventarisatie van de stem
pels die  in theorie  op Russi
sche zegels kunnen voorkomen 
(met de nadruk op kunnen) le
vert het lijstje van tabel A op. In 
dat lijstje verwijzen de getallen 
tussen rechte haken [ ] naar de 
afbeeldingen. » 

Links 4 Foto van het 
enorme douanepost

kantoor m Storby 
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Rechts 5 Prentbnef

kaart van Zweden 
naar Aland en retour 
met drietalig stempel 

"Manehamn

Maananhamina' 
(y^.,f^<^^^i>f^^i^eév. 
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Hierbouen 6 Briefomslo^ met Russische zegels uanPdIsbole naar Mariehamn 

Rechts 7 Russische ujcidadi^heidsze^el met lan^stempel Haraldsby 
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Booen 8 Prentbricfkaart met een zejcl 
uan Rusland oan 2 kop met Ket lan^

stcmpel 'KULLA' (geheel m kapitalen) 
naarFmstrom, 



Behalve de in tabel A genoemde 
stempels zi)n er tal van andere 
stempels mogelijk op poststuk 
ken met Russische frankering 
waarbij de stempels al dan met 
op de zegels zijn geplaatst 

SCHEEPVAART 

Ook na de periode van de oflR 
ciele postroute bleef het vervoer 
van post per boot nog altijd be 
langrijk Veel poststukken zijn 
ook als zodanig herkenbaar 
Een bijzonder stempel dat werd 
gebruikt bij aankomst m Turku 
van ongestempelde bootpost 

was het drietalige stempel 
Turku h ulk /Abo ä Utr (post 
per stoomboot vanuit het 
buitenland) 
De hier getoonde briefomslag 
{aßeeldmg 9) toont een van de 
drie typen van dit stempel de 
talen gescheiden door drie bol 
letjes (•) 
Ook met officieel postvervoer 
kwam voor meestal m de vorm 
van zogenoemde kapiteinsbrie
ven Dit IS post die werd meege 
geven met schepen die met de 
status van officiële postboot 
hadden De kapiteins van zulke 
schepen namen de post dan 
mee en deed ze bij aankomst in 
de brievenbus Soms werden de 
zegels op de vervoerde stukken 
dan gestempeld met het stem 
pel van het schip {aßjeeldingen 
70 en n) 

STEMPELS 

Net als op het vaste land van 
Finland komen ook op Aland 
vele verschillende stempel 
soorten voor Een kleine bloem 
lezing daarvan is te zien op de 
aßeeldingen 72 en 73 
Een stempel dat uitsluitend op 
Aland gebruikt werd is te zien 
op de hier afgebeelde briefkaart 
van Mariehamn naar Stock 
holm [afljeelding 14) 
De hedendaagse poststempels 
van Aland (op de zegels van 
Aland want de Finse zijn daar 
met meer geldig) wijken inmid 
dels wel afvan de Finse Het 
logo van Posten Aland is m het 
stempel verwerkt (aftieelding 
15) 

OUDE POSTWEG OOK 
OP HET INTERNET 

Wilt u meer weten over de 
oude postweg van Stockholm 
naar Turku' Breng dan eens 
een bezoekje aan de website 
www postvagen comi 

Literatuur: 
Aland Bidrag till kannedom qfhem
byflden, L W Fagerlund, 1925 
Alandia Aoland Islands Postal Can
cellations and Postal History, Bjorn 
Mattsen/Kaarlo Hirvikoski, 1991 
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Links 9 Bnefomslag uan het s/s Wellamo (een Fins schip op de 
lijn Stockholm Mariehamn Turku in i g i6 tot zinken gebracht 
door een Duitse onderzeeër) Passagierspost gepost aan boord rich 
ting Turku (vandaar de Russische jrankeerzegel) gestempeld bij 
aankomst en retour Zuieden 
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Rechts 12 Briefkaart met tuiee typen stempels beide Aland 
Finland stempel uan Grta en een tu;eenn^stempel Man Sunds 

Onder 13 Prentbriefkaart met een posthoornstempel 
uan Tosarby en nummerstempel 106 
(route Sund Tosorby Domarsbole) 
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Rechts 14 Briefkaart uan Mariehamn uan 
izjünuan 191g naar Stockholm Het 

censuurstempel KC (=Krigscensuren) icerd 
uitsluitend in Mariehamn gebruikt 

Rechts 15 Een echt Aland 
stempel Hammarland 



OVERBRUGDE CONTINENTEN: 
LUCHTPOSTROUTES GEBOEKSTAAFD 

'V//e publiceert, geeft zich bloot' 
D O O R J . H I N T Z E N , V L I S S I N G E N 

rtet klonk als een verontschumiging, bij de presentatie 

van Bridging the Continents in Wartime, Important Airmail 

Routes 1939-1945: 'Wie publiceert, geeft zich bloot'. De 

auteurs, Hans E. Aitink en Egbert Hovenkamp, weten dat 

na de publicatie van hun boek verder onderzoek zal 

worden verricht, dat er nieuwe ontdekkingen zullen 

volgen en dat aanvullingen op het boek nodig zullen zijn. 

'Een kloek standaardwerk, leesbaar voor de leek en verrassend voor de specialist 

De publicatie van het boek Is 
dus geen eindpunt. Maar dat is 
niet anders: de postgeschiede-
nis raakt nu eenmaal aan de we
tenschap, waar onderzoek tot 
vooruitgang leidt en publicaties 
een uitdaging en verantwoor
ding zijn. Wie niet publiceert, 
daagt anderen niet uit en legt 
geen verantwoording af. Wie 
dat wèl doet geeft zich bloot en 
heeft wat te zeggen. 

Bridging the Continents in Warti
me, Important Airmail Routes 
1939-1945 behandelt in achttien 
hoofdstukken evenzoveel be
langrijke luchtroutes die de we
relddelen overbrugden in de 
turbulente tijd van de Tweede 
Wereldoorlog. Door bij elk 
hoofdstuk de geschiedenis van 
de luchtlijn, de routekaart, de 
vluchtlijst en de bronnen te ver
melden, worden de achttien 
'luchtbruggen' weergaloos 
neergezet. Bovendien krijgen ze 
letterlijk kleur: twaalf luchtvaart
affiches en zeventig brieven 
verbeelden kleurrijk de sfeer 
van de luchtvaart in de jaren 
veertig van de twintigste eeuw. 
Elke filatelist die 'iets heeft' met 
de postgeschiedenis van de 
Tweede Wereldoorlog vindt er 
zijn interessegebied, zijn lucht
vaartmaatschappij en zijn lucht-
route. De geschiedenis van de 
luchtlijnen wordt vlot beschre
ven en is ook voor met-filatelis
ten boeiende lectuur over de 
ontwikkeling van de luchtvaart. 
De opgenomen vluchtlijsten 
maken het boek uniek: elk post
stuk kan worden gevolgd, van 
dag tot dag, ook na elk 'over-
stapje'. Bij de afbeeldingen wor
den hiervan voorbeelden uitge
werkt. De uitgebreide bronnen
lijst na elk hoofdstuk biedt de 
specialist de mogelijkheid tot 
verder onderzoek. 
KLM en KNILM, IA en BOAC, 
Pan Am en Air France, maar ook 
Lotien andere luchtvaartmaat
schappijen krijgen in het boek 
hun biografie van de Tweede 
Wereldoorlog. 

Zo worden de KLM-verbindin-
gen Amsterdam-Bandoeng, Na-
pels-Bandoengen Lydda-Ban-
doengende KNILM-diensten 
java-Australië, Batavia-Saigon 
en Batavia-Manila in het grote 
geheel van de wereldluchtver-

bmdingen geplaatst. Maar ook 
over de PanAm-diensten Trans
pacific Clipper Service Fam 14 
(San Francisco-Hong Kong-
Singapore), North Atlantic Clip
per Service Fam i8 (New York-
Lissabon en New York-Foynes-
Southampton), Trans-Pacific 
Clipper Service Fam 79 (San 
Francisco-Auckland) en Clipper 

Service Fam 22 (Miami-Leopold-
ville) wordt boeiende informatie 
gegeven. En zeker de 
BOAC/QUA 'Horseshoe'-route 
South Africa-Australia met de 
aansluiting op de KLM-Indiëlijn 
zal tot de verbeelding van vele 
verzamelaars spreken. En dat is 
nog niet alles. 
Goede verbindingen zijn be

langrijk, zeker in oorlogstijd. 
Ook het postvervoer behoort 
tot die verbindingen. De lucht
vaart tussen de continenten, 
tussen Europa, Noord- en Zuid-
Amerika, Azië, Afrika en Ocea-
nië, speelt daarbij een hoofdrol 
door betrekkelijk snel grote af
standen te overbruggen. Aitink 
en Hovenkamp zijn er in ge
slaagd dit te beschrijven in een 
kloek standaardwerk, dat voor 
de leek leesbaar is als een 
beeldverhaal en voor de specia
list verrassend wordt door on
bekende gegevens en handza
me rubricering van bekende fei
ten. Het boek wordt daardoor 
een naslagwerk dat veel lezers 
verdient, zowel in Nederland 
als elders. 
Daarom is de keus van de au
teurs voor de Engelse taal be
grijpelijk en interessant; het 
boek krijgt daardoor een zekere 
allure en een internationaal ver
spreidingsgebied. Dat is terecht 
omdat de inhoud van Bridging 
the Continents in Wartime gege
vens bevat die belangrijk ge
noeg zijn om ook buiten net 
Nederlandse taalgebied bekend 
te worden. Door een inleiding 
en een samenvatting in het Ne
derlands, het Frans en het 
Duits wordt het boek ook toe
gankelijk voor hen die de Engel
se taal minder goed beheersen. 
Mijn kennis ligt niet specifiek 
op het gebied van de taal, maar 
mijn gevoel zegt mij toch dat er 
bij dat vertalen wat 'onnauw
keurigheid' IS binnengeslopen. 
Ook is het jammer dat niet bij 
elke afbeelding van een post
stuk de tariefopbouw kon wor
den vermeld. 
Maar zoals gezegd: wie publi
ceert, geeft zich bloot. 'Aanvul
lingen zullen zeker volgen,' zei 
Hans Aitink bij de presentatie 
in april j l . Dat belooft nog wat 
voor de toekomst. Maar nu al is 
de (luchtlpostgeschiedenis een 
belangrijk werk rijker. 

Hans E Aitink en Egbert Hovenkamp, 
'Bridging the Continents in Wartime, Impor
tant Airmail Routes 1939-1945, standaard
werk op A4-formaat over de li4cht(post)ver-
bindingen tijdens de Tweede Wereldoorlog, 
22y pp , ruim 80 kleurenafbeeldingen Ver
krijgbaar door overmaking van €25 - (inclu
sief verzending) op Postbankrekening 
4646361 ten name van de Stichting Lucht
postgeschiedenis Tweede Wereldoorlog, 
Brassehorst n, 7531 KH Enschede 



DE KRIMOORLOG EN EEN FORT 
AAN DE KUST VAN ALAND 
Bomarsund anderhalve eeuw geleden verwoest 

Vandaag de dag komen er nog 
steeds veel belangstellenden 
naar het voormalige strijdtoneel 
Bomarsund. Het is bijvoorbeeld 
geen ongewoon gezicht om er 
soldaten uit verschillende lan
den te zien lopen, waaronder 
die van de naties die honderd-
vijftig jaar geleden tot de strij
dende partijen behoorden. De 
militaire geschiedenis van deze 
plek heeft immers vooral voor 
hen betekenis. 
De ruïnes van Bomarsund her
inneren aan een tijd waarin 
Aland letterlijk klem zat tussen 
drie wereldmachten - Rusland 
aan de ene kant en Frankrijk en 
Engeland aan de andere. 

STRATEGISCH BELANG 
Toen met het beëindigen van 
de oorlog van 1808-1809 een 
einde kwam aan de vijandighe
den tussen Zweden en Rusland, 
werden Finland en Aland bij 
Rusland gevoegd. Daarmee 
werd het strategische belang 
van Aland opeens aanzienlijk 
groter. Plotseling nam de eilan
dengroep een sleutelpositie in: 
het was het laatste vooruitge
schoven bolwerk van de Russen 
richting het Westen. 
Geen wonder dat de Russen al 
vrij snel het plan hadden aan de 
kust van Aland een fort te bou
wen. Met de bouw werd echter 
pas in 1830 voorzichtig begon-

Ten tijde van de Krimoorlog (1853-1856) v/as fort 

Bomarsund het politiek en economisch centrum van Aland. 

Je zou zelfs kunnen zeggen dat het verdedigingswerk en 

omringende dorpen een internationaal karakter hadden. 

Maar deze buitenpost van de Russische strijdkrachten 

werd in 1854 in korte tijd door de Engelsen en Fransen 

veroverd en daarna geheel verwoest. Ook nu nog worden 

de gebeurtenissen van 1854 op Aland herdacht. 

Een overmacht aan Britse en Franse schepen bestookt fort Bomarsund op Aland 

nen en het duurde nog eens 
twee jaar voordat er werkelijk 
serieus aan fort Bomarsund 
werd gewerkt. De bouw veroor
zaakte een ware invasie van 

mensen die uit Rusland en 
daarbuiten afkomstig waren. Er 
meldden zich metselaars, hand
werkers, timmerlieden en zelfs 
gedetineerden op de eilanden

groep. Het resultaat was dat er 
op dit kleine stukje grondgebied 
vele talen gesproken en diverse 
religies beleden werden en dat 
dan gedurende zo'n vijfentwin
tig jaar. 

NIET VOLTOOID 
Het lag in de bedoeling het fort 
te gebruiken om er vijfduizend 
manschappen te huisvesten en 
er vijfhonderd kanonnen te in
stalleren. Ook waren er plannen 
om een nieuwe haven aan te 
leggen, waar grote oorlogssche
pen zouden kunnen afmeren. 
Veel van die plannen bleven in 
het ontwerpstadium steken, 
maar het hoofdgebouw van het 
fort kwam er wèl: het telde twee 
verdiepingen en werd voltooid 
in 1842. Meteen grondopper
vlak van zo'n 18.000 vierkante 
meter was het fort het grootste 
gebouw dat ooit op Aland werd 
neergezet. Van de twaalf ge
plande verdedigingstorens wer
den er echter maar drie vol
tooid. 
De aanwezigheid van het fort 
trok ook anderen dan alleen sol
daten en werklieden aan: rond
om het bouwwerk werden dorp
jes gebouwd, terwijl op het na
bijgelegen eiland Prästö een 
ziekenhuis en een kapel verre
zen. In deze periode van op
bouw woonden er ruim driedui
zend mensen in en om Bomar-

I6é 

A L A N D G E E F T J A A R B O E K U I T 

Het is - gezien de grote belang
stelling die verzamelaars van 
Aland ervoor hebben - niet zo 
heel vreemd dat de post van de 
eilandengroep, Posten Aland, ook 
dit jaar weer een jaarboek uit
geeft. Goedkoop is het niet, maar 
wie van mooie zegels en van 
mooie boeken houdt, zal het be
drag er graag voor over hebben. 
Het gaat trouwens om een jaar
boek dat twee complete jaargan
gen - die van 2004 en 2005 - in 
één band samenbrengt; vandaar 
ook de titel Alands Frimörkcn berdt-
tar 2004-2005. 
Letterlijk vertaald komt die titel 
neer op 'Een verhaal met behulp 
van de zegels van Aland uit 2004 
en 2005' en daar is niets teveel 
mee gezegd. Het jaarboek is na
melijk veel meer dan een boek 
waarin een aantal zegels is onder
gebracht. De hoofdstukken in het 

boek gaan over de natuur, cul
tuur, geschiedenis van Aland en 
over het leven op deze eilanden
groep. Zo wordt de lezer meege
nomen naar het eiland Lägskär, 
waar een kleine cursus in het rin
gen van vogels wordt gegeven. 
We maken kennis met de familie 
Kalm, een gezin dat vrijwel zijn 

gehele leven op het water door
brengt. En er is aandacht voor het 
Cantilena-koor, dat op Aland 
grote bekendheid geniet vanwege 
het kerstconcert dat dit gezel
schap elk jaar weer verzorgt. 
Deze en andere verhalen zijn ge
schreven door Helena Forsgärd. 
Een kleine teleurstelling is wel-

ÄLlniis fhmdrken he) 

licht dat de 'voertalen' van het 
jaarboek Zweeds en Fins zijp, 
maar gelukkig heeft Posten Aland 
voor Engelse en Duitse samenvat
tingen gezorgd. Het is zelfs mo
gelijk om een los uitgegeven 
Franse samenvattingvan de PTT 
van Aland te ontvangen. 
Het jaarboek telt ongeveer tachtig 
pagina's; de frankeerwaarde van 
de erin opgenomen zegels en au
tomaatstroken bedraagt €39.25. 
Wie denkt dat de verkoopprijs 
van het boek veel hoger zal uitval
len, wordt plezierig verrast. De 
Alandse posterijen hebben de 
verkoopprijs vastgesteld op €43.-
en dat is inclusief verzendkosten. 
De filatelistische dienst in Marie-
hamn wijst er op dat het boek in 
een niet al te grote oplage zal 
worden gedrukt. Op is op, dus, of 
- zoals Posten het zegt: wie het 
eerst komt, het eerst maalt. 
Het jaarboek 2004-2005 ver-
schijntin oktobervan ditjaar. 
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Een prachtig postzegelboekje dat de Alandse posterijen 
tn 2004 Uitgaven, documenteert de gebeurtenissen die 

ertoe leiaaen dat fort Bomarsund zo goed als van de 
aardbodem verdween 

CADEAUTJE VOOR DE 
LEZERS VAN RLATELIE 

U hebt het vast al gemerkt: bij 
dit nummer van Filatelie treft 
u een cadeautje van de Alandse 
posterijen aan: een boekje met 
acht eersteklaszegels uit 2003 
die u in staat stellen een blik 
op het landschap van Aland te 
werpen. Het is mogelijk dat 
sommige lezers een ander 
boel<je ontvangen; dit is een 
gevolg van het feit dat oplage 
van Filatelie hoog is en er wel
licht niet voldoende boekjes 
van de landschapsserie waren. 

sund, een aantal dat  zeker 
voor die dagen  aanzienlijk 
mag worden genoemd. 

EXPANSIEDRIFT 
Ondanks de omvangrijke be
roepsbevolking van Bomarsund 
was het fort in 1854, toen de 
Krimoorlog zich in volle hevig
heid bad ontwikkeld, nog niet 
optimaal voor het vervullen van 
zijn verdedigende taken inge
richt. 
De geallieerden, die het fort als 
een symbool van Russische ex
pansiedrift beschouwden, richt
ten hun aandacht al snel op Bo
marsund. Niet alleen vanwege 
de symbolische betekenis van 
Bomarsund trok de geallieerde 
vloot echter naar de eilanden. 
De Fransen en Engelsen wilden 
dat de Russen zich gedwongen 
zouden voelen om kostbare 
manschappen en materieel van 
het gebied rond de Zwarte Zee 
het hart van de strijd  naar de 
Botnische Golfte verplaatsen. 
Ook wilden de geallieerden 
voorkomen dat schepen van de 
Russische vloot via de Oostzee 
richting de Noordzee zouden 
varen. 
De eerste aanval op Bomarsund 
staat op naam van de Engelse 
kapitein W.H. Hall van de 
Hecia, die op 21 juni het  vrij 
riskante  besluit nam het fort 
vanaf zee te bestoken. Veel 
schade richtte hij niet aan en hij 
bracht er zelfs een groot deel 
van zijn bemanning mee in 
gevaar. Een granaat die sissend 
op het dek van de HecIa terecht 
kwam zou catastrofale gevolgen 
hebben gehad, ware het niet dat 
de 20jarige matroos Charles 
Davis Lucas het projectiel zon
der te aarzelen beetgreep om 
het over boord te gooien, waar 
het  nog voor de granaat het 
water raakte  ontplofte. Lucas 
kreeg voor deze heldendaad in 
1857 als allereerste Brit het 
Victoria Cross uitgereikt. 

GESCHENK GEWEIGERD 
Bij de aanval van de 21ste juni 
was het fort zoals gezegd nau
welijks beschadigd geraakt. 
Viceadmiraal Sir Charles Na
pier besloot op 24 juli dat het 
fort opnieuw moest worden 

aangevallen. Ditmaal werd er 
meer tijd in de voorbereiding 
gestoken en toen generaal Bo
disco, commandant van het 
garnizoen in Bomarsund, op 3 
augustus naar buiten keek, wist 
hij dat zijn fort verloren was. Er 
lag een enorme vloot van Fran
se en Engelse schepen voor de 
kust, terwijl een troepenmacht 
van duizenden manschappen 
over land optrok. De vijand was 
niet alleen talrijker, maar be
schikte ook over veel meer 
kanonnen. Bovendien was Bo
disco zich ervan bewust dat hij 
een half afgemaakt fort te ver
dedigen had. Op 8 augustus 
wercfde aanval definitief inge
zet en acht dagen later, op 16 
augustus 1854, gaven de Rus
sen zich over. Ze hadden 53 
mannen verloren; de overige 
soldaten werden gevangen ge
nomen en naar Engeland en 
Frankrijk verscheept, waar ze 
gevangen werden gehouden. 
Het vrijwel intact gebleven fort 
werd door de geallieerden ver
volgens aan Zweden aangebo
den, maar dat land sloeg net 
aanbod weliswaar beleefd maar 
beslist af Men wilde de Russen 
niet nog bozer maken dan ze 
toch al waren... Het fort ge

woon laten staan was echter 
ook geen optie, dus besloot 
men dat alles dan maar met de 
grond gelijk moest worden ge
maakt. Op 2 september werd 
het fort opgeblazen. 

HET POMPEII VAN ALAND 
Met de verdwijning van het fort 
was er ook geen plek meer voor 
de duizenden bewoners en zo 
kwam er een eind aan het be
staan van een gemeenschap die 
uit vele nationaliteiten bestond. 
Geir Henriksen, voorzitter van 
de Bomarsundvereniging op 
Aland: 'Als ik het historisch be
lang van het fort wil onderstre
pen zeg ik altijd dat Bomarsund 
net Pompeii van Aland is  het 
was groot, indrukwekkend en 
belangrijk en dat alles is zo
maar ineens van de aardbodem 
verdwenen.' 
En inderdaad, wie vandaag de 
plaats bezoekt die honderdvijf
tig jaar geleden zo zwaar werd 
bevochten ziet eigenlijk nauwe
lijks meer iets dat aan die tijd 
herinnert. De fundamenten van 
sommige gebouwen liggen er 
nog, maar ze zijn na al die tijd 
overwoekerd door gras en plan
ten. Zo kun je over het voorma
lige slagveld lopen zonder er 

weet van te hebben dat je net de 
resten van het huisje van Karoli
na Chmelewskaja, de weduwe 
van een Russische sergeant, 
bent gepasseerd. Of het winkel
tje waar de bewoners van Bo
marsund destijds hun bood
schappen deden. Maar dat 
hoeft niet zo te blijven, want de 
actieve Bomarsundvereniging 
wil de zaken graag groots aan
pakken. Op het verlanglijstje 
van de vereniging staat een 
mooi en ruim bezoekerscen
trum, waar met behulp van de 
allernieuwste technieken een 
beeld kan worden gegeven van 
Bomarsund zoals net vroeger 
was. 'Aland heeft de toeristen 
maar weinig unieke attracties te 
bieden,' zegt Henriksen, 'En 
Bomarsund is er daar een van. 
Als we het op de juiste manier 
aanpakken, kunnen we ervoor 
zorgen dat er nog meer bezoe
kers naar Aland komen.' 
Misschien dat de plannen ko
mend jaar, als het honderdvijf
tig jaar geleden zal zijn dat in 
Parijs het vredesverdrag van 
1856 werd getekend, wat con
creter zullen zijn geworden. De 
verjaardag van dat verdrag zal 
op Aland in ieder geval groots 
worden gevierd. 

ZOMERS FILATELISTENTRIPJE: 
MARE BALTICUM 05 

Zestig jaar oud is de Aland Stamp 
Collectors Society en dat feit wordt 
gevierd tijdens de semiinterna
tionale postzegelten
toonstelling iVlare Balti
cum 05. De expositie 
wordt gehouden in de 
hoofdplaats van Aland, 
Mariehamn, om pre
cies te zijn van 26 tot 
en met 28 augustus 
van dit jaar. 
De term 'semiinterna

tionaal' is gekozen 
omdat het grootste 
deel van de deelne
mende landen  tien in getal  aan 
(of in de nabijheid van) de Balti
sche zee liggen. Het doel van de 
tentoonstelling is het wekken van 
de belangstelling voor de zegels 
en de postgeschiedenis van pre
cies die landen. 

ÄAARE 
BALTICUM 
2628.8.2005, 

ALAND 

Mare Balticum wordt sinds 1993 
georganiseerd; in dat jaar trad 
Esüand als gasdand op. De vorige 
editie van de tentoonstelling werd 
in 2003 gehouden, in Kiel (Duits
land). Vijf jaar geleden verleende 

Aland gastvrijheid 
en nu is dat dus 
weer zo. 
Wie een bezoek aan 
Mare Balticum 
brengt kan meer 
doen dan postze
gels en poststukken 
bekijken. Tijdens 
de expositie wordt 
een veiling georga
niseerd en ook is 
het mogelijk om 

een aantal lezingen bij te wonen 
(onder andere over de oude post
route van Aland en over de ge
schiedenis van Bomarsund). De 
posterijen van Aland zullen tij
dens de tentoonstelhng het emis
sieprogramma voor 2006 bekend 

maken. Verder kunnen alle foto's 
worden bewonderd die in het ka
der van de wedstrijd Aland Summer 
werden ingezonden. Niet filate
hsüsch, maar wel de moeite 
waard zijn de diverse ambachts
lieden die de tentoonstellingshal 
zullen bevolken: ze zullen typisch 
Alandse producten vervaardigen 
(en verkopen). Aland Posten grijpt 
de gelegenheid aan om twee 
nieuwe zegels te lanceren en spe
ciale stempels in te zetten. Op 26 
augustus komen twee zegels uit 
op het thema 'groen in en om de 
stad' (Vardö en Geta). 
Aan Mare Balticum nemen verza
melaars deel uit Aland, Finland, 
Zweden, Rusland, Italië, Groot
Brittannië, Duitsland, Polen, Li
touwen, Letiand, Esüand, Neder
land en Denemarken. 
Verder zijn er handelaren aanwe
zig uit een groot aantal landen, 
waarvan de meeste aan de Oost
zee liggen. 



ILAIEUSTISCHE 
Opgaven voor deze rubriek 
in het juli/augustusnummer 
2005 (verschijnt medio au
gustus 2005) moeten uiter-
lijlc op I juli 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 

• 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). Americahal, 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 juni. Aan

melding en informatie: Leen 
Louwerse, Koningin Wilhel
minastraat 51, 2811TT 
Reeuwijk, telefoon 0182-
395103 of aartuansocst@ 
hrtnct.nl. Zie ook de website 
www.nvpv.nl! 
• 22 en 23 oktober: 
's-Hertogenbosch. HertoaPost 
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 
filatelistische activiteiten. In
lichtingen: R. van Achter
berg, Kloosterstraat ig, 5301 
BM Zaltbommel, telefoon 
0418-680790, e-mail remvan-
acliterbcr3(p)tiscali.nl. 
• 22 en 23 oktober: 
Weert. Rajo 2005 -
Limphilex XXXVI, lustrumten-
toonstelling (55-jarig be
staan) met deelname in de 
klassen 2 en 3 plus eenkader-
klasse, open klasse en jeugd-
klasse. Motto: Uit de oude 
schoenendoos. SG Philips van 
Home, Werthastraat i. Ca. 
300 kaders, handelaren- en 
jeugdactiviteiten. Inlichtin
gen: G. Hendrikx, Irenelaan 
27, 6006 HB Weert, telefoon 
0495-533862, e-mail 
g.p.hendnkx(3)zonnrt.nl 
• 28, 29 en 30 oktober: 
Rotterdam. Dag van de Postze
gel Rotterdom 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, telefoon 015-
2141701, e-mail 
a.ntmeestcr@planet.nl. 
• 4, 5 en 6 november: 
Nieuwegein. Gempost 2005, 
jubileumtentoonstelling ter 
gelegenheid van het 35-jarig 
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: 

POSTEX 2 0 0 5 
1 4 , 1 5 EN 16 OKTOBER 

AMERICAHAL APELDOORN 

INSCHRIJVEN IS N 0 6 MOGELIJK 
ZIE DE GEGEVENS IN DEZE RUBRIEK 

op vrijdag 4/11 van 19.30 tot 
22 uur, op zaterdag 5/11 
vanio tot 18 uur en op zondag 

' 6 november van 10-16 uur. 
1 Deelnameformulieren zijn 
I verkrijgbaarbij A.J.S. Vis, 

Tentwagendrift 3, 3435 AC 
I Nieuwegein, telefoon 030-
i 6049758, e-mail injocffipost-

koets.nl. 
• 4, 5 en 6 november: 

' Nieuwegein. 44ste Dag van de 
, Aerofilatelie, georganiseerd 

door 'De Vliegende Hollan-
i der' tijdens Geinpost 2005, in 

samenwerking met 'De Post
koets', 't Veerhuis, Nijemon
de 4. Luchtposttentoonstel
ling (categorieën 2 en 3, een-

j kader-, open klasse en propa
ganda). Thema: 'Luchtpost 
Suriname 192g' (andere col
lecties ook welkom). Aan
meldingen (uoor ijuni 2005) 
bij Secretaris 'De Vliegende 
Hollander', De Kolk 13. 3931 
WN Woudenberg, telefoon 
033-2858424, e-mail ujuan-
dcrhclm(3)ncrunet.nl. 

2006 

• 5 maart: 
Nijmegen. Postzcgclpromotie-
iag georganiseerd door fila
telistenvereniging Novio-
post. De Klokketoren, Slote-
maker de Bruïneweg 272 
(hoekMuntweg). Diverse ac
tiviteiten, w.o. tentoonstel
ling van collecties van Novio-
post-leden, ruilmogelijkhe-
den, computer in de filatelie, 
taxaties, opruiming- en res-
tantentmarkt, handelaren-
stands, spelletjes voor de 
jeugd en informatiestand. 
Bekertoernooi van de NBFV. 
Openingstijden: van 10 tot 17 
uur. Informatie: P. Grutters, 
Niek Engelschmanlaan 90, 
6532 CS Nijmegen, e-mail
adres plm3ruttcrs@u)anadoo.nl. 
• 21, 22 en 23 april: 
Ede. Postzegels en Cultuur, ten
toonstelling, georganiseerd 
door de afdeling 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@)planet.nl. Informatie: N. 
van der Lee, Arkelstein 2, 
6714 AW Ede, e-mailadres 
n.vander.lec@hccnrt.nl. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 16 juni: 
Steenbergen (Welberg). De 
Vaert, Kap. Kockstraat 54,19-
22. Telefoon 0167-563887. 
• 18 juni: 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 3gga, 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.DeHolz, 
Lambertistraat 12,14-17. 
• 25 juni: 
Hilversum. De Koepel, Kapit-

1 telweg3g9a, 12.30-16.30. Te-
, lefoon 036-5304354. 

Katwijk. De Wiek, Fresias-
traat 5,10-16. Telefoon 071-

I 4030659. 
I • 2 6 juni: 

Diemen. De Schakel, Burge-
I meester Bickerstraat 46a, 10-
I 16. Telefoon 020-6901936. 
' Reuver. De Schakel, Broek-
I laan 2,10-13. Telefoon 077-
I 474II30-
] • 27 juni: 
i Nijmegen. De Klokketoren, 
j Slotemaker de Bruïneweg 
j 272, ig.30-22. Telefoon 024-

3974654-
I « 2 juli: 

Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.30-16.30. Te
lefoon 036-5304354. 
Putten (GId.). ,tVoorhuys, 
Voorthuizerstraat 14,10-17. 
Telefoon 033-2452484. 
• 9 juli: 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 3993, 12.30-16.30. Te
lefoon 036-5304354. 
• 10 juli: 
Venlo. De Koel, Kaldenker-
kerweg 182b, 10-13. Telefoon 
077-3517700-
• 16 juli: 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.30-16.30. Te
lefoon 036-5304354. 
• 21 augustus: 
Kerkrade-Holz. De Holz, 
Lambertistraat 12,14-17. 
• 27 augustus: 
Oldenzaal. De Boom, Bent-
heimerstraat43,10-17. Tele
foon 0541-518026. 
Zwolle, jubal. Geert Groote
straat i, 10-16. Telefoon 038-
42i64g3. 
• 28 augusms: 
Etten-Leur. De Nobelaer, A. 
van Berchemlaan 2,10-16. 
Telefoon 030-6o63g44. 
• 3 september: 
Hendrik Ido Ambacht. Sand-
ido. Reeweg 79,12.30-16. Te
lefoon 078-6814441. 
Lisse. 'tPoelhuys, Vivaldi-
straat4,10-16. Telefoon 
0252-411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt-
straat43,10-15. Telefoon 
0528-275629 (na 20 uur). 
Nunspeet. De Wheme, Ds. de 
Bouterlaan 5,13.15-16. Tele
foon 0341-256163. 
Oosterhout-Zuid. De Bunt-
hoef, Bloemenhof 2,13-16. 
Telefoon 0162-432738. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,10-15. Tele
foon 0297-525556. 
Utrecht. Wijkgebouw, Balij-
elaan 2a (ingang Croes-
estraat), 10-15. Telefoon 030-
2886832. 
• 4 september: 
Den Haag. Van der Valk Bij
horst, Zijdeweg 54,10-16. Te
lefoon 030-6063944. 
• 10 september: 
Hoofddorp. De Jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat4,10-
16. Telefoon 023-5613929 

(na 20 uur). 
Maassluis. De Flat, Burge
meester Schwartzlaan 2c, 12-
16. Telefoon 06-15224937. 
Steenbergen (Welberg). De 
Vaert, Kap. Kockstraat 54,10-
16. Telefoon 0167-563887. 
• II september: 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,10-13. Telefoon 024-
6413608. 
• 15 september: 
Steenbergen (Welberg). De 
Vaert, Kap. Kockstraat 54,19-
22. Telefoon 0167-563887. 
• 17 september: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla-
menstraat70,10-16. Tele
foon 0297-343885. 
Bilthoven. Filatelistische Con
tactgroep Oost-Europa, 't Vogel
nest, Zuiderkapel, Boslaan i, 
10-16. Telefoon 0346-572593 
(naiguur). 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,13-16.30. Tele
foon 033-2863510. 
• 18 september: 
Amsterdam. OC Amsterdam, 
Jan Tooropstraat 99,10-16. 
Telefoon 030-6063944. 
Huissen. De Brink, Brink 8, 
10-15. Telefoon 026-
3255017. 
Kerkrade-Holz. De Holz, 
Lambertistraat 12,14-17. 
Veghel-Zuid. De Golfstroom, 
Van Diemenstraat ia, 9.30-
12.30. Telefoon 0413-
367786. 
• 24 september: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 3,10-16. Tele
foon 023-5617279. 
Capelle a/d IJssel. De Tref-
terp. Marsdiep i, 10-17. Tele
foon 010-4508474. 
Noordwijk-Binnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat 5,10-
16. Telefoon 071-3614198. 
Roermond. Wijkgebouw, 
Schepen van Hertefeltstraat 
26a, 13-16. Telefoon 0475-
495899. 
Zwolle. Jubal, Geert Groote
straat i, 10-16. Telefoon 038-
4216493-
• 25 september: 
Capelle a/d IJssel. De Tref-
terp. Marsdiep i, 10-17. Tele
foon 010-4508474. 
Echt. St. Joris, Cypresstraat 
58, g.30-13. Telefoon 0475-
483630. 
Reuver. De Schakel, Broek
laan 2,10-13. Telefoon 077-
4741130. 
Rotterdam. Golden Tulip 
Airport Hotel, Vliegveldweg 
59,10-16. Telefoon 030-
6o63g44. 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

14 juni: 
Mooi Nederland (afleveringen 
5 en 6); twee velletjes met vijf 
postzegels van €0.39 (geg
omd). 
6 september: 
Tu;eelingcmissie met de Volks
republiek China; thema 
'wind- en watermolens'. In
formatie ontbreekt nog. 

Wijzigingen voorbehouden 

http://hrtnct.nl
http://www.nvpv.nl
mailto:a.ntmeestcr@planet.nl
http://koets.nl
mailto:n.vander.lec@hccnrt.nl


Aruba 

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

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 
Zeestraat 8082, 2518 AD 
's Gravenhage, telefoon: 
0703307500. Infolijn: 070
3307575, fax: 0703608926. 
Internet: www.muscom.nl 
Openingstijden: maandag 
t/m vrijdag van 1017 "">■) za
terdag, zondag en feestdagen 
1217 uur; op 25 december en 
I januari gesloten. 
Toegangsprijzen: volwasse
nen €6., 65+ €4.50,4 t/m 
12 jarigen €3., Rabo/ NS
kaarthouders 50% korting, 
kinderen t/m 3 jaar, MJK/CJP 
gratis. Groepen groter dan 10 
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. Wel kunt u nog 
gebruik maken van de biblio
theek, op afspraak met me
vrouw Spiekman: 070
3307500. 

BONDS
BIBLIOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar! Voor 
internetgebruikers is de 
Bondsbibliotheek in Baarn 
niet meer gebonden aan de 
openingstijden (elke woens
dag van 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur). Via de web
site van de NBFV 
(lüiuui.nbjv.nl) en het aanklik
ken van de Bibliotheekzegel 
bereikt u de informatie die 
betrekking heeft op de prach
tige collectie die in Baarn be
waard en ontsloten wordt. U 
vindt er een overzicht van de 
lopende tijdschriftenabonne
menten, ziet welke boeken er 
nieuw aangeschaft zijn en 
kunt er nagaan op welke wij
ze deze boeken te leen zijn. 
Aan een overzicht van de (ou
dere) tijdschriften wordt hard 
gewerkt. 

Als u wilt weten of een be
paald boek of tijdschrift aan
wezig is, dan kunt u dit met 
behulp van een elektronisch 
informatieaanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per email. Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze emailen 
{bib!iotlieck(p)nbjv.org). 
De Bondsbibliotheek... een 
surfbezoekje waard! 

SAMENSTELLING: KEES VERHULST 
POSTBUS 24013, 2490 AA DEN HAAG 

EMAIL: KEES.VERHULST@WANADOO.NL 

Kerkrade 
Voor de eerste keer organi
seerde de EKPV (Eerste Kerk
raadse Philatelisten Vereniging) 
twee postzegeltentoonstel
lingen in één weekend. Ten 
eerste ParkstadFilo 2005 in de 
Rodahal en ten tweede Fila
Roiduc in het 900 jaar oude 
kloostercomplex Rolduc, 
eveneens te Kerkrade. 
Tijdens beide tentoonstellin
gen waren drie poststempels 
in gebruik, waarvan u er 
twee afgebeeld heeft zien 
staan in het vorige nummer 
van het maandblad Filatelie. 
Nu laat ik u het derde stem
pel zien, dat onder andere 
werd gebruikt op de beurs

202122 mei 2005 

Parkstad Fila 2005 
K E R K R A D E 

envelop die TPGPost uitgaf 
Porkstad Limburg is een sa
menwerking van zeven ste
den en dorpen (onder ande
re Heerlen en Kerkrade be
horen ertoe) om als een 
'groene' stadsregio te opere
ren. Alle communicatie van
uit deze overheden bena
drukt het groene en het 
natuurlijke; vandaar de ge
stileerde bloemen in het 
stempel. 

15e Wereldmuziekconcours 
Van 7 tot en met 31 juli 2005 
wordt te Kerkrade het vijf
tiende Wereldmuziekconcours 
gehouden. Ter gelegenheid 
hiervan wordt ook een bij
zonder poststempel ge
bruikt, waarvan de afbeel
ding op dit moment nog niet 
bekend is. Omdat we in de 
maand juli niet verschijnen, 
leest u nu de aankondiging 
en zult u in het juli/augustus
nummer de afbeelding van 
het stempel zien. 
Als u een afdruk wenst van 
deze twee genoemde stem
pels, dan kunt u voldoende 
gefrankeerde poststukken 
(in een voldoende gefran
keerde omslag) zenden aan 
de CollectClub van TPGPost, 
afdeling Stempeling, Post
bus 30051, 9700 RK Gronin
gen. Zet u linksboven op de 
envelop om welk stempel 
het gaat. Aanvragen voor 
stempelafdrukken van Park
stadFilo en Wagenpost (Wage
ningen) dient u uoor 50 juni 
2005 in te zenden en aanvra
gen voor het Muziekconcours
stempel moeten uoor 3ijuli 
2005 in het bezit zijn van de 
CollectClub. 

Veldpost 
Tijdens de Vlootdagen in Den 
Helder is een tijdelijk veld
postkantoor ingericht, waar 

:Kontnkiijke Landmacht: 

\ 18VII9215 

■Koninklijiie Marine: 

\ 15 Vil 0016 .■■' 

u poststukken kunt laten 
verzenden. De poststukken 
worden dan voorzien van het 
veldpostdagtekenings tem
pel nummer 49. De vlootda
gen worden dit jaar voor de 
49ste keer gehouden en wel 
op 15,16 en 17 juH 2005. 
Gelegenheidsenveloppen 
van dit evenement kunnen 
worden besteld bij de stich
ting Den Helder Marinestad. 
Ik heb nog geen afbeelding 
beschikbaar van stempel 49 
met de juiste datum, maar ik 
kan u het stempel wel tonen 
toen het in gebruik was in 
Heidelberg, bij het aldaar 
gevestigde veldpostkantoor 
NAPO 849. Het is niet moge
lijk schriftelijk stempelver
zoeken in te dienen. U zult 
dus echt naar Den Helder 
moeten voor een afdruk van 
dit stempel. 

Tijdens de Open Dagen van de 

Koninklijke Landmacht (in 
2005 worden de open dagen 
op 17 en 18 juni op de vlieg
basis GilzeRijen gehouden) 
is helaas geen veldpostkan
toor meer ingericht. 'De 
vlootdagen' zijn nog het eni
ge evenement waar dit wel 
het geval is. Open dagen van 
de landmacht zijn er nauwe
lijks. De drie speciale stem
pels die ooit zijn aange
maakt voor deze evenemen
ten zullen dan ook niet meer 
worden gebruikt. In het 
stempel van de marine staat 
een fregat uit de Trompklas
se afgebeeld. Omdat het 
schip niet meer in dienst is 
van de marine werd dit 
stempel in 2003 voor het 
laatst gebruikt. Er is geen 
nieuw bijzonder stempel 
aangemaakt. 

Dagtekenings tempels 
veldpost 
Bij de veldpost wordt nog 
nauwelijks gestempeld met 
de dagtekeningstempels die 
daar in gebruik zijn. Over 
het algemeen dienen de 
stempels als waarmerk voor 
de postzakken. De labels die 

aan een postzak worden ge
hangen of de kaarten die aan 
de bovenkant van een con
tainer worden gestoken, 
worden gestempeld. Alle 
post wordt centraal verwerkt 
in Utrecht en vandaar uit 
gaat alle post de normale 
poststroom in. In Utrecht 
zijn twee dagtekeningstem
pels in gebruik; daarnaast 
zijn diverse stempels in ge
bruik bij de semipermanen
te veldpostkantoren in de 
restvan de wereld. 
Bijgaand het overzicht van 
2005. 
De laatste dag van het stem
pel dat in Irak werd ge
bruikt, was op 7 maart 2005. 
Het stempel kwam samen 
met de Nederlandse militai
ren terug uit Irak. Hierbij 
een afdruk van dit stempel 
nummer 15 op een poststuk 
van Hans R. Holdijk. Hans 
heeft een eigen website over 
de Veldpost met heel veel in
formatie. Neemt u eens een 
kijkje op u)U)U).ueldpost.nl. Als 
u aanvullingen heeft, dan 
kunt u deze melden en Hans 
zal de gegevens dan verwer
ken op zijn website. 

HmtR.HoMIJk 
De Kievit 80 
8261JN Dronten 

Nederiandte MUItaIra Poet 

;8:2'5 iJ'M; 

Veldpost
stempelnr. 
15 
17 
39 en 41 
49 
49 
52 en 55 
61 
64 en 65 
80 en 81 
99 

NAPO
nr. 
170 
83 
500 
849 

550 
861 
800 
880 
899 

Locatie 

Irak, Shaibah 
Bosnië, Bugojno 
Utrecht 
Duitsland, Heidelberg 
Den Helder, Vlootdagen 
België, Mons 
Duitsland, Rheindahlen 
Duitsland, Münster 
Duitsland, Seedorf 
Duitsland, Ramstein 

CM 
open Dagen Konlnklflke Luchtmacht 

Vliegbasis Leeuwarden 
6 en 7 juli 2001 

^ É 

http://www.muscom.nl
mailto:KEES.VERHULST@WANADOO.NL
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Drs. H.C. Stoop 
Van Nouhuysstraat 13 
2024 KT Haarlem 
©023-5262062 

Bondsbibliotlieelc 
De bibliotheek is op het volgende 
adres gevestigd: Hoofdstraat i, 
3741 AC Baarn, ©035-5412526. 
Bibliothecaris: mevr. P.M. van der 
Meer, Park Arenberg 28, 
3731 ES De Bilt, ©030-2205348 
E-mail: bibliotheek(3)nbfv.org 
Openingstijden: elke woensdag 
van 10.00 tot 17.00 uur en elke eer
ste zaterdag van de maand van 
10.00 tot 12.00 uur. 

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

Bondskeuringsdienst 
Voorzitter: G.J. Bessels 
Keurzendingen aangetekend naar de 
secretaris: 
A.W.A. Steegh 
Van Dalenlaan 128 
2082 VH Santpoort-Zuid 
©023-5384212 (na 20 uur) 

Service-afdeling 
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Bondsbureau in Utrecht. 
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Informatie over verzekeringen 
Via het Bondsbureau 

REGIORAAD KWAM BIJEEN 
OP 12 MAART 2005 
Op zaterdag 12 maart 
2005 werd op het het 
Bondsbureau in Utrecht 
een bijeenkomst gehou
den van de Regioraad. De 
belangrijkste agenda
punten waren: 

Programma 2008 
(jubileum uan de Bond) 
Van alle klassen inzen
dingen wordt een voor
beeldverzameling ge
zocht. Deze verzamelin
gen zullen gedurende het 
jaar 2008 onder de hoede 
van de Bond op alle jubi
leumevenementen wor
den getoond om de be
zoeker een inzicht te ge
ven in de mogelijkheden 
tot het tentoonstellen 
van verzamelingen. 
De Algemene Vergade
ring is door het Bonds-
bestuur vastgelegd voor 
de maand mei en wel in 
de provincie Utrecht. Dat 
kan nog doorgeschoven 
worden naar de maand 
juni, in verband met het 
toekennen van het predi
kaat 'Koninklijk' bij het 
honderdjarig bestaan op 
26 juni 2008. 
Postex 2008 in oktober 
2008 wordt een gericht 
evenement voor alle ge
specialiseerde verenigin
gen (LOG) met veel aan

dachtvoor hun specialis
men. 

Financiële perikelen 
(uoortzettin^ discussie 
oi<tober2004) 
Uit de aanbevelingen van 
de regio's wordt door de 
vergadering het voorstel 
aan de Algemene Verga
dering vastgesteld. 
Dit voorstel van de Regio
raad houdt in dat de 
Bondsbijdrage voor 2006 
uitkomt op € 4.-, voor 
2007 op € 4.50 en voor 
2008 op € 5.-. Daaraan 
wordt door de Regioraad 
gekoppeld dat de Bond 
een pro-actief lange-ter-
mijnbeleid vaststelt, ge
baseerd op de vastgeleg
de bijdrage. Ook de dien
sten van de Bond zullen 
meer kostendekkend dan 
nu het geval is moeten 
worden uitgevoerd. 

Ledenkaart 
In 2001 is al sprake ge
weest van een individuele 
lidmaatschapskaart van 
de Bond. Er zou dan wel 
een centrale ledenadmi
nistratie gevoerd moeten 
worden, waarvoor be
roepskrachten in dienst 
van de Bond nodig zijn. 
Dit is financieel niet haal
baar. 

Gekeken wordt nu naar 
het Duitse model. Dit 
komt er op neer dat de 
Bond blanco lidmaat-
schapskaarten aan het 
secretariaat van de aan
gesloten verenigingen 
verstrekt. Het secreta
riaat van de vereniging 
actualiseert de kaart per 
lid voor één seizoen. 
Over de meerwaarde van 
deze kaart wordt nage
dacht. Aan de regio's is 
gevraagd welke facilitei
ten in of op de kaart kun
nen worden aangebracht. 

Uitfliftebeleid TPGPost 
De mate van kritiek op 
het emissiebeleid van 
TPGPost loopt op. Vooral 
individuele verzamelaars 
hebben het moeilijk om 
hun verzameling Neder
land op peil te houden. 
De voorzitter van Regio 5 
heeft daartoe het voor
touw genomen en heeft, 
in een rechtstreeks con
tact met TPGPost, de 
hem aangereikte bezwa
ren overgebracht. In dit 
kader ligt er een voorstel 
op tafel om tot een filate-
listisch platform te ko
men dat zich over deze 
problematiek kan bui
gen. TPGPost staat hier 
niet onwelwillend tegen
over, maar wil dit dan op
nemen in het bestaande 
halfjaarlijkse overleg met 
de Bond. 

Aan de Regioraad is ge
vraagd het aangereikte 
concept verder in be
schouwing te nemen en 
hierop in het najaar terug 
te komen. 

Vademecum 
Het vademecum moet op 
de helling. Op de website 
van de Bond is al veel ac
tuele informatie over de 
in het vademecum be
sproken onderwerpen te
rug te vinden. Veel ande
re informatie van jaren 
geleden kan uit het vade
mecum en centraal in 
Utrecht beschikbaar wor
den gehouden. Het vade
mecum in zijn moderne 
vorm zal bestaan uit drie 
delen: 

Informatie op papier 
wordt eens per jaar bijge
werkt en ongevraagd op
gestuurd naar alle aange
sloten verenigingen; 

Informatie op de u;ebsite 
informatie met een ac
tuele status; 

Oipvraagbare in/ormatie 
te betrekken van het 
Bondsbureau. 

Het onderwerp 'Vademe
cum' komt in het najaar 
op de agenda van de Re
gioraad. 

Dick van der Zee 
Secretaris NBFV 

AFSCHEID VAN 
KOOS BLOEMSMA 

Ruim anderhalfjaar gele
den kwam de mededeling 
door dat Koos Bloemsma 
(foto) tijdelijk niet be
schikbaar was voor het 
Bondsbestuur als Com
missaris Pers en Publici
teit. Door gezondheids
problemen moest hij gas 
terugnemen, terwijl we 
juist zo verwend en ge
wend waren aan de snel
heid waarmee hij de cur
sus 'Publiciteit' over Ne
derland zo succesvol uit
strooide. Een tweede cur
sus ('het maken van een 
verenigingsblad'), nader
de zijn voltooiing. 
Ondanks die gedwongen 
rust was er na een half 
jaar nog geen helderheid. 
We zijn nu een jaar verder 
en de gezondheidstoe
stand van Koos laat nog 
steeds te wensen over. 
Koos zit er maar mee en 
heeft nu besloten zijn 

functie vacant te stellen, 
zodat er gezocht kan 
worden naar iemand die 
deze uitdaging aan durft 
te gaan. 
Gelukkig kan het Bonds
bestuur nog steeds be
schikken over zijn jour
nalistieke adviezen en 
hem inzetten voor - voor

lopig beperkte - taken. 
Niet als speler, maar wel 
als enthousiast supporter 
aan de zijlijn. Koos verze
kerde het Bondsbestuur 
dat de cursus voor het 
verenigingsblad klaarligt 
en op termijn gegeven 
kan worden. 
Met de wens dat alles ten 

goede zal keren heeft het 
Bondsbestuur afscheid 
van Koos Bloemsma ge
nomen en is op zoek ge
gaan naar een waardige 
opvolger. Zoals Koos het 
formuleerde; 'Het is niet 
anders.' 

Dick van der Zee 
Secretaris NBFV 

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


BELGICA 2006 
KOMT DICHTERBIJ 

Van i6 tot 20 november 
2006 wordt in Brussel de 
internationale postzegel
tentoonstelling Belli
ca 2006 gehouden. Tij
dens deze expositie 
wordt gestreden om het 
Wereldkampioenschap 
Jeugdfilatelie. Daarnaast 
zijn er promotieklassen 
voor volwassenen: The
matische klasse, Open 
klasse en Eenkaderklasse 
in competitieverband. De 
tentoonstelling wordt ge
organiseerd in opdracht 
van de Koninklijke 
Landsbond der Belgische 
Postzegelkringen (KBLP) 
onder bescherming van 
de Federation Internationale 

de Philatelie (FIP). 
Verzamelaars die in het 
bezit zijn van een daartoe 
in aanmerking komende 
collectie (minimaal ver
guld zilver op een ten
toonstelling uit Categorie 
i) en die in een van de 

Belgica 2,006 
Brjtso]! 16 2 0 / 1 1 / ïoofc 

drie promotieklassen 
willen deelnemen, kun
nen een exemplaar van 
Bulletin 1 aanvragen. Ook 
formulieren voor een 
voorlopige aanmelding 
en reserveringsformulie
ren voor hotelaccommo
datie zijn beschikbaar. 
Uw aanvragen kunt u 
zenden naar de lands-
commissaris van Belli
ca 2006, deheerCees 
Janssen, Timmermans-
hove 29, 2726 DX Zoeter-
meer, telefoon 079-
3512756. Vermeldt u 
s.v.p. de titel van de be
oogde inzending! 
U kunt ook een e-mailbe
richt (met vermelding 
van uw naam en adres) 
sturen aan dit adres: 
cees.j.e.janssen(a)liccnet.nl. 

DE PERFIN CLUB KEERT WEER 
TERUG IN DE BOND 

Het bestuur van de Perfm 
Club (een gespecialiseer
de vereniging) heeft, na 
een aantal jaren afwezig
heid, weer het lidmaat
schap van de Bond aan
gevraagd. De aanvraag is 
het gevolg van een be
sluit dat de leden van de 
vereniging op hun Alge
mene Ledenvergadering 
hebben genomen. 
De vereniging heeft nota
rieel vastgelegde statuten 

en is ingeschreven in het 
handelsregister van de 
Kamer van Koophandel. 
Secretaris is mevrouw 
J.A. Birnie, Klipper 84, 
3263 NB Oud-Beijerland. 
Tenzij daartegen vóór 1 
september 2005 bij het 
Bondsbestuur gegronde 
bezwaren door leden van 
de Bond worden inge
bracht, wordt deze ver
eniging als lid van de 
Bond ingeschreven. 

BONDSBESTUUR EN BONDSBUREAU 
GAAN OOK MET VAKANTIE 

Ook de bestuursleden 
van de Nederlandse Bond 
van Filatelisten-Vereni
gingen en de medewer
kers van het Bondsbu
reau gaan met vakantie. 
Het Bondsbureau zal in 
verband hiermee geslo
ten zijn van i tot en met 
16 juli. 
Maar omdat het Bonds
bureau twee weken voor 
en een week na de ge
noemde vakantieperiode 
minder is bezet, zal de te

lefonische bereikbaar
heid daarmee ook minder 
zijn dan gebruikelijk. Op 
de vrijdagen 18 juni en 25 
juni is het Bondsbureau 
eveneens gesloten. De 
medewerkers van het 
Bondsbureau verzoeken 
u vriendelijk hiermee re
kening te houden. 

Het Bondsbestuur en de me-
deiuerkers uan het Bondsbu
reau u;ensen u een heel pretti
ge uakantietoei 

AVC GAAT MET 
ZIJN TIJD MEE! 

Natuurlijk blijft het AVC 
diaseries vervaardigen; 
daar is nog steeds vraag 
naar. De lijst is weer uit
gebreid met een aantal 
nieuwe series, zoals: 
T109 De kraanvogel (op 
Postex 2004 met Goud be
kroond); 
Tiio Bossen, natuurlijk, 
(bekroond met Groot 
verguld zilver) 

Maar de ontwikkelingen 
gaan door. Op het beker
toernooi in Nijmegen 

werden de meeste pre
sentaties verzorgd met 
behulp van een beamer. 
Het AVC is in contact ge
komen met Ed Bakker Vi
deo Producties. Ed's grote 
hobby is het maken van 
videopresentaties en in 
combinatie met zijn 
tweede hobby, filatelie, 
heeft hij voor PV 'Onder 
de Loupe' in Noordwijk 
een aantal DVD-presen-
taties gemaakt. 
Dit is geheel iets anders 
dan u tot nu toe gewend 
bent van het AVC. Deze 
DVD-presentatie is voor 
een gedeelte geschiede

nis, cultuur of science-jic-
tion en voor een gedeelte 
filatelie. 
De presentatie die Ed in 
Noordwijk (maar ook bij 
diverse verenigingen in 
de regio) heeft gehou
den, is enthousiast ont
vangen. De afspeelduur 
is ongeveer dertig minu
ten. De tekst is al inge
sproken. 
De DVD's zijn door Ed 
Bakker zelfgemaakt en 
het AVC heeft dus geen 
enkele invloed gehad op 
de samenstelling. Toch 
heeft het bestuur van het 
AVC gemeend om als 

proef een aantal series 
aan te kopen. 
Wat heeft u voor deze se
ries nodig? Het volgende: 
- eenDVD-spelermet 

boxen of een laptop 
metDVD-lezer; 

- een beamer; 
- een projectiescherm. 

Vanaf nu zijn de volgende 
DVD's beschikbaar: 
-DVDi IJsland 
- DVD 2 Het wel en wee 

van de WIC en 
deVOC 

- DVD 3 Jules Verne 

De DVD's moeten uiter

lijk vier weken vóór de 
gewenste datum schrifte
lijk worden aangevraagd 
bij de materiaalcommis
saris van het AVC, de 
heer H.C. Stoop, Van 
Nouhuysstraat 13, 2024 
KT Haarlem. De verzend
kosten zijne 1.50. 

Het Audiovisueel Cen
trum denkt dat dit een 
uitstekende gelegenheid 
is om de filatelie bij een 
breed publiek onder de 
aandacht te brengen en 
om uw verenigingsavon
den nog gezelliger en 
leerzamer te maken. 

SPECIALE BESCHERMHOEZENAANBIEDING 
VOOR DEELNEMERS AAN EXPOSITIES 

In het Bondstentoonstel-
lingsreglement 2004 is 
onder punt 9.10 vermeld: 
'Om beschadiging van al-
bumbladen, de aange
brachte postzegels of 
poststukken te voorko
men, is het gebruik van 
plastic beschermhoezen 
verplicht.' 
Veel inzenders beschik
ken over plastic of kunst
stof beschermhoezen, 
maar nieuwe inzenders 
weten vaak niet waar ze 
deze hoezen kunnen ver
krijgen. De Serviceafde
ling van de Bond be
schikt over een voorraad 

transparante bescherm
hoezen in verschillende 
formaten. De hoezen zijn 
vervaardigd van polipro-
pyleen met een dikte van 
0.13 mm. De kunststof 
bevat géén weekmaker, 
zodat geen aantasting 
plaats kan vinden van de 
postzegels of poststuk
ken. Het IS echter met 
verstandig om albumbla-
den met de daarop beves
tigde postzegels en post
stukken langdurig in 
hoezen te bewaren. De 
albumbladen moeten 
kunnen 'ademen'. Daar
om zijn geen opbergrin-

gen, strips of iets derge
lijks aan de hoezen be
vestigd. Na afloop van 
een tentoonstelling moe
ten de albumbladen zo 
snel mogelijk weer uit de 
hoezen worden gehaald. 
Overigens moeten, om 
verstikking te voorko
men, albums altijd 
staand worden bewaard 
en geregeld worden 

doorgebladerd om verse 
lucht toe te laten. 
De grote hoezen (bestel
nummer ogie) zijn aan 
twee zijden gelast, de 
kleinere hoezen aan drie 
zijden. 

U kunt de in de tabel ver
melde beschermhoezen, 
die portvrij worden toe
gezonden, bestellen door 

het desbetreffende be
drag over te maken, on
der vermelding van het 
bestelnummer. 

U kunt uw bestelling 
overmaken op Postbank-
nummer 2015960 t.n.v. 
Serviceafdeling NBFV 
Utrecht. Bescherm uw 
verzameling tijdens het 
tentoonstellen! 

Speciale aanbieding beschermhoezen! 

Bestelnr: 
091a 
091b 
091C 
09id 
oqie 

Omschrijving 
H 3 i o m m , B275 mm, 100 stuks 
H300 m m , B270 mm, 100 stuks 
H 2 5 o m m , B270 mm, 100 stuks 
H 3 0 o m m , B213 mm, 100 stuks 
H293 mm, B420 mm, 20 stuks 

van€ 23,05 
van€ 23.05 
van€ 23.05 
van€ 20.75 
van € 20.75 

voor€ 12,00 
voor€ 12.00 
voo r€ 12.00 
voo r€ 10.00 
voor€ 10.00 



WAGENPOST 2005, EEN GEWAAGDE 
(EN GESLAAGDE) TENTOONSTELLING 

Gespecialiseerde ten
toonstellingen komen in 
Nederland niet zo vaak 
voor. In Wageningen 
heeft het organisatieco
mité van de veertigjarige 
afdeling Wageningen van 
De Globe het aangedurfd 
om zo'n gespecialiseerde 
tentoonstelling in te rich
ten: Wagenpost 200^. 
Het thema van de ten
toonstelling was Oorlofl en 
Vrede en dat thema was 

uiteraard gekozen ter ge
legenheid van het jubi
leum '60 jaar bevrijding 
van Nederland'. 
De ruimte waarin het eve
nement plaatsvond, uni
versitair sportcentrum De 
Bon êrd in Wageningn, 
was uitstekend geschikt 
voor het beoogde doel. 
De bezoekers, hoewel 
niet in groten getale ge
komen, waren enthou
siast over de inrichting 

van de tentoonstelling; er 
was veel ruimte en er was 
een goede verlichting. Ze 
besteedden niet alleen 
aandacht aan de tentoon
gestelde verzamelingen, 
maar bezochten ook de 
in het centrum aanwezi
ge handelaren en  niet te 
vergeten  het 'Postzegel
hoekje' van De Globe. 
De catalogus was mooi 
uitgevoerd met een aantal 
afbeeldingen in kleur. 
De inzendingen waren 
overzichtelijk ingedeeld, 
met een duidelijke, korte 

IN MEMORIAM 
DINY HOOGERHUIS 

Aanvankelijk was het de 
bedoeling om in novem
ber 2005, op de Dag van 
de Postzegel in Amster
dam, de steunpilaar van 
deze organisatie, Diny 
Hoogerhüisvan Schellen, de 
gouden Bondsspeld uit te 
reiken . JVlaar Diny lag in 
het ziekenhuis, dus dacht 
het Bondsbestuur 'Laten 
we de speld maar eerder 
uitreiken, onder het mot
to dat elk goed bericht 
kan leiden een verbete
ring van de gezondheid'. 
Op 19 april was het zover 
en ging Bondsbestuurder 
Paul Walraven met de 

speld en een mooie bos 
rozen naar Diny. In het 
bijzijn van al haar fami
lieleden en vrienden, 
werd het een ware happe
ning: Diny was sprake
loos, iets dat haar niet 
gauw overkomt. Ze was 
er erg blij mee en we had
den het gevoel dat we het 
goed gedaan hadden. 
Helaas: ondanks alle goe
de zorgen van haar man, 
haar kinderen en het zie
kenhuispersoneel over
leed Diny op 10 mei 2005. 
We hebben haar samen 
met haar familie en vrien
den op 14 mei in Wester
veld in Driebuis ten grave 
gedragen. We zullen haar 
niet aflatende enthou

siasme missen. De filate
listische wereld heeft één 
van haar grote organisa
toren verloren. 

Diny Hoogerhuisuan Schellen 
ontvanflt de gouden Bondsspeld, 

omschrijving. 
Bert van Marrewijk lever
de aan de catalogus een 
filatelistische bijdrage 
van groot gehalte met een 
overzicht van poststuk
ken uit de Tweede We
reldoorlog, gezien vanuit 
verschillende invalshoe
ken. Dat varieerde van 
post in de meidagen van 
1940 via Nederland 'ach
ter de tralies', de Zeehel
denserie, stempelvlaggen 
als propaganda, censuur, 
veldpost, de bevrijding en 
noodstempels tot aan de 
bevrijders. 
In deze tentoonstelling in 
de categorieën 2 en 3 
werden vijftig inzendin
gen door de jury beoor
deeld. 
De jury noemde het zon
der meer 'een boeiende 
tentoonstelüng' met 
complimenten aan de or
ganisatie. 
De inzendingen waren 
van hoge kwaliteit. De 
belangrijkste bekronin
gen van Wagenpost 2005 
zijn hieronder vermeld: 

Categorie 2 

Goud: F.H.H. Willems, 
'Nooit meer te vergeten', 88 
punten met ereprijs. G.A.M, 
van Marrewijk, 'Revolutiepe
riode Indonesia 19451949: 
Sumatra', 83 punten met 

ereprijs. N. van der Lee, 
'M.A. de Ruyter 1907', 82 
punten. J. de Ruiter, 'Die 
Überwachung des Auslands
briefverkehrs während des 
2. Weltkrieges durch die 
Deutschen Dienststellen A 
bis E', 82 punten. 
C.A.M. Ursem, Era Fascista 
Italiana, 82 punten. 

Categorie 3 

Goud: J.J.M. Heijs, 'Politieke 
propaganda laat zijn tandjes 
zien', go punten met ere
prijs. P.J.W. Koch, 'Egypte 
van Marmer tot Caesar', 77 
punten. A.J. van der Linden, 
'Post verzonden binnen/van
uit Nederland tijdens W.O. 
Il', 77 punten. F.H.A. Rum
mens, 'Censuurpost Cu
rasao 19401945', 76 pun
ten. H.H.C. TSchrootsBoer, 
'Luchtpost NederlandZuid 
Amerika 19391941', 76 pun
ten. 

Categorie 3 (Eénkader) 

Diamant: A.A.M.F. van Ber
kel, 'Ontaarde muziek', 35 
punten met ereprijs. D. Koe
lewijn, 'Een zwarte bladzij
de...', 35 punten. J.A. Bak
ker (ZuidAfrika), 'German 
postal services in occupied 
Holland during WWII', 34 
punten. N.H. Edelenbosch, 
'Polen, een land van ver
schuivende grenzen', 34 
punten. C.J. v.d. Horst, 'Ne
derlandse Überroller', 34 
punten. A.J. van der Linden, 
'België, Wereldoorlog II; 
aangetekende briefkaarten', 
34 punten. 

OOK ZO'N ZIN 
IN VAKANTIE? 

Als u ook zo'n zin in va
kantie heeft, neem dan 
een filatelistische streek
roman mee! De Serviceaf
deling van de Bond be
schikt over twee mooie 
boeken die boeiend en 
gemakkelijk te lezen zijn. 

Veertig poststukken 
Dit boek is geschreven 
door John Dehé, die eer
der het boek Loont den 
bode samenstelde, een 
onderzoek naar de ge
schiedenis van het post
bedrijf in Purmerend. 
Zijn boek Veertig Poststuk
ken verscheen in 2002 en 
gaat over de geschiedenis 
van de post in Waterland 

'Q en de Zaanstreek. Het 
° boek werd uitgegeven 
_ naar aanleiding van de 
T, zestigste verjaardag van 
"• de Purmerender Postze
^ gelclub. Een van de veer
" tig poststukken van Dehé 
i schetst de geschiedenis 

—^^ van deze vereniging. 
a'JIÏ Daarin komt ook de op
" / ■ komst van de 'beeldfila

telie' (het thematisch ver
zamelen) ter sprake. Jef
frey Groeneveld, bekend 
van zijn artikelen in 'Fila

telie', laat zien hoe vele 
facetten van de geschie
denis van Waterland te
rug te vinden zijn in post
zegels en poststukken. 
Enkele hoofdstukken uit 
het boek; 'Een kluitje in 
nevelen gehulde mod
der'; 'Over zwaar werk en 
ruig volk'; 'Kaas uit de 
polder'; 'Oorlog en wa
tersnood'; 'Overeen ezel
loop en een loket op zol
der'; 'Over fraude en ver
liefdheid'. 

Het boek is verkrijgbaar 
door een bedrag van 
€ 14. (inclusief porto
kosten) over te maken op 
Postbankrekening 
2015960 t.n.v. Serviceaf
deling, onder vermelding 
van bestelnummer 131. 

Postkantoor in een 
Biltsche Herbergh 
Het boek Postkantoor in 
een Biltsche Herbergh (gepu
bliceerd in 1993) is ge
schreven door A.P. de 

Goede en M.H. van Dort 
en beschrijft de geschie
denis van de posterijen in 
De Bilt en Bilthoven. 
Deze geschiedenis wordt 
beschreven in samen
hang met de algemene 
geschiedenis van de ge
meente De Bilt en de al
gemene geschiedenis van 
de posterijen. Behalve 
aandacht voor de techni
sche kant (tekeningen 
van postkantoren en af
beeldingen van stempel

afdrukken), wordt ook de 
persoonlijke kant belicht. 
Er wordt iets over de be
volking van De Bilt ver
teld en dan in het bijzon
der over de mensen van 
de post. De schrijvers 
hebben de bedoeling om 
de lezer aan te zetten 
meer aandacht te hebben 
voor poststukken en 
poststempels, in dit geval 
voor die van De Bilt en 
Bilthoven. Wistu bijvoor
beeld dat het hulppost
kantoor De BildtStation 
eigenlijk moest heten De 
Bik Vogelzang, maar dat 
het De BildtStation werd 
genoemd om verwarring 
met het dorp Vogelen
zang bij Haarlem te voor
komen? En wat is er aan 
de hand met de schrijf
wijze van De Bilt en De 
Bildt? In het boek kunt 
het allemaal lezen! 
Het boek is verkrijgbaar 
door overmaking van 
€ 11.30 (inclusief porto
kosten) op Postbankre
kening 2015960 t.n.v. 
Serviceafdeling, onder 
vermelding van bestel
nummer loi. 

De Serviceafdeling wenst 
u een heel goede vakantie 
en veel leesplezier toe! 
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POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
JAN VAN GALEN LAAN 5 
7441 JC NIJVERDAL 
TELEFOON 0548655855 
FAX nr. 0548655088 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

VEILING 136 
2 juli 2005. 
aanvang 12.00 uur, in het SPOORTHEATER, 
Parallelweg 45, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 1 juli van 14.00  20.30 uur en op de veilingdag 
van 8.30 uur 11.30 uur, de kollekties en partijen zijn te bezichtigen tot 13.00 uur. 
In deze veiling veel uniek materiaal, héél mooi Nederland. 
Wij bieden per veiling ca. 6.000/7.000 kavels aan met voor "elk wat wils". 
Naast een groot aanbod gericht op de verzamelaar hebben wij iedere 
veiling een "speciale nalatenschap afdeling". 
Vraag onze GRATIS CATALOGUS. 
INZENDINGEN worden dagelijks in ontvangst genomen voor onze 
volgende veiling, nr. 137 te houden op 17 september 2005. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van uw 
kollektie. 
Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 
W. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 

m 
onale Partijen i v ^ 

Altijil 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 

Leeuwarden 

Amsterdam Ä » ' /' Hengelo 

Den Maag' • Utrecht 

* Rotterdam . 

Venio 

Sit tard 

Rotterdam Tel: 010  482 67 25 
Sittard Tel: 046  420 16 50 
Utrecht Tel: 030  244 31 70 
VenIo Tel: 07735 12 698 

De Nationale Partijen Winl<els is een iandelijice organisatie. 
Wilt u uw postzegelverzameling aanvullen of verlcopen? 

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

Bekijk onze websi te: 
www.nat ionalepart i jenwinkels.n l 

http://www.nationalepartijenwinkels.nl


Wilt u uw verzameling verkopen? 
Neem vrijblijvend contact met ons op. 

iedere keer weer reizen onze inkopers overal heen om 
u de meest interessante, originele en avontuurlijke 

partijen te kunnen aanbieden. 
stuur onderstaande bon ingevuld naar ons op en u ontvangt geheel gratis en 

vrijblijvend onze maandelijkse partijenlijst. 

INFORMATIEBON 

cTETiiiTTTRTÄTLTiE' 

NAAM: 

ADRES-

POSTCODE: 

PLAATS: 

TELEFOON: 

E-MAIL: 

INTERESSEGEBIEDEN 

1 • 

Postzegel Partijen Centrale 
Piet Heinstraat 112, 2518 CM Den Haag, Tel: 070 362 52 63, Fax: 070 362 54 15 

[ B Email: info@postzegelpartijencentrale.nl 
^ H K Openingstijden: maandag t/m zaterdag 9:00 tot 17:00 uur. 

mailto:info@postzegelpartijencentrale.nl


smits 

Smits Philately) 
AmsteraamseslipdatwBg 004 3S51CX Utrecht [ 

^^ TBk 030 ^443170 (É4uurs bB9tellUn) 
^ ' ■ *■ '* Fax: 030 2892620 

Openlngst^mn Üi. t/mZa. f 0.9018.00 
infoeniatelle.net WWW.FILArEUE.MET 

Van beide werelden het beste: 
Betere zegels Nederland en O.G. 

www.filatelie.net www.stampsontheweb.coni 
info @ filatelie.net info @ stampsonthe web.com 

Kom gezellig postzegelen bij Smits Philately i 

Smits Philately 
Amsterdamsestraat 404 
3551 CX Utrecht 

Tel. 0302443170 
Fax 0302892620 

>,< I.A»:k.A* 

: '^'W'WWfVW 

Wij zijn de hele zomer open !! 

Speciale aanbieding: 
Tegen inlevering van deze bon in onze 
winkel ontvangt u 25 Euro korting op 

uw aankoop (vanaf 100 euro) 

Deze bon is geldig t/m 31 augustus 2005 

Verruimde 
Openingstijden: 

Di. 10.0018.00 
Wo. 10.0018.00 
Do. 10.0018.00 
Vr. 10.0018.00 
Za. 10.0018.00 

http://infoeniatelle.net
http://WWW.FILArEUE.MET
http://www.filatelie.net
http://www.stampsontheweb.coni
http://filatelie.net
http://web.com
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Alderney 
Zeeslag bij Trafalgar 
In een serie postzegels en 
een prestigeboekje vertelt 
de post van Alderney het 
verhaal van de strijd van 
wat één van de grootste 
zeeslagen aller tijden 
wordt genoemd, dit jaar 
tweehonderd jaar gele
den: de Slag bij Trafalgar. 
De uitgiftedatum was 9 
mei en de prijs van het 
boekje bedraagt £ 9.76. 

Australië 
35 boelcjes' 
Australië spant de kroon. 
Gedurende de eerste vier 
maanden van dit jaar wer
den er niet minder dan 
vijfendertig(!J boekjes 
uitgegeven. Daarvan zijn 
er maar liefst 32 pres-
tigeboekjes. Er is steeds 
een kleine toeslag 
(meestal $ 0.95) boven de 
nommale waarde. 
Het begon met het al eer
der gemelde Mickey 
Mouse-boekje. Vervolgens 
de drie gewone boekjes 
met portretten van be
kende modeontwerpers, 
het boekje ter gelegen
heid van de Australian 
Open en een eerste trio 
dierenriemboekjes. 

Op 8 maart verschenen er 
opnieuw drie grootfor
maatboekjes met sterren
beeldzegels: ram, stier en 
tweeling. Ze bevatten alle 
drie veel informatie over 
het sterrenbeeld, per
soonlijke karaktertrek
ken, levenshouding, 
voorkeuren, enzovoort. 
Ze kosten elk $ 10.95 s" 
bevatten twintig zegels 
van 50 c. 

Op 22 maart volgden er 
zeven boekjes met zegels 
voor speciale gelegenhe
den: huwelijk (twintig
maal 50 c ) , nogmaals 
huwelijk (twintigmaal 
$ i.oo), bijzondere plaat
sen (viermaal $ 1.20 en 
viermaal $ 1.80), post
kaarten (achtmaal $ i.io 
plus drie voorgefrankeer
de kaarten), geboorte van 
baby (twintigmaal 50 c) , 
rozen (twintigmaal 50 c.) 
en verjaardagsfeesten 
e.d. (twintigmaal 50 c ) . 
Op I april kwam de klap
per: zestien grootformaat 
boekjes ter opluistering 
van de competitie in de 
Australian Football League, 
één boekje per deelne
mende club. Elk boekje 
bevat twintig postzegels 
van 50 c. De gehele set 
komt op ruim 175 Austra
lische dollars. 
Tenslotte kwam er één 
boekje uit op 12 april: 
'Australië en de oorlog'. 
Het is gewijd aan de ne
gentigste verjaardag van 
de strijd bij Gallipoli (de 
mislukte invasie in Tur
kije, 1915) en de zestigste 
verjaardag van de beëin
diging van de Tweede 
Wereldoorlog. 

België 
Boekjes metgeleaenheidsze-
geh 
Vanaf 9 mei kunnen Bel
gen hun wenskaarten en 
brieven opleuken metge-
legenheidszegels. Als 
eerste in een nieuwe 
reeks verschenen er ze
gels voor geboorte, hu
welijk en liefde. Ze zijn 
verkrijgbaar m boekjes 
van tien stuks. 

AUrOCOLLANT • ZELFKLEVEND 

5*«12885l00373« 

Geboorte uan een meisje 

De volgende boekjes zijn 
verkrijgbaar: 
1. Geboortevan een jon
gen, tienmaal 80 c.; 
2. Geboorte van een 
meisje, tienmaal 80 c; 
3. Huwelijk, tienmaal 
80 c.; 
4. Liefde, tienmaal 50 c. 
(geen waardeaanduiding 
op zegel). 

Darwin-tulp 
Ook op 9 mei verscheen 
een nieuwe boekje in de 
bloemenserie. Afgebeeld 
is de roodgele Daru;in-
tulp. Ook dit boekje telt 
tien zegels. Geen waar
deaanduiding, maar A 
prior (waarde momenteel 
70 c.). 

Behalve een tekening van het museum is er ueel symboliek op de 
Canadese zegel handgeschreucn brief, brandende kaars, stukje lint 

van medaille, morsecode 

Canada 
Oorlogsmuseum 
De nieuwbouw van Cana
da's oorlogsmuseum is 
dit voorjaar voltooid. De 
heropening vond plaats 
juist op het moment dat 

AUTOCOLLANT • ZELFKLEVEND 

rMJ(^vOOt60.01W.LII»J&nC SSO« luïOfA nxx 

Tulpen uit Belg IC 

de zestigste verjaardag 
van bevrijding van West-
Europa werd gevierd. Op 
6 mei verscheen een 
boekje met acht postze
gels van 50 c. Centraal op 
de zegel staat het Zilve
ren Kruis, dat vrouwen 
en moeders van gevallen 
soldaten ten deel viel. 

Trendy sporten 
Op I oktober komt Cana
da met een boekje van 
acht zegels van 50 c., ge
wijd aan skateboarden, 
snouiboardcn, klimmen en 
fietsen in de bergen. 

Finland 
Pony's 
Temidden van de twaalf 

op II mei in Finland ver
schenen nieuwe zegels, 
vertoeft ook een postze
gelboekje met vier eerste-
klaszegels (65 c. nu) 
waarop pony's staan af
gebeeld: de Welshpony, de 

Tarrapostimerkkejii 
) S t i SiÜlvhäftande frimärken 

Voorzijde van het Finse boekje 
met ponyzegels. 

Neuj-Forestpony, de Shet-
lander en de IJslander. De 
zegels in het boekje zijn 
zelfklevend. De Engelse 
drukker Walsall vervaar
digde 400.000 exempla
ren van deze boekjes. 
Meer dan honderddui
zend Finnen rijden 
paard, vooral jongeren. 
Het persbericht vermeldt 
dat meer dan de helft van 
dat aantal uit meisjes on
der de negentien bestaat. 

Postzegelblokjes 
Nauw verwant met de 
boekjes zijn de verkoop
verpakkingen die meteen 
oogje aan het display ge
hangen (kunnen) wor
den. II mei verschenen er 
twee: tienmaal € 0.65 
('WK Atletiek 2005') en 
tienmaal €0.65 ('100 jaar 
autobussen in Finland'). 



Carnet de 10 timbresposte 
è validité permonente 

pour une lettre de moins de 20 g 
è destination de la France 

Het vokantieboekje van Fronkrijk. 

Frankrijk 
Vakantie 
Voor het vijfde achtereen
volgende jaar gaf Frank
rijk een boekje met ze
gels voor vakantiegroeten 
uit. Het verscheen op 23 
mei en bevat tien postze
gels van 53 c. met een af
beelding van een strand
tafereeltje. De zegels zijn 
zelfklevend en door de 
twee aangebrachte vou
wen is het gemakkelijk 
het boekje op credit card
formaat op te bergen. 

Jamaica 
Boekje uan 3ijanuari 
In de beschrijving van het 
op 31 januari in Jamaica 
verschenen boekje met 
zelfklevende postzegels 
stond een foutje: de in
houd bestaat uit tien ze
gels van 30 d. (en niet ze
ven). Afgebeeld op deze 
nieuwe permanente zegel 
is de Nationo! Commerical 
Bank in New Kingston. 

Korea (Noord) 
Panda 
Vijf postzegels met af
beeldingen van panda's 
zitten in een op 3 mei in 
NoordKorea verschenen 
postzegelboekje. Het 
gaat om waarden van 15, 
45, 70,120 en 140 won. 

Letland 
Tentoonstellingsboekje 
Letland heeft de gewoon
te enkele malen per jaar 
ter gelegenheid van een 
internationale postzegel
tentoonstelling met een 
speciaal boekje te ko
men. Dat is dan bij de 
Letlandse stand te koop, 
maar kan ook bij de fila
telieafdeling in Riga ver
kregen worden. 
Zo ook bij Pacific Explorer 
2005, de wereldtentoon
stelling die eind april in 
Sydney (Australië) werd 
gehouden. Het boekje 
bevat zes zegels van 30 L. 
met een afbeelding van 
daslook ofwel Allium ursi
num. Het is een zegel uit 

de op 5 maart verschenen 
serie 'Beschermde plan
ten in Letland'. De sterk 
ruikende plant is in Ne
derland overigens ook 
beschermd. 

Nog meer tentoonstel
lingsboekjes: op 26 mei 
verscheen er een (Nordia 
2005, Göteborg) en an
dere worden verwacht op 
26 augustus (Mare Balti
cum 2005, Mariehamn), 
23 september (Keulen) 
en 4 november (Stamp 
Fair Helsinki 2005). 

Litouwen 
Europa 
Zwartbent vee kijkt je aan 
op het kaftje van het g 

Pxcmc BxpiOKCR 2»es, 
WORLD STAMP f W>a 

Voorzijde uan Ket boekje uan Letland 

april verschenen Europa
zegelboekje van Litou
wen. Het boekje bevat 
twee velletjes: tienmaal 
1.70 ('witte kaas', erg 
populair in dit land) en 
tienmaal 1.70 ('zwart 
brood'). Een wat ruime 
interpretatie van het be
grip gastronomie dus. 

NieuwZeeland 
15 o Jaar postzegels 
NieuwZeeland gaf zijn 
allereerste postzegel op 
18 juli 1855 uit. Er is dus 
dit jaar een jubileum te 
vieren  uiteraard vooral 
postaal. Zo verschenen 
op 6 april twee postzegel
boekjes: het ene met tien 
zegels van 45 c. (afbeel
ding van een postzegel 
uit 1906, 'Maorikunst') 
en het andere met tien 
van 90 c. (postzegel van 
1931, 'glimlachende jon
gen'). 

Noorwegen 
Toeristen boekjes 
De Noorse toeristenze
gels van dit jaar  de uit
giftedatum was 15 april 
geven een beeld van de 
meest populaire toeristi
sche bestemmingen. Op 
de zegel van 6 kr. staat de 
Geiran^cr Fjord, door velen 
beschouwd als de mooi
ste fjord ter wereld. De 
zegel van 9.50 kr vestigt 
de aandacht op de be
faamde Pldmspoorlijn, 
die over een lengte van 
twintig kilometer een 
klim van meer dan 850 
meter maakt. Op de zegel 
staat een verrassend 
uitzicht vanuit de trein op 
de Kjossfosswaterval. De 
zegel van 10.50 kr. ten
slotte beeldt een ijsbeer af 
in Svalbard, bij ons beter 
bekend als Spitsbergen. 
De drie zegels zijn uit
sluitend in boekjes ver
krijgbaar. Ze zijn, zoals 
bijna alle Noorse postze
gels, vervaardigd bij Joh. 

Gjelder hele 
Svalbard 

Op Spitsbergen is een ontmoeting 
met de geuaarlijke Ijsbeer met 

uitgesloten 

Enschedé in boekjesopla
gen van 2 miljoen (6.00), 
400.000 (g.50) en 500.00 
(10.50) stuks. 

Oostenrijk 
Boekje' 
De Oostenrijkse post 
noemt ze Astrosets; hier 
zouden we ze hangblok
jes noemen. Enfin, te in
teressant om er hier niets 
over te vermelden. 
Als we het over landen 
met een aardige boekjes
traditie hebben, schiet 
Oostenrijk ons niet snel 
te binnen. Toch heeft het 
land wel degelijk enkele 
interessante perioden ge
kend. Zo is er de periode 
19081918: loketboekjes, 
zonder uitzondering 
moeilijk in goede kwali
teit te vinden. In 1962 wa
ren er experimentele au
tomaatboekjes en in het 
tijdvak 19801997 waren 
er de hoesjes met losse 
postzegels, de zoge
noemde Markentaschchen. 
Deze laatste werden ook 
door middel van automa
ten verkocht. 
En nu, in 2005, zijn er 
dus de Astrosets: blokjes 
met acht zelfklevende 
postzegels van 55 c. Ze 
zijn bestemd voor loket
verkoop en ze kunnen 
door middel van een oog

kftsrtrinitÊlliinni. ■^^Post.ot 

Acht zelfkleuende zegels per set 



je aan een display beves
tigd worden. De astrolo
gie zorgt voor de volgen
de motieven: stier, twee
ling, kreeft en haan (jaar 
van de haan). Van elke 
variant zijn twee zegels 
opgenomen, zodat een 
boekje/blokje op € 4.40 
komt. De uitgiftedatum 
was 21 april. De oplage 
bedraagt honderddui
zend sets. 

Terras Australes et Ant
arctiques Frangaises 
Prestî eboekje 
Omdat de Australische 
en Antarctische gebieden 
van Frankrijk (TAAF) dit 
jaar vijftig jaar adminis
tratief en financieel onaf
hankelijk zijn, verschijnt 
er op 6 augustus een pre
stigeboekje om dit te vie
ren. Het is zoals eerder 
een carnet de voyage, waar
in in woord, beeld èn 

postzegels belangrijke 
momenten uit de ge
schiedenis zichtbaar 
worden. Zo hebben de 
eerste vier zegels de ont
dekking van de eilanden 
Amsterdam, Crozet, de 
Kerguelen en Terre Adè
lie als onderwerp. 
Het boekje bevat twaalf 
postzegels zonder waar
deaanduiding, bestemd 
voor de frankering van 
brieven (tot 20 gram) 
voor het buitenland. De 
frankeerwaarde van de 
zegels is op dit moment 
18 euro. Er worden 
30.000 boekjes vervaar
digd. 

Zweden 
15 o Jaar Zweedse postzegels 
Op 26 mei vierde de 
Zweedse post de hon
derdvijftigste verjaardag 
van de 4 skiilin^ banco 
voor brieven tot 16 gram 
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Xĵ ^apr^^èŝ  ' • s S > ^ B & 9 j l ^ ^ j | ^ ^ ^ 
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De inhoud van haZweeisejubüeumhoekjt. 

met een acht motieven 
tellend postzegelboekje. 
Op vier van de zegels zijn 
fragmenten van bekende 

Zweedse postzegels te 
zien. De andere vier laten 
de maatschappelijke ont
wikkelingvan hetpost

wezen sinds 1855 zien. 
De acht zegels vermelden 
geen frankeerwaarde. Ze 
zijn bestemd voor bin
nenlandse brieven en 
kosten 5.50 kr. 

Zomer m de volkstuin 
De volkstuindersbewe
ging heeft als gedachte 
om een lapje grond ter 
beschikking te stellen 
van de minder weigestel
den  en dan vooral ge
zinnen met veel kinderen 
 waar fruit en groente 
voor eigen consumptie 
kon worden gekweekt. 
Een eveneens op 26 mei 
verschenen boekje bevat 
tien zegels met de ver
melding brev (5.50 kr.) 
en een viertal motieven: 
oogst in augustus, pauze 
in het tuintje, oogstge
noegens en tijd om te 
sproeien. 

IICIfTP€>SINIEIIV\fS SAMENSTELLING: J.E.C.M. DEKKER 
POSTBUS 157, 2640 AD PIJNACKER 
EMAIL: VLIEGDEKcaWANADOO.NL 
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KLM 
Met ingang van 13 april 
van dit jaar is de KLM be
gonnen met code sharing 
met de tweede luchtvaart
maatschappij van Portu
gal, Poftu^alia. Dit heeft 
tot gevolg dat Porto weer 
wordt opgenomen in het 
routenet van de KLM. 

LUFTHANSA 
Op 27 maart is Lufthansa 
gaan vliegen van Frank
furt naar Guangzhou en 
Manilla. Hiervoor wor
den toestellen van het 
type A340 ingezet. 
Op 7 april werd er begon
nen met vluchten van 
Frankfurt naar Port Har
court en  weer  Abuja, 
maar nu met een toestel 
van het type A330300. 
Zoals eerder gemeld be
staat de Lujthonsa dit jaar 
vijftig Jaar. Dit levert al
lerlei herinneringsvluch
ten op. Zo waren er onder 
meer de volgende vluch
ten: 
FrankfurtMadrid (A321); 
Madrid Frankfurt (A320); 
HamburgLonden 
(A320); 
DüsseldorfLonden 
(B737300); 
FrankfurtLonden (A300
600); 
MünchenLonden (A320
200); 
HamburgParijs (CJ 700); 
FrankfurtParijs (B737
300); 
ParijsFrankfurt (A320
100); 

ParijsHamburg 
(CRJ700). 

SWISS 
De enveloppen zijn net 
binnen, maar de vluchten 
al wat ouder: dit valt er 
over Swiss te melden. 
Op 30 oktober 2004 werd 
van Zürich naar Chicago 
gevlogen [i, 2] met aan 
boord post uit Zwitser
land, Liechtenstein en de 
Verenigde Naties (V\̂ e
nen). Er werd gebruik ge
maakt van een toestel van 
het type MDii. 
Het traject GenèveRiga 
werd op 18 december 
2004 in samenwerking 
met Air Baltic afgelegd; er 
werd gevlogen met een 
toestel van het type B737
500 [3, 4]. Aan boord 
was post uit Zwitsersland 
en VN Wenen. 
Op 16 januari van dit jaar 
was er een vlucht van Zü
rich naar Newark [5]; dit 
in samenwerking met 
PnuatAir. Er werd een toe
stel van het type B737
BBJ ingezet. 

ZEPPELINPOST 
Op 1 april van dit jaar was 
er een Zeppelinvlucht ter 
gelegenheid van het vijf
tigjarig bestaan van Lujt
hansa. Op de stukken 
werd een postzegel ge
bruikt met daarop de af
beelding van een Corvair 
[6] .Binnenin zat een 
kaart met tekst van een 
CoruairCV340. 
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Het zat er dik in dat uit
eindelijk ook de toptitel 
uit de Michel-catalogus-
reeks, de Deutschland 
Spezial-Katalog, in kleur 
zou worden gedrukt. En 
ja hoor, dit jaar is het zo
ver. De catalogus, die 
vooral bij Duitsland-ver
zamelaars die het naadje 
van de kous willen weten 
in gebruik is, is nu volle
dig in Farbe. Is er nog 
meer goed nieuws te mel
den? Jawel: een aantal 
noteringen in de catalo
gus moest fors naar bo
ven toe worden bijge
steld, vooral de emissies 
van Duitsland van na 
1980. Zegels die het daar
bij vooral goed doen zijn 
de zelfklevers: die gingen 
soms met twee- tot drie
honderd procent om
hoog. Zo staat het nog 
maar vijf jaar terug uitge
geven boekje met zelfkle
vers op het thema 'Expo 
2000 Hannover' nu voor 
55 euro in de boeken; het 
was destijds voor een
tiende van die prijs te 
koop! 
Natuurlijk is de kwaliteit 
van de informatie, die is 
uitgesmeerd over de twee 
vertrouwde delen (tot 
mei 1945, respectievelijk 
vanaf mei 1945) weer als 
vanouds. Dat de afge
beelde zegels - hoe kleu
rig ze ook mogen zijn -
wel èrg klem worden ge
reproduceerd hebben we 
al eens eerder geconsta

teerd. Jammer, maar het 
is waarschijnlijk onver
mijdelijk bij een boek
werk dat nu al dik 2.100 
pagina's omvat en dat in 
de loop van de tijd almaar 
dikker en dikker wordt. 
'Michel Deutschland-Spezml 
2005'(in tujecdelen), resp 956 
eni 235pp .geill (kleur),/or-
maati5X20cm Uitgê euendoor 
Schwaneberger Verlag, München 
Verkrijgbaar by deVakhandel Fi
latelie Pnjs samen ca €100 -

Er zijn in ons land twee 
toonaangevende catalogi 
die de plaatfouten bij Ne
derlandse zegels in kaart 
brengen. Het overzicht 
dat J. van Wilgenburg te 
bieden heeft is sinds eni
ge tijd ondergebracht in 
de jaarlijkse edities van 
de NVPH-catalogus (wat 
natuurlijk ontzettend 
handig is en de aanschaf 
van een aparte catalogus 
onnodig maakt), maar de 
lijst die W.J.N. Mast bij

houdt wordt nog steeds 
separaat uitgegeven, on
der de titel Catalogus van 
Nederlandse Plaatfouten. 
Gelukkig maar, want de 
beide overzichten dekken 
elkaar niet helemaal. Het 
woord 'overzicht' is trou
wens een wat oneerbiedi
ge aanduiding voor de ca
talogus van Mast: het 
boekwerkje ziet er name
lijk bijzonder verzorgd 
uit. Het is alleen al een 
genot om de duim tegen 
de snee van deze kleuri
ge, overzichtelijk vorm
gegeven publicatie te zet
ten en de zegels aan je 
voorbij te laten schieten. 
Zoals het hoort bij een 
catalogus die 'inzoomt' 
op vaak heel kleine de
tails is er op de afbeeldin
gen niet beknibbeld: elke 
behandelde zegel wordt 
volledig afgebeeld met 
daarin een wit of zwart 
kadertje dat aangeeft 
waar de desbetreffende 

plaatfout te vinden is. 
Een detailopname laat 
vervolgens zien hoe de 
afwijking er uitziet. Mast 
geeft aan op welke posi
ties (Mast gebruikt sim
pelweg de aanduiding 
'zegel'; anderen zullen 
wellicht de term 'veld' 
prefereren) de zegels met 
plaatfouten te vinden zijn 
en hij vermeldt waar mo
gelijk ook de gebruikte 
controlemerken ('knip
pen'). Een prijsindicatie 
ontbreekt al evenmin: er 
zijn noteringen voor 
postfris, ongebruikt met 
plakker(rest), gestem
peld en 'op stuk'. Dankzij 
het afbeelden van de ze
geldetails is het gebruik 
van de zogenoemde posi-
tiebepaler (een doorzich
tig stukje plastic met 
daarop een onderverde
ling in vakjes) niet langer 
nodig. De catalogus is 
bijgewerkt tot en met de 
emissie 'Bedrijfskunst' 
uit 2005. Wie avonden 
lang op plaatfouten wil 
jagen, heeft aan Masts 
plaatfoutencatalogus een 
handige en geduldige 
metgezel. 
'Catalogus uan 1.698 Nederland
se plao^outen', 2 24pp.,3Clll 
(kleur),JormoatiS 5x24 cm. 
\J\tgegever\ door de auteur Ver
krijgbaar bij P W Meinhardt, 
PietHeinstraatjfi, 2518 CH Den 
Haag, telefoon 070-3652227, 
Jax 070-5651885, e-mailadres 
pu)meinhardt(3)collectura.nl 
Prijs. €52 50. 

Het is even slikken, na 
alle overdaad aan kleur 
die Michel en Mast te bie
den hebben: het eerste 
deel van Yvert&Telliers 
Timbres des Pays d'Out-
re-Mer (Abu Dhabi tot en 
met Burundi) is nog 'ou
derwets' in zwart/wit. De 
reden zal wel zijn dat de 
Fransen de prijs van hun 
wereldcatalogus beschei
den willen houden, want 
ze hebben wel degelijk 
bewezen ook heel mooie 
catalogi in kleurendruk 

te kunnen produceren. 
In totaal zeven delen 
staan er op stapel van 
deze overzichtelijke no-
nonsense catalogus; wat 
nog volgt zijn de afleve
ringen Caimanes-Domini-
ca, Dominique-Guatemala, 
Guinne'e/Bissau-Lesotho, Li-
ban-Nyassaland, Oceon In-
dien-Samoa en Seychelles-
Zoulouland. Dankzij het 
brede paginaformaat en 
de zuinig lopende vierko-
lomsopmaak blijft het 
eerste deel heel goed 
hanteerbaar en met de 
andere zal dat ook wel zo 
zijn. De flexibele kaft is 
heel stevig en de binding 
lijkt degelijk te zijn. Een 
catalogus dus die wel te
gen een stootje kan. Be
langrijker nog is uiter
aard de inhoud. Die is zo
als we die van Yvert ge
wend zijn: de belangrijk
ste gegevens worden ver
meld (jaar van uitgifte, 
aanleiding tot de emissie, 
tanding en een korte om
schrijving van de afbeel
dingen). Als de andere 
delen ongeveer hetzelfde 
kosten als dit eerste deel, 
komt de complete reeks 
uit op een dikke twee
honderd euro - een fors 
bedrag, maar de weten
schap dat een volledige 
set van de Michel Übersee 
zeker het dubbele kost 
zal verzamelaars die op 
hun portemonnee willen 
letten voor een moeilijke 
keuze plaatsen. 
'Catalogue Mondial de Cotation, 
Timbres des Pays d'Outre-Mer, 
Volume 1, 2005 (deAbou Dhabi 
ö Burundi)', 616 pp ,geill (z/u;), 
Jormaat 21x27 cm Uitgegeven 
doorYuert&Tellier.Amiens Ver
krijgbaar bij P W Mcmhardt, 
PietHeinstraat56, 2518 CH Den 
Haag, telefoon 070-3652227, 
fax 070-3651885, e-mailadres 
pu)mcinhardt@collertura.nl. 
Prijs €2g -

Over de Michel-wereldca-
talogus gesproken: het 
deel Südamerika 2005 
ligt al een tijdje op een 
bespreking te wachten. 
De publicatie van dit deel 
zal bij de redactie in 
München wellicht een 
zucht(je) van verlichting 
hebben veroorzaakt: het 
gaat om het allerlaatste 
deel waarin de noterin
gen in Duitse marken 
zijn vervangen door die 
in euro's. Daarmee werd 
een omvangrijke operatie 
afgerond, die januari 
2001 van start ging en 
dus vier jaar later kon 
worden beëindigd. Geen 
geringe onderneming, 
want in die vier jaren 
werden 14.000 catalogus
pagina's helemaal op
nieuw gezet, werden alle 
afbeeldingen gedigitali

seerd en gingen de cata
logusnoteringen voor een 
groot deel op de schop. 
Michel kijkt tevreden te
rug op de operatie: men 
is blij dat alle catalogus
delen nu volgens dezelf
de uitgangspunten en in 
dezelfde kwaliteit kun
nen worden uitgegeven. 
De redactie van de catalo
gus maakt gebruik van 
vele - vaak belangeloos 
meewerkende - deskun
digen, onder wie ook een 
aantal verzamelaars. 
Dankzij de bijdragen van 
deze onzichtbare brigade 
kan de catalogus up-to-
date worden gehouden. 
In het nu verschenen deel 
is bijvoorbeeld uitvoerig 
gekeken naar de afbeel
dingen op Braziliaanse 
zegels; die zijn nauwkeu
riger dan voorheen be
schreven en dat zal vooral 
thematische verzame
laars genoegen doen. 
Michel heeft van oudsher 
veel belangstelling voor 
zegels in bijzondere sa
menhang (waaronder 
combinaties uit postze
gelboekjes) en dat is te 
merken: het aantal in de 
catalogus vermelde com
binaties is aanzienlijk 
uitgebreid. 
Het prijsniveau van de 
Zuid-Amerikaanse zegels 
kan als 'stabiel' worden 
omschreven. Toch zou
den in een aantal geval
len behoorlijke prijsver
hogingen zijn doorge
voerd, ware het niet dat 
de euro de laatste jaren 
veel sterker is geworden 
ten opzichte van de Ame
rikaanse dollar (de munt
eenheid die voor de han
del in Zuid-Amerikaanse 
zegels doorgaans wordt 
gebruikt). Het effect van 
die sterkere euro is dus 
dat bepaalde zegels wel 
meer waard zijn gewor
den, maar dat dit aan de 
hand van de feitelijke no
teringen in de Michel-ca-
talogus niet terug te vin
den is... 
'Michel Sudamerika 2005'; 
1 824 pp ,geill (z/u;),Jormoat 
15x20 cm Uitgegeven door 
SchuJaneberger Verlag, München. 
Verkrijgbaar bij de Vakhandel 
filatelie Prijs, ca €64 -. 
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BOURGONDISCH GENIETEN 
VAN NATUUR EN CULTUUR 

Vakantie in België: Wallonië 
D O O R D. V E E N S T R A , B U I T E N P O S T 

De verschillen tussen Vlaande
ren en Wallonië zijn talrijk. En 
een verschil in 'toeristische be
nadering heeft zelfs gevolgen 
voor de opzet van dit artikel. 
Het Vlaamse Bureau voor Toe
risme hanteert in zijn brochure 
over Vlaanderen een overzichte
lijke indeling van toeristische 
gebieden. Die indeling stond 
dan ook model voor de twee ar
tikelen over toeristisch Vlaande
ren. De Nederlandstalige bro
chure van het Belgische Ver
keersbureau voor Wallonië mag 
dan van mooie foto's zijn voor
zien, de informatie is nogal op
pervlakkig en een indeling in 
toeristische gebieden vindt 
men kennelijk helemaal niet no
dig. Gelukkig bracht het Inter
net uitkomst, al moeten we 
Wallonië wel noodgedwongen 
per provincie behandelen. 
Wallonië afficheert zich in de 
brochure als Duizendenéén 
land, wat niet zo verwonderlijk 
is in een folder met een bloem

In twee artikelen die in 2002 en 2004 over het onderwerp 

'Vakantie in Vlaanderen' in Filatelie werden geplaatst, 

richtte onze thematische medewerker D. Veenstra de 

aandacht op 'toeristisch België'. Deze maand, ter 

afsluiting van deze reeks, legt de auteur het accent op het 

Franstalige deel van België: Wallonië. 

rijk taalgebruik en de titel Wallo
nië omringt je met warmte op de 
omslag. 

PROVINCIE BRABANT 
De toeristische oogst van het 
gebied rond Brussel is aan de 
magere kant, maar dat komt 
ook omdat de hoofdstad in 
2001 ook al werd belicht. Ten 
zuiden van Brussel vinden we 
een plaats die grote bekendheid 
heeft gekregen door de ernaar 
vernoemde slag, die van Water
loo. Zulke historische plaatsen 
spreken tot de verbeelding en 

Waterloo zeker, want er komen 
jaarlijks zo'n 300.000 mensen 

op de talrijke bezienswaardig
heden af Het opvallende mo
nument De Heuvel van de 
Leeuw van Waterloo werd afge
beeld op een zegel in het velle
tje This is Belgium (2003). De 
extrabrede postzegel die België 
in 1990,175 jaar na de belangrij
ke veldslag tussen de Franse en 
de Engelse troepen, uitgaf toont 
een panorama van het slagveld. 
Op de achtergrond zien we de 
op een schimmel gezeten kei
zer Napoleon. 

HENEGOUWEN: 
DE GROENE PROVINCIE 
Wie aan vakantie in België 
denkt, denkt waarschijnlijk me
teen aan de Ardennen. En ook 
de kust trekt flink wat Neder
landse vakantiegangers  maar 
Henegouwen? Toeristisch ge
zien is het een minder populair 
gebied  misschien omdat de 
provincie bekend is van het 
sombere beeld dat de (vroege
re) mijnen en de zware indus
trie opleveren. De schachttoren 
(ook in ZuidLimburg ooit een 
bekende verschijning) op de ze
gel La Louvière in het velletje 
This is Belgium beantwoordt 
waarschijnlijk aan dat beeld. 
Toch heeft Henegouwen toeris
ten wel degelijk iets te bieden 
en dat zien we terug in sommi
ge frankeerstempels. Zoals dat 
van Peruwelz, halverwege Tour
nai en Monsaan deAi6:de 
plaats noemt zich een station 
verte de vacances. Het nabijgele
gen Bois l'Hermitage ligt voor 
een groot deel in Frankrijk. De 
vermelding Bon Secours slaat 
waarschijnlijk op de gedeeltelijk 
afgebeelde basiliek NotreDame 
de BonSecours. Rechtsboven 
Peruwelz ligt Beloeil, dat graag 
gasten ontvangt (terre d'accueit) 

en in zijn stempel twee aanbe
velingen doet: Visitezson cha
teau  Ses sites touristiques. Het 
frankeerstempel van Soignies 
met een silhouetbeeld van de 
stad en de tekst Ville médiévale 
Relais touristique is leuk vanwe
ge het niet zo vaak voorkomen
de ronde stempelmodel. Zoals 

het frankeerstempel aangeeft 
heeft Frameries (net ligt onder 
Mons) er in 2000 een nieuwe 
toeristische attractie bij gekre
gen: het Pare d'Aventures Scien
tifqaes, afgekort PASS. Dit we
tenschappelijke avonturenpark, 
dat vorig jaar nog weer werd uit
gebreid, is op het terrein van 

een oude steenkolenmijn aan
gelegd. In de zuidelijke 'laars' 
tussen Frankrijken Namen ligt 
boven Chimay temidden van 
een 140 hectare groot natuurge
bied het Meer van Virelles. Een 
deel van dit 80 hectare grote 
meer is te zien op een zegel uit 
de reeks Toerisme uit 1987. 
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NAMEN: HET LAND 
VAN DE VALLEIEN 
Namen presenteert zich als het 
centrum van Wallonië: Namur, 
une region capital. In een machi
nestempel uit 1949 wordt een 
opsomming gegeven van de 
aantrekkeli)l<heaen die de stad 
Namen de toerist te bieden 
heeft: Namur - son casino/sa cit
adel historique/centre de villégia-
ture/les plus belles promenades 
du pays. Op zijn website wordt 
de provincie 'net land van de 
valleien' genoemd, waarmee 
verwezen wordt naar de dalen 
van de Maas en de Lesse. In de 
toeristische serie van 1953 tref
fen we een zegel aan die de 
Maas in een dal bij Freyer (on
der Dinant) in beeld brengt. Als 
we moeten afgaan op het be
schikbare fllatelistische materi
aal dan ligt het accent in deze 
provincie vooral op de talrijke 
grotten die er te vinden zijn. 
Opvallend is het vrij oude (ver
moedelijk uit 1934 stammende) 
machinestempel, dat aanbe
veelt een bezoek te brengen aan 
Namen en de grotten van Han. 
Dit tweetalige stempel is nu 
eens niet m het Frans en het 
Nederlands, maar in het Engels 
en het Spaans! Visit Namur and 
the grottoes ofHan/Visitad Na
mur Y las grutas de Han, zo luidt 
de tekst. Een zegel uit de serie 
Toerisme van 1996 toont een 
beeld van de grotten van Han-
sur-Lesse. In de Vallei van de 
Lesse ligt ook Rochefort, in het 
frankeerstempel aangeduid als 
une wille qui w't, maar dat de 
grotten van Lorette als belang
rijke toeristische trekpleister 
heeft. Een mooie, jammer ge
noeg wat donkere afbeelding is 
te vinden opeen m 1931 ge
bruikte postkaart. Hastière ligt 
onder Dinant, in een bocht van 
de Maas. Op een zegel uit de 
serie Toerisme uit 1983 mag 
dan de abdij Notre Dame afge
beeld zijn, uit een recent fran-
keerstempel blijkt dat er ook 
grotten bezocht kunnen wor
den: Hastière - Le chateau de 
Freyer- l'abbatiale Romane - les 
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grottes du Pont d'Arcole. Ook in 
de omgeving van Couvin (in het 
zuidwesten, aan de N5) kunt u 
grotten bezoekent. Op een ze
gel uit de serie Toerisme van 
1991 zijn de grotten van Neptu-
nus in Couvin afgebeeld. Daar
uit blijkt dat - en ook in Han-
sur-Lesse is dat zo - een deel 
van het bezoek per boot wordt 
afgelegd. De tien meter hoge 
waterval is op de zegel heef 

goed zichtbaar. Dinant, dat aan 
de Maas ligt, is - aldus een ma
chinestempel uit 1957 - een 
centre de toerisme et de commer
ce. Geen wonder dat de Bayard-
rotsen al in 1929 op een zegel 
uit de Tuberculoseserie werden 
afgebeeld. Een zegel uit het vel
letje This Belgium (2003) toont 
de fameuze Citadel, die de be
zoekers een schitterend uitzicht 
over de omgeving biedt. De wat 

duidelijker afgebeelde saxofoon 
is een hommage aan Alphonse 
Sax, de uitvinder van dit instru
ment; hij werd in 1814 in Dinant 
geboren. In 1973 werd Sax ook 
al met een postzegel geëerd. 
Het honderdste sterfjaar van 
Sax, 1994, werd door Dinant 
uitgeroepen als Année Aldolphe 
Sax. In het toen gebruikte ma
chinestempel waren uiteraard 
saxofoons te vinden. 

SCHEEPSLIFTEN: OOK EEN 
TOERISTISCHE ATTRACTIE 
Ze staan weliswaar niet op de 
eerste plaats van de lijst van toe
ristische attracties in Wallonië, 
maar scheepsliften zijn wel de
gelijk een bezoek waard, ook in 
de vakantie. Tussen de stroom
gebieden van de Maas en de 
Schelde is een hoogteverschil 
van vele tientallen meters. Jaren
lang was dat voor de scheepvaart 
een groot probleem: de schip
pers waren dagen kwijt als ze de 
talrijke sluizen passeerden. Dat 
werd opgelost door de bouw van 
scheepsliften. Zo werd in 1968 in 
het kanaal van Brussel naar 
Charleroi het 'hellend vlak' van 
Ronquières in gebruik geno

men: een scheepshft met een 
lengte van 1.432 meter. De sche

pen worden in een bak naar bo
ven of beneden 'gelift', waarbij 
een hoogteverschil van bijna 68 
meter wordt overbrugd. Het kost 

slechts veertig minuten; vroeger 
duurde dat twee dagen. De hel

ling en het liftge-
bouw zijn afge
beeld op een zegel 
uit 1968. 
In hetCanal du Centre 
kunnen veel oudere 
scheepsliften wor
den aangetroffen. 
Naar Engels voor
beeld werden hier 

gteLLy r tussen 1888 en 1917 
— - " '' over een afstand 

van zeven kilometer 
tussen La Louvière 

en Thieu vier enorme staalcon
structies gebouwd, die samen het 
hoogteverschil (ook zo'n 68 me
ter) te lijf gaan. De vier liften zijn 

een pronkstuk van het Waals in
dustrieel erfgoed; ze staan dan 
ook op Unesco-lijst van het We
relderfgoed. Een zegel uit de 
reeks 'Unesco Wereldpatrimoni
um' (2000) brengt ze in beeld. 
De oude scheepsliften zijn nu 
vervangen door de nieuwe 
scheepsliftvan Strépy-Thieu bij 
La Louvière. Deze lift is nog niet 
op postzegels te vinden, maar 
daar zal heus nog wel een keer 
verandering in komen. Het ko
lossale bouwwerk - kostprijs 647 
miljoen euro) heeft een hoogte 
van 117 meter en kan schepen tot 
1.350 ton op en neer brengen. 
Het hoogteverschil is ruim 73 
meter; meer informatie vindt u 
op het Internet. 



LUIK: FRANKRIJK 
AAN DE MAAS 
Luik kwam al aan bod in het ar
tikel Dialecten zijn het waard om 
gekoesterd te worden! (mei 
2004), dat naar aanleiding van 
de emissie Lidje tocy/('Luik al
tijd') werd geplaatst. 'Het kleine 
Frankrijk aan de Maas' kunnen 
we hier echter niet onbesproken 
laten. Het is immers de geboor
teplaats van een wereldberoem
de Belg, de schrijver Georges 
Simenon (19031989). Si
menon, die in i994fllatelistisch 
werd vereeuwigd (met op de 
achtergrond de Pont des Arches) 
kennen we vooral van zijn poli
c/ers over commissaris Maigret; 
hij schreef echter ook vele no
velles en psychologische ro
mans. Dat zijn werk ook werd 
verfilmd en voor de televisie 
werd bewerkt, blijkt uit de uitgif
te die bij zijn honderdste ge
boortedag, in 2003, werd uitge
geven. De zegels tonen filmaffi
ches [Maigret tend un piège en 
Le Chat) en het blokje laat de 
schrijver aan het werk zien, te
gen de achtergrond van de Pa
rijse Quaides Orßvres nummer 
36, waar de Policejudiciaire (ge
rechtelijke politie) zetelt. Op 
laatstgenoemd adres werd Si
menon in 1952, tijdens een 
triomftocht door Parijs, ontvan
gen. 

Bij Belgische bloemententoon
stellingen denken velen in de 
eerste plaats aan de Gentse Flo
raliën. Ook Luik heeft echter ver
stand van bloemen, getuige de 
in die stad gehouden Internatio
nale Floraliën van Luik. Net als 
in 1997 gaf België in 2003 een 
fleurige bloemenzegel uit om 
deze manifestatie te promoten. 
De Antwerpse opera heeft als 
reclamekreet Samen naarde 
opera, 'm Luik geven ze dit ad
vies in 'enkelvoud'rje vaisd 
l'Opera ('ik ga naar de opera') 
de Koninklijke Opera, dat wel. 
Huy, links onder Luik gelegen. 

priist zich in een frankeerstem
pel uit 1988 aan als Ville touristi
que. Het stadsbeeld wordt ge
domineerd door de imposante 
brug over de Maas, die te zien 
is op een zegel uit de serie Be
zienswaardigheden uit 1965 en 
ook op een briefkaart 'nieuwe 
stijl' uit 2002. Maar toeristisch 
gezien is het oostelijk deel van 
de provincie het interessantst. 
Omdat we de Oostkantons 
apart behandelen, beperken we 
ons hier tot het gebied tussen 
de A26 en de A27. Links van de 
A26 ligt Esnaux sur Ourthe; een 
toepasselijke zegel is die met 
het Dal van de Ourthe (Beziens
waardigheden, 1968). Spa ge
niet uiteraard vooral bekend
heid als kuuroord (zie het ka
derstukje), maar gelukkig laat 

een zegel uit deTuberculosese
rie van 1929 met de 'Orleans
promenade' zien dat je hier ook 
van de mooie omgeving kunt 
genieten. Bezienswaardig zijn 
de druipsteengrotten van Re
mouchamps, die worden be
stempeld als 'de grootste, de 
wonderbaarlijkste en de meest 
spectaculaire'. De grotten kun
nen sinds 1828 dankzij een 
1.200 meter lang voetpad wor
den bezocht; de terugweg is de 
helft korter, maar die wordt dan 
ook over water, met een bootje, 
afgelegd. De grotten werden af 
geoeeld op een zegel uit de 
Toeristiscne serie van 1976. De 
gemeente JalhaySart vinden we 
tussen Verviers en Spa; in het 
frankeerstempel wordt een aan
tal toeristische trekpleisters op

gesomd: Lac de la Cileppe ■ Ré
serve naturelle Hautes Fagnes 
Vallée de la Hoegr\e. De stuw
dam in de Cileppe bij jalhay is 
te zien op een Europazegel uit 
1977
De waterval in de Amblève  be
kender als de watervallen van 
Coo  zullen inmiddels door 
heel veel Nederlanders zijn be
zocht; het waterspektakel is te 
vinden op een zegel uit de Tu
berculoseserie van 1929. Coo 
ligt vlak bij Stavelot, dat in het 
gemeentelijk frankeerstempel 
simpelweg centre touristique et 
culturel vjordt genoemd. In een 
zuidelijke 'lus', tegen de grens 
met de provincie Luxemburg, 
ligt Lierneux, dat zich in zijn 
frankeerstempel Le grand passa
ge de la Haute Ardenne noemt. 
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SPA, KUUROORD VOOR 
'LUDIEK THERMALISME' 
Spa is al eeuwen bekend om zijn 
geneeskraclitige mineraalwater 
de Romeinen kenden liet al. Het 
duurde echter tot de zestiende 
eeuw voordat de reputatie zich 
begon te verspreiden en het wa

ter commercieel werd uitgebaat. 
In 1718 werd het eerste badhuis 
in Spa gebouwd. Uit alle uithoe

ken van Europa stroomden de 
kuurgasten  en dat in groten ge

tale  toe. Spa werd het 'café van 
Europa' (Le cqfe de 1'Europe), een 
benaming die de stad dankt aan 
de Oostenrijkse keizer Josef II, 
die de stad in 1781 bezocht. Het 
mineraalbad Pouhon zien we op 
een zegel uit de serie Beziens

waardigheden van 1968. In 2004 
werd een nieuw, ultramodern 
thermaal kuuroord geopend; het 
zal in de nabije toekomst onge

twijfeld op een postzegel worden 
afgebeeld. De 'gezondheids

functie' van Spa staat voorop, 
maar de plaats is toch vooral ook 
een 'waterverwenoord', getuige 
de term Waterfiin. Spa wordt dan 
ook aangeprezen als een oord 
voor 'ludiek thermahsme'. 

Maar het succesverhaal van Spa 
begon al veel eerder. In 1583 
werd het water van Spa voor het 
eerst gebotteld en naar Frankrijk 
geëxporteerd. De bekende fles

sen Spa Reine komen uit de botte

larij JWonopole, die in 1921 werd 
opgericht. Toen werd ook be

gonnen met de exploitatie van de 
Reinebron. De naam 'Spa Reine' 
vinden we terug in twee fran

keerstempels en in een derde 
stempel, dat van Spadel, zien we 
de mascotte Pierrot, die in 1923 
werd bedacht door door de Fran

se tekenaar Jean Dylen. 
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OOSTKANTONS: PARADIJS 
VOOR WANDELAARS 
De Oostkantons horen bij de 
provincie Luik, maar we behan
delen ze toch apart. Sinds 1920 
- na veel eeuwen van politiek ge
touwtrek - behoren de Oostkan
tons tot België. Vijftig jaar later 
gaf België een herdenkingsze
gel uit met de wapens van de 
kantons Eupen, Malmédy en 
Sankt-Vith. In de Oostkantons 
wordt zowel Frans als Duits ge
sproken. Het toeristisch belang 
ervan werd door De Post bena
drukt met een extra brede zegel 
die in 1997 werd uitgegeven. 
Een van de pareltjes van de 
Oostkantons is het 4.100 hecta
re grote natuurpark de Hoge 
Venen {Haute Fagnes), dat deel 
uitmaakt van het Belgisch-Duit
se natuurpark Hoge Venen-Ei
fel. Temidden van de Hoge Ve
nen ligt het bezoekerscentrum 
Botrange. Een zegel uit de Toe
ristische serie van 1991 is aan 
de Hoge Venen gewijd, net als 
een zegel uit de serie Natuurbe-
schermingsgebieden van 1967. 
Dat er m de Oostkantons meer 
dan Frans en Nederlands wordt 
gesproken, is te zien aan een 
frankeerstempel uit 1994, waar
in we ook in het Duits worden 
welkom geheten. En dat Eupen 
Duitstalig is, blijkt wel uit een 
frankeerstempel met de tekst 

Eupen lebendige Stadt. Nabij Eu
pen werd in 1950 een stuwaam 
gebouwd, bij de samenvloeiing 
van de Vesder en de Cetzbach. 
Deze Vesder-stuwdam (ter 
plaatse Wesertalsperre ge
noemd), kunnen we zien op 
een zegel uit de Tuberculose-se-
rie van 1952. Het Franstalige 
Malmédy somt in een frankeer
stempel zijn toeristische trek
pleisters op: Malmédy - ville 

jleurie - son folklore - son touris
me - son Hautes Fagnes. De 
Hoge Venen krijgen ook een 
vermelding een machinestem
pel dat in 1996 in Malmédy 
werd gebruikt: Malmédy au pied 
des Fagnes - l'évasion en toute 
Saison. Een wandeling in het na
tuurpark is dus in elk seizoen 
de moeite waard. En zit het 
weer eens een dag niet mee, 
dan kunt u een bezoek brengen 
aan slot Raeren, ten noordoos
ten van Eupen, vlakbij de Duitse 
grens; het kasteel is afgebeeld 
op een zegel uit de Toeristische 
serie van 1993. Het slot her
bergt een pottenbakkersmuse
um; met meer dan 700 objec
ten IS het een van de mooiste 
keramiekmusea van Europa. 
Aardewerk uit Raeren is ook nu 
nog over de gehele wereld be
kend., maar het hoogtepunt van 
de productie lag tussen 1580 en 
1650. 
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LUXEMBURG: VOOR DE 
AKTIEVE VAKANTIEGANGER 
De belangrijkste plaats van de 
provincie Luxemburg is Arion 
(Aarlen), dat de schijnwerper 
richt op nationaal park Vallée de 
l'Attert. Historische bekendheid 
kreeg Bastogne in de Tweede 
Wereldoorlog, toen het Arden
nenoffensief werd geopend. In 
december! 944 wisten de Ame
rikanen onder commando van 
generaal George S. Patton het 
Duitse offensief tot staan te 
brengen. Al in 1946 werd een 
herdenkingsmoment op twee 
zegels afgebeeld. Generaal Pat-
ton werd in 1957 meteen serie 
zegels geëerd. Ook met een se
rie uit 1964 werd de slag her
dacht en in 2003 {This is Belgi
um) werd het 'Memorandum 
van de Mardasson', door de 
Amerikanen in 1950 gebouwd 
om de meer dan 77.000 ge
sneuvelde militairen te herden
ken. Bastogne kent u echter ook 
als Bastenaken, van de bekende 
wielerklassieker Luik-Bastena-
ken-Luik. In de noordoostelijke 
lus van de provincie ligt Viel-
salm, waarvan de omgeving 
toeristisch gezien bijzonderde 
moeite waard is - zie een zegel 
uit de serie Bezienswaardighe
den van 1969, waarop het dal 
van de Amblève is afgebeeld. 
Marche-en-Famenne wordt in 

een frankeerstempel en een 
machinestempel als charmant 
getypeerd. Let op de leuke let
terverwisseling: Charme en Fa-
menne. In beide stempels figu
reert Le Grand Georges, de laat
ste klokkenluider van de ge
meente. Het machinestempel 
uit 1994 maakt duidelijk dat in 
dat jaar een Marché igoo werd 
gehouden. Marché is ook be
kend van zijn kantwerk (zie de 
zegel uit 1989), waarvan de oor
sprong bijna vierhonderd jaar 
terug gaat! 
In het zuiden, vlak bij de Franse 
grens, ligt de stad Bouillon, be
kend van de wonderbaarlijke 
genezing van Godfried van 
Bouillon. Al in 1953 werd een 
brug in Bouillon op een zegel 
uit de toeristische serie afge
beeld, maar bekender is de ves
ting Bouillon, die we aantreffen 
op een zegel in de serie Be
zienswaardigheden van 1966. 
Op een toeristische zegel uit 
1980 is de St.-Nicolaasbrug 
over de Semois in Chiny afge
beeld; de zegel laat zien hoe 
mooi de Ardennen zijn. 
Een leuk beeld van een kunst
markt zien we in een machine
stempel uit 1985 van Florenvil-
le; de markt werd in Chassepier-
re gehouden. Op dezelfde plek 
wordt geregeld het Festival van 
Straattoneel georganiseerd. 
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der de loep 

Deze aflevering 
/ / ^ . 

Postzegelhandelaar word je niet zomaar Er bestaat geen opleiding 
voor dit bijzondere beroep Dus zul je zelf veel tijd en moeite 
moeten investeren om de benodigde kennis en vaardigheden op 
te doen. Een langdurig proces. Veel verzamelaars maken de klas
sieke fout en dichten het hebben van een bedrijf op filatelistisch 
gebied meer romantiek toe, dan de praktijk eigenlijk toestaat. 
Toch is er die aantrekkingskracht! Daarom hebben in de loop der 
jaren veel filatelisten geprobeerd om van hun hobby hun beroep 
te maken. Een lange weg van vallen, opstaan, hard werken en 
doorzetten viel hen onherroepelijk ten deel. In deze aflevering het 
verhaal van twee echtparen, die op een steenworp afstand van 
elkaar, deze weg met succes hebben afgelegd. De ruim tienduizend 
inwoners tellende gemeente Reeuwijk, midden in het Groene Hart 
van de Randstad, kreeg zo toevalligerwijs het hoogste promillage 
NVPH leden onder haar ingezetenen. 

'De Reeuvsrijkse handelaren bijten 
elkaar beslist niet!' 
In gesprek met de echtparen Van den Berg en 
Geertzen, postzegeldetaillisten 

Waarder, gemeente Reeuwijk, op een regenachtige doordeweekse 
avond Het is koffietijd. John en Tineke Geertzen zitten ontspannen 
op de bank Hoewel Tineke duidelijk een beetje pijn heeft, ze is 
enkele dagen daarvoor uit het ziekenhuis ontslagen Toch wilde 
ze het vraaggesprek voor geen goud missen. Gelukkig gaat het 
steeds beter met haar Joke en Henk van den Berg zijn er ook. De 
vier kennen elkaar van haver tot gort en zijn in de loop der jaren 
zelfs bevriend geraakt Beide echtparen runnen een postzegelhandel 

p de Nederlandse 
postzegelshows worden ze 

vaak als eenheid gezien. 

in Reeuwijk. En dat schept een band. Op de Nederlandse 
postzegelshows worden ze vaak als eenheid gezien. Maar dat is 
een misvatting Ze gaan voor deze beurzen vaak samen op reis, 
kopen ook wel eens samen in, hebben totaal geen last van brood
nijd en kinnesinne, maar stippelen wel hun eigen beleid uit en 
drijven hun postzegelhandel ieder voor eigen rekening. 

Het kwartet Reeuwtjkse postzegelhandelaren 

Alle begin is moeilijk 
Om de beurt vertellen de echtparen hoe ze er toe kwamen om de 
postzegelhandel in te gaan. Henk van den Berg verzamelde al 
sinds hij op de technische school zat en bezocht regelmatig beurzen 
om aanwinsten voor zijn verzameling te kopen. Vrouw Joke ging 
voor de gezelligheid een keer mee en zag meteen de lol van het 
handelen in Ze huurden voor enkele guldens een tafeltje op een 
klein beursje en verkochten hun eerste postzegels uit de vijf 
insteekboeken met voornamelijk eenvoudig materiaal Ze kregen 
de smaak te pakken en werden lid van vier verenigingen. Op de 
clubbijeenkomsten toonden ze hun langzaam groeiende voor
raad. Steeds vaker kwamen er verzoeken of ze ook catalogi en 
benodigdheden konden leveren De omzet nam een zodanige 
omvang aan, dat ze in 1989 besloten om zich bij de kamer van 
koophandel in te schrijven. Drie jaar lang werkten ze vanuit huis. 
Fanatiek en enthousiast bouwden ze de zaak verder uit, totdat de 
grote droom van Joke uitkwam. Ze vonden in de Bernadottestraat 
in Reeuwijk een geschikt pand om een winkel in te beginnen Na 
een ingrijpende verbouwing, een periode waarin vooral Henk 
veel vaker de hamer dan de pincet hanteerde, was het in september 
1992 zover Gesteund door de toeleveringsbedrijven van 
benodigdheden en het opgebouwde klantenbestand maakten ze 
een vliegende start 

Internationale uitdaging 
John Geertzen, al heel lang semi-ambtenaor, wilde ook iets voor 
zichzelf beginnen Ook hij had als verzamelaar langzamerhand 
een oogje op de postzegelhandel gekregen In september 1995 
kocht hij een klein klantenbestand, waar voornamelijk nieuwtjes 
aan werden geleverd Mede omdat vrouw Tineke zich ook op de 
filatelie stortte, kwam al snel van het een het ander Ze bezochten 
steeds meer beurzen en tentoonstellingen en waren inmiddels lid 
geworden van een tiental verenigingen, die zorgden voor een 
maandelijks circuit van bijeenkomsten. Langzaam groeide het 
klantenbestand. Omdat ze vanuit huis werken is het voor hun ook 
mogelijk om buitenlandse beurzen te bezoeken John Geertzen: 
'Sinds een paar jaar proberen we onze vleugels ook internationaal 
uit te slaan. Het avontuur spreekt ons enorm aan. Dit jaar stonden 



Antwerpen en Keulen al op het programma, Parijs en 
Kopenhagen hebben we nog voor de boeg. De kosten voor dit 
soort tripjes zijn hoog. Vaak ben je duizenden euro's kwijt aan 
de standhuur en de verblijfskosten zijn ook niet te onderschatten. 
Daar staat tegenover dat je te maken krijgt met een zeer groot en 
kooplustig publiek. Je doet veel nieuwe contacten op en als het 
goed is ook een aantel nieuwe klanten.' 
Joke van den Berg knikt instemmend: 'Het is voor ons moeilijk om 
de winkel zo vaak te sluiten. Dus doen we alleen de grote 
Nederlandse postzegeishows, zoals die van Apeldoorn en 
Loosdrecht. Omdat op dit soort grote beurzen een uitgebreid en 
divers aanbod van materiaal is, houden veel filatelisten hier 
rekening mee. Ze hebben vaak een behoorlijk budget om aan 
hun hobby te besteden. We hebben inmiddels een aantal vaste 

"Niemand is toch 
geïnteresseerd in aanbiedingen 

van twee jaar geleden! 
klonten, die we alleen op die beurzen zien. Toch zou ik mijn 
v/inkel niet willen missen, daar voel ik mij echt als een vis in het 
water. Je hebt er ook meer tijd voor de mensen, dan op zo'n 
hectische beurs. Net als Tineke ben ik altijd blij als de klanten 
tevreden de deur uitgaan. Laatst kwam er een oudere man om 
zijn abonnement Nederland op te zeggen. Hij kon het van zijn 
AOW niet meer betalen. Daar heb ik het dan echt moeilijk mee.' 

Internet 
Nu de handel via internet een steeds grotere vlucht neemt, 
hebben de Geertzens een extra ijzer in het vuur gelegd en zich 
een internetsite aangemeten. Tineke vertelt: 'Het heeft even 
geduurd, maar nu begint het langzamerhand te lopen. Laatst 
verkocht ik een paar dure zegels met certificaat en dat geeft je 
toch wel een kick. Ik denk dat het voor potentiële internetklanten 
wel prettig is om te zien, dat we bij de NVPH zijn aangesloten.' 

rt 
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Ook de website van Joke van den Berg staat inmiddels in de 
steigers: 'Het is wel veel werk, maar als je het doet, dan moet je 
het goed doen, anders werkt zo'n site alleen maar tegen je 
Niemand is toch geïnteresseerd in aanbiedingen van twee jaar 
geleden!' 
Met de vinger aan de pols van de markt ziet het enthousiaste 
kwartet Reeuwijkse postzegelhandelaren de toekomst met 
vertrouwen tegemoet. Het ziet er naar uit dat ze samen nog heel 
wat postzegeltripjes zullen maken. 

Joke van den Berg: 'Als een vis in het water' 

Echtpaar Geertzen: 'Internationale uitdaging' 

Contactadres. Weteringkade 45 
2515 AL Den Haag 

Telefoon' 070-347 38 49 

E-mail: info@nvph.nl 
Internet: V W W V . n v p h . n l 
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HET EXPRESSIEF GEBRUIK VAN 
HET GEZICHT OP EEN POSTZEGEL 

De multifunctionaliteit van een portret 
DOOR BATE HYLKEMA, BEETSTERZWAAG 

4Si 

De emissie van 30 april j l . , een 
portretgalerij van vijf postzegels 
van koningin Beatrix, geeft een 
gevarieera blik op haar werk
zaamheden, haar rol en het le
ven van ons staatshoofd in di
verse functies en hoedanighe
den gedurende een regeerperio
de van 25 jaren. De nadruk valt 
op het laatste decennium, waar
in 'Het Gezicht van Nederland' 
zowel een symbolische als een 
actieve rol bekleedt. 

HET ZICHTBARE 
ONZICHTBARE PROFIEL 
Inez van Lamsweerde (die ge
fascineerd wordt door gelaats
uitdrukkingen: 'Het is de spie
gel van iemands persoonlijk
heid') werkt op fotografisch ge
bied steeds nauwer samen met 
haar echtgenoot Vinoodh Ma-
tadin. Het kunstenaarsduo ver
bindt op een geraffineerde ma
nier het fotograferen-van-perso-
nen met autonome kunst door 
een foto te bewerken: 'De wer
kelijkheid gebruiken we om er
van te vluchten!' 
I n Me kissing Vinoodh (Passiona
tely) ('Kunst in bedrijfscollec-
ties', uitgiftedatum 25 februari 
jl.) schept het vervormde profiel 
van Inez verwarring door net 
gezicht van haar partner van de 
originele foto (waarop zij elkaar 
innig zoenen) zorgvuldig te la
ten verdwijnen (ameeldingi). 
De contour van de neus van 
haar partner is onder haar neus 
nog zichtbaar aanwezig! Het 
gemanipuleerde fotogedeelte 
kreeg als achtergrond een ge
metselde muur. Hiermee wordt 
de letterlijk en figuurlijk ver
vreemdende afwezigheid van 
een geliefde door een harts
tochtelijk gepassioneerde kus, 
de laatste KUS, afgebeeld of ver
beeld. De 'bevroren' restvorm 
van de geliefde (die overduide
lijk zichtbaar en helaas onaan
tastbaar is) doet denken aan 
een oerkreet door de uitstraling 
van de ogen en het non-verbale 
van de gezichtsuitdrukking. De 
geïsoleerde 'grimas', die levens
kracht uitstraalt, wordt door de 
forse afmeting van de foto (het 
kunstwerk is 2.80 bij 5 meter 
groot) nog eens extra sterk 
opgevoerd. 

Het kunstenaarsduo Matadin-
van Lamsweerde behoort in de 

Op acht recente Nederlandse postzegels hebben vier 

ontwerpers - ieder op een geheel eigen, originele manier 

- creatief met een gezicht of een deel daarvan gewerkt. 

Bij drie afbeeldingen werd aanvankelijk niets afwijkends 

ontdekt. Zodra het woorden krijgt, wordt het bijzondere 

ervan meteen waargenomen, gezien en om het 

verrassende ook nog gewaardeerd. De postzegels worden 

daardoor spraakmakende postzegels! 

Verenigde Staten tot de meest 
gevraagde fotografen. De 
schokkende gebeurtenissen van 
11 september 2001 heeft deze 
foto daar tot een persoonlijk en 
een historisch document verhe
ven: 'Hoeveel mensen hebben 
die ochtend hun geliefde een 
laatste kus gegeven? Wat blijft 
er uiteindelijk nog over door het 
verglijden van de tijd?'' 

ÉÉN GEZICHT OF 
TWEE PROFIELEN? 
De twee liggende harten van de 



Liefdespostzegel van Gielijn 
Escher toont bij de eerste aan
blik één mond met twee lippen 
van één gezicht, dat frontaal is 
afgebeeld [ajheeld'mg 2). Dus 
een deel van een groter geheel, 
leder hart op zich kan óók als 
een mond - van de zijkant be
keken - gezien worden. Bij deze 
benadering hebben we dus te 
maken met twee monden van 
twee gezichten. Bij de wisseling 
van 'en fase' naar 'en profil' 
hebben we dus met twee mon
den van twee gezichten te ma
ken. Escher omschrijft een der
gelijke speelse 'dubbele bodem' 
als een 'gimmick'. De afbeel
ding valt er extra door op. Krijgt 
meer aandacht. Het beeld blijft 
langer op het netvlies hangen. 

EEN PROFiElSCHETS VAN 
DE ONTWERPSTER! 
Ontwerpster Saskia Wierinck at
tendeerde in het Haagse ont
werpbureau Barlock me op haar 
gezichtsprofiel in de grote we
reldbol van 'haar' zelfklevende 
Ondernemerszegel (afljeelding 
3). Op de te zwaar gestileerde 
wereldbol zijn Australië, 

Nieuw Zeeland, Japan en 
Nieuw Guinea duidelijk op de 
juiste plaats herkenbaar aanwe
zig. iVlet het vinden van deze 
vaste punten eindigde mijn ver
kennend 'onderzoek' met de 
conclusie: "Ik heb met de we
reld van Zuid-Oost Azië en Aus
tralië te maken. Einde onder
zoek!" Na Saskia's 'openbaring' 
viel me wel op dat o.a. Indone
sië (Java en Sumatra), Maleisië 
en India geheel waren vergeten. 
Na enig 'zoeken-en-tasten-met-
de-ogen' ontdekte ik in het witte 
gedeelte rechts een gelaatsom-
trek (met Japan als oog-aandui
ding), die schuin naarïinksbo-
ven kijkt (afbeelding4). De ont
werpster neeft pas na het druk
ken van de zegel de aanwezig
heid van haar 'profielschets' in 
het postzegelontwerp aan een 
TPG Post-medewerker toever
trouwd. 

'GEZICHT VAN NEDERLAND' 
Het postzegelvelletje van dertig 
april geeft op een vijf ogen
schijnlijk schuin staande pane
len een beeld van een aantal 
markante hoogtepunten van 

koningin Beatrix in haar rol als 
staatsnoofd en als persoon (af-
beelding5). Haar expressieve 
gezichtsuitdrukking verschilt in 
dit gevarieerde rollenspel. 
Op de zegel van €0.39 zien we 
een onderdanig portret als 
staatsrechtelijk hoogtepunt: de 
koningin in koningsmantel 
zweert bij haar inhuldiging als 
koningin trouw aan de wet 
(1980). 
Een ernstig portret als staats
hoofd treffen we aan op de ze
gel van €0.78: de koningin in
troduceert de regeringsplannen 
voor het komende jaar in de 
troonrede (1991). 
Een opgewekt portret als per
soon Beatrix is te zien op de ze
gel van €1.17: de koningin als 
gastvrouw tijdens een staatsbe
zoek in een persoonlijk onder
onsje met Nelson Mendela in 
gesprek (1999). 
Een betrokken portret als Moe
der des Vaderlands (€1.56): de 
koningin tijdens een bezoek 
aan de Nederlandse Antillen en 
Aruba na de verwoestingen van 
de orkaan Lennie op de eilan
den (1999). 

Een open portret als vertegen
woordiger van democratisch 
Nederland en als warm pleitbe
zorger van de Europese een
wording is te vinden op de ze
gel van €2.25: de koningin 
houdt een toespraak in het Eu
ropees Parlement (2004). 
De portretfoto's geven een ei
gentijdse, persoonlijke invulling 
aan en een al even eigentijds en 
persoonlijk beeld van het ko
ningschap. De postzegels van 
dit velletje zijn in opdracht van 
TPG Post (met predikaat Ko-
ninklijkl) in een royaal, konink
lijk formaat - groter dan nor
maal dus - uitgevoerd. Dat is 
geheel in overeenstemming 
met de aard van de uitgifte: de 
postzegels krijgen er een krach
tiger uitstraling door. 

VORMGEVING 
De entourage rondom de 
schuin afgesneden foto's ac
centueert in sterke mate het le
vendige beeld dat wij als Neder
landers van koningin Beatrix 
hebben. Tot de fotoversterken-
de attributen behoren: 
- de schuin geplaatste typo

grafie; 
- de schuin oplopende banie

ren op beide velranden; 
- deopde velranden geplaats

te informerende tekst 2^jaar 
koningin Beatrix 1^80-2005. 

Het geheel wordt ondersteund 
door de driehoeken aan de ba
sis en aan de top van de vertica
le postzegel. Deze schuin oplo
pende lijnvoering versterkt ge
voelsmatig het verticale, het 
verhevene van het koninklijk re
geringsjubileum. 
Het 'oplopende' wordt zelfs ook 
nog door de verschillende fran-
keerwaarden van het velletje on
dersteund. Met deze vijf ver
schillende frankeerwaarden kan 
elke brief of kaart tot 500 gram 
binnen Nederland worden ver
zonden. Met andere woorden: 
deze bijzondere postzegels ver
vullen de functie van haarlem
merolie. De postzegels zijn bin
nen de landsgrenzen overal 
voor de bezegeling van een 
briefte gebruiken. Daarmee 
wordt de aandacht en belang
stelling voor en de betrokken
heid van koningin Beatrix bij het 
wel en wee van ons land en zijn 
bewoners op een opmerkelijke 
wijze overdrachtelijk verbeeld! 
De verticale baan in zilver aan 
de rechterkant van de postzegel 
symboliseert niet alleen het zil
veren regeringsjubileum van de 
koningin, maar sluit het feeste
lijke jubileum ook nog (gezien 
de leesrichting van links naar 
rechts) op een magistrale wijze 
af De jaartallen onderaan de 
postzegels zijn gedeeltelijk af 
gedekt, waarmee het verleden 
wordt verbeeld. 

Noot: 
I: Bron: Unlodced # 2, Rabo-
kunstcollectie, 2005. 



UNIEKE VONDST: DIENSTZEGELS 
VAN DE BONTKRAAGSERIE 
Bezuinigingsdrift PTTdirectie liet zijn sporen na 

DOOR JOHN TOLSMA EN ERNST FLENTGE, FILATELISTENVERENIGING 'GRONINGEN' 

Enkele maanden geleden kreeg 
de liquidatiecommissie van de 
fllatelistenvereniging 'Gronin
gen' het verzoek van een nota
riskantoor om een verzameling 
die door een cliënt was nagela
ten voor de erfgenamen te taxe
ren. Tot grote verbazing van de 
commissie kwam daaruit het 
hier afgebeelde blaadje met ne
gen  helaas opgeplakte  zegels 
van de serie Bontkraag te voor
schijn (aßeeldingi). 
Navraag bij deskundigen, zoals 
de auteur van de artikelen over 
de Bontkraagserie in het Hand
boek Postwaarden Nederland, 
Gert Holstege, vergrootten die 
verbazing alleen maar. Deze ze
gels waren volstrekt onbekend 
en ook het Museum voor Com
municatie in Den Haag (het 
vroegere Postmuseum) wist 
van het bestaan van deze zegels 
niets af. 

HERKOMST EN DOEL 
De vraag was natuurlijk waar 
deze zegels vandaan kwamen 
en welke bedoeling de posterij
en met deze opdrukzegels, die 
uiteraard nooit zijn uitgegeven, 
heeft gehad. 
De afkomst van de zegels was 
niet moeilijk te achterhalen. Bij 
ander materiaal uit de nalaten
schap troffen we een brief aan 
uit 1920, gericht aan een naam
genoot van de erflater met daar

ledere Nederlandverzamelaar kent de Bontkraagserie, de 

bekende reeks met het portret van de jonge koningin 

Wilhelmina, die van 1899 tot 1921 is uitgegeven. Vrijwel 

alle bijzonderheden van deze langlopende serie zijn 

onlangs nog in het Handboek Postwaarden Nederlandse 

beschreven. Dat verrassingen echter altijd mogelijk 

blijven, blijkt uit de nu volgende bijdrage. 

bij een omschrijving van zijn 
functie: ie Secretaris van het 
Hoofdbestuur P en T, Kortenaer
kade, Den Haag. 
De eigenaar van dit velletje 
moet dus gezocht worden in de 
directe omgeving van het 
Hoofdbestuur van de PTT. Dat 
maakt de authenticiteit van 
deze opdrukken alleen maar 
groter. 

FINANCIËLE PERIKELEN 
In de lezing die Gert Holstege 
in februari over de Bontkraagse
rie voor de fllatelistenvereniging 
'Groningen' hield, ging hij ook 
in op de financiële perikelen 
waarmee de PTT in de jaren 
rond de Eerste Wereldoorlog te 
maken kreeg. In het Handboek 
Postwaarden Nederland wordt 
uitgebreid over deze financiële 
perikelen geschreven. Door de 

economische recessie, die ont
stond ten gevolge van de Eerste 
Wereldoorlog, leed de PTT voor 
het eerst m haar bestaan forse 
verliezen. Omdat ook toen al de 
PTT een commerciële instelling 
was, werd op allerlei manieren 
geprobeerd het bedrijfsresultaat 
weer op te vijzelen. De vele ta
riefverhogingen uit die periode 
maken dat bijvoorbeeld heel 
duidelijk, hoewel die uiteindelijk 
niet eens zo veel invloed bleken 
te hebben op het verbeteren 
van de winstcijfers. 

BESTRIJDING PORTVRIJDOM 
Een faciliteit die de directie van 
de PTT een grote doorn in het 
oog was, was het bestaan van 
portvrijdom voor allerlei groe
peringen in de Nederlandse sa
menleving. Zo was er portvrij
dom voor allerlei overheids

V» IMMT TAH IIATKTB5W , , ^ 
X>» bwr TEESSTRA tnpli<««rt, 
H«k HMBdUMnfrTaeactrft irartt TSTvorpaB 

nut BK t e n s ut «t«iiuieii. 
T64r: M TT$xiaiiigHl«mo«nt«B, de i«Y«UlioBsira, 

«s d« M«nn T»a d« L i » r (obx. Mc) «o B Q S « B 
h o l t x (o. d.). 
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' 8*» te luuMllikveii. Bq d« (door dan mmisMr Tooi
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wtkgwuUtg ironlai 
ba «IIa iastaUiana zi 
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De baat TBBHSTSA: Haar aak de  > — — — — . 
die noetee noidaB geooatieleezd. aaUaB artattmetra
twrea maaHs maebi«ax«a. SpMker celooft néat, dae 
ar raa d«Q ]poitvTudoa aeoTeal aditeaik nvdt ca
maakt Hq aict ia de aphcffiag aMa daa eea ï o g u s ' 
eni bet amblcaaraadotB waar aH Ie biaidiA. 

Da baar VAN STAPSLI beaktidt hal aaiaadaaaL 
«Bdat h^ bal Taa giaM beleaff eobl, dal bel badiüf i 
der poateriiea de To]]edife iiAeoMlao krjiH, die bel ' 
beboort te baUaa. Daaxdaei aal ataattea fcetar iadabl 
ia bet bedxqf kaaaea knjse^ Teeaa 
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NRC, 9 december 1920 

diensten (zoals de ministeries), 
maar ook provinciale en ge
meentebesturen, het Openbaar 
Ministerie en de Belastingen 
genoten portvrijdom. En zelfs 
post van religieuze herkomst, 

WÈmmmi 

m^mMM 
Aßeelding 1  Een unieke vondst: dienstzegels von de Bontkraagsene, bestemd mor diverse ministeries en departementen. 



Bi Z: ministerie van Binnenlandse Zaken Dt vM: departement van Marine Bu Z: ministerie van Buitenlandse Zaken 

Dt vi: departement van Landbouw 

l \ iWi i'i.ilJ, 

\ j \ j ' C * \ 

En vF: departement van Financiën 

zoals drukwerkbrieven van ge
meenten en parochies, waren 
van port vrijgesteld. De post 
waarvoor deze portvrijdom gold 
werd steeds omvangrijker en 
bedroeg omstreeks 1920 zelfs 
een kwart van alle te vervoeren 
post. 
Het lag dus voor de hand dat de 
directie van de PTT voorstellen 
deed deze faciliteiten terug te 
dringen en waar mogelijk af te 
schaffen. Dat kon door de in
voering van dienstzegels voor 
deze instanties. De voorstellen 
daartoe moesten echter door 
de Tweede en Eerste Kamer 
worden goedgekeurd, omdat de 
PTT een overheidsdienst was. 

PROEFDRUK 
Het was vroeger echter niet an
ders dan tegenwoordig: de 
ambtenaren van de ministeries 
en in hun verlengde de kamerle-

Dt vW: departement van Waterstaat Dt vK: departement van Koloniën 

Dt vO: departement van Oorlog 

den zagen hun eigen bevoor
rechte positie door deze voor
stellen in gevaar komen en ze 
wezen de plannen dan ook af 
In deze periode moet het hier 

Dt v]: departement van Justitie 

getoonde velletje een rol heb
ben gespeeld. Het gaat duide
lijk om een proefdruk van 
dienstzegels die bedoeld waren 
voor gebruik door de verschil

lende ministeries. De zegels 
moesten kennelijk worden inge
voerd zodra de door de PTT 
voorgestelde afschaffing van de 
portvrijdom een feit zou zijn ge
worden. 
In de afkortingen waaruit de op
drukken bestaan kunnen we de 
volgende ministeries en depar
tementen herkennen: 
Maar zoals gezegd: de politiek 
wees de plannen van de PTT af 
De Opruimingsuitgifte van 1923 
(NVPH-nummers 132 en 133), 
die door de PTT al was voorbe
reid, had al een opdruk Dienst
zegel Port en Aanteekenrecht. 
Toen echter de plannen werden 
afgewezen, werden deze zegels 
weer voorzien van een nieuwe 
opdruk: 10 et en i gld; de zegels 
kwamen vervolgens gewoon in 
omloop als frankeerzegel. {af
beelding 2). 

SlUiMEREND BESTAAN 
De proefopdrukken van de 
dienstzegels voor de ministe
ries waren daarmee ook overbo
dig geworden. Waarschijnlijk 
zijn ze daardoor terechtgeko
men in de bureaulade van de 
eerste secretaris van het hoofd
bestuur. Daar hebben ze een 
sluimerend bestaan geleid, tot 
deze functionaris overleed en 
de zegels in handen kwamen 
van een familielid. Toen dit fa
milielid ook overleed kwamen 
de zegels na bijna negentig jaar 
uit de erfenis weer tevoorschijn. 
Het zal geen toeval zijn dat ook 
de ftlatelistenvereniging 'Gro
ningen' in 2005 haar negentig
jarig bestaan kan vieren! 
Een interessant nieuw stukje in
formatie over de Bontkraagserie 
is hiermee in de openbaarheid 
gekomen. De hier beschreven 
gegevens zullen ongetwijfeld 
een plekje krijgen in het prachti
ge Handboek Postwaarden Ne
derland. 
Het velletje met de hier be
schreven zegels is intussen - ge
lukkig - terechtgekomen waar 
het volgens de vereniging thuis
hoort, namelijk in het Museum 
voor Communicatie in Den 
Haag, zodat het voor iedereen 
die geïnteresseerd is in deze 
materie, te bezichtigen valt. 

Ajheelding 2 - Links en rechts de NVPH-nummers 132 en 133 en in het midden de niet-uitgegeven opdruk 'Dienstzegel Port en 
Aanteekenrecht', die later werd voorzien van een nieuwe opdruk ('EEN 7 CLD'}. 



GROTE REIS VAN DE 'ROBBEDOES' 
FILATELISTISCH VASTGELEGD 

Neerslag nautisch avontuur in Nieuw-Vennep geëxposeerd 
DOOR KICK LEVERT M.M.V. ANTON SPAARGAREN - FOTO'S: WILLEM TEN VELDHUYS 

Anton Spaargaren: 'Van juli 
1990 tot juli 1991 heb ik- ik was 
toen 49 - met mijn zeilboot de 
Robbedoes, een polyester sloep 
van elfeneenhalve meter, de At
lantische Oceaan in de rondte 
gezeild. Dat was een afstand 
van bijna 25 duizend kilometer. 
Het was een grandioos en suc
cesvol avontuur. Als beman
ning had ik mijn vrouw en op 
de lange oversteken twee zeil-
vrienden van de Westelnder. 
Wat ik beleefd heb, heb ik op 
een aantal grootformaat bladen 
beschreven. De bladen zijn on
der andere geïllustreerd met 

Anton Spaargaren uit Nieuw-Vennep maakt af en toe een 

grote reis met zijn boot. Jaloers op zijn avonturen? Dat 

hoeft niet, want dankzij 60 met postzegels en zeekaarten 

geïllustreerde bloden kunt u zijn reizen op de voet 

volgen. De panelen zijn binnenkort in de Openbare 

Bibliotheek in Nieuw-Vennep te bezichtigen. 

zeekaarten en postzegels van schreven, zoals die naar Enge-
de landen en eilanden die ik be- land, Ierland, West-Afrika en 
zocht heb. Op sommige bladen Marokko. Ik besteed aandacht-
zijn eerdere en latere reizen be- aan de planning, bevoorrading, 

vlaggen, navigatie-instrumen-
ten. Kaarten en vanzelfsprekend 
ook aan Columbus, voor mij 
een illustere voorganger.' 
De reis van Anton Spaargaren 
was gezien de organisatie en de 
duur (een heel jaar), beman
ning en geld een complete ex
peditie. 'Net als bij Columbus 
was dat alles vooraf onderwerp 
van heftige discussies,' zegt An
ton. 'Want wie zeilt er nou de 
Noordelijke Atlantische Oceaan 
in de rondte op een nietig zeil-
scheepje?' 
De tocht van toen, in 1492, over 
de Groene Zee der Duisternis, 

I j r 
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PANEEL 1 
De reis en de voorbereiding 
Vertrek met de boot van de Westein-
derplassen door nachtelijk Amster
dam, de enige toegang naar groter 
water: alleen 's nachts gaan de brug
gen open voor een bootje. De Nieuwe-
Meerbrug over de A4 gaat ca 23.30 
uur als eerste open en dan staat de 
hele A4 stil, als de Robbedoes dat wil! 
Ongeveer vijftien bruggen later, als 
half Amsterdam ontregeld is, is er als 
bijna laatste de spoorwegbrug, die 
opendraait als er even geen trein 
komt, zo omstreeks 2 uur 's nachts. 
Via het IJ naar IJrauiden en dan de zee 
op richting het zuiden. In één ruk 
door naar Dover, verder naar Brigh
ton aan de Engelse zuidkust. 
Het paneel gaat over de omstandighe
den aan boord. Er zijn bijvoorbeeld 
zegels te zien met daarop een anker, 
een kompas, een satelliet, een mari
foon en een telefoon. Verder: Willem 
Jansz. Blaeu en zijn kaarten. Anton: 
'De postzegels zijn weinig waard, 
want dure zegels heb ik nooit ge
kocht. Als ze op de tentoonstelling 
niet gestolen worden - je kunt ze er zo 

uithalen - gaan de postzegelbladen te
rug in een album in de kast.' 

PANEEL 2 
Op weg 
Anton: 'Hier steken we met kaarten 
en postzegels het Engelse Kanaal over 
en wordt er verteld hoe we wachtlo
pen. Er is altijd iemand aan dek om de 
boel in de gaten te houden. Als we 
met zijn tweetjes zijn is het drie uur 
op en drie uur af, dan ben je afgepei
gerd als je na een paar dagen ergens 
aankomt. Met zijn drietjes is het com
fortabel: drie uur op en zes uur af, dat 
scheelt. Je kunt dan zes uur achter el
kaar slapen en op een lange oversteek 
gewoon met alles meedoen: een an
der zeiltje erop, eten koken, schoon
maken, een boek lezen, er is altijd 
werk aan de winkel.' Op de panelen 
zien we verder postzegels met beelte
nissen van Nederlandse en Engelse 
admiraals, onder wie Nelson. Zijn 
schip, de Victory, ligt in Porthmouth 
en is een bezoek waard, (voor uitge
breidere informatie over de Slag bij 
Trafalgar; zie Filatelie van mei jl. 
Red.). 'Bij de Nederlandse admiraals 

is natuurlijk ook MichielAdriaansz. 
de Ruyter vertegenwoordigd,' zegt 
Anton. 'Die nota bene ooit aan het 
hennepwiel draaide. En ga zo maar 
door. Bij of onder elke zegel is een 
verhaaltje te vinden.' 

PANEEL 3 
De Golf van Biscaje 
'Op dit paneel varen we langs de Fran
se kust,' hcht Anton toe. 'Zó de Golf 
van Biscaje in, naar La Corufia in 
Noordwest Spanje. Een afstand van 
zo'n vijfhonderd mijl in drieëneenhal
ve dag met slecht weer en harde wind, 
maar dat schijnt zo te moeten in de 
Golf van Biscaje.' De Robbedoes be
zocht zo' n beetje alle havens langs de 
Portugese kust. Het is daar volgens 
Anton fijn varen en - met in de zomer 
een heerlijk klimaat - goed vertoeven. 
De deining loopt hiervan noord naar 
zuid en ook de stroom gaat in zuide
lijke richting. Deze golfstroom brengt 
langs de kust flink wat wind met zich 
mee. Als die wind (de Portugese 
Noord-Passaat) de noordwestelijke 
kust van Spanje bereikt, is hij door 
zi)n tocht langs noordelijke streken 

behoorlijk afgekoeld. Anton: 'We 
hebben in die contreien dus nogal 
vaak mist gehad - niet leuk met al die 
vissersschepen en grote tankers om je 
heen. Maar we hadden gelukkig goe
de navigatieapparatuur, radar, een 
dieptemeter en de marifoon; het lukte 
allemaal wonderwel. 

PANEEL 4 
Algarve-Canarische eilanden 
Hier zien we kaarten en postzegels 
die de route van Porto Santo, Madeira 
en dan via de Selvagem-eilanden naar 
de Canarische eilanden documente
ren. Anton: 'Op een van de Selvagem-
eilanden lag een enorme supertanker 
van zo'n 150.000 ton op de rotsen te 
roesten. Die was destijds op de stuur-
automaat gezet, waarbij de eilandjes 
over het hoofd waren gezien. Dat 
moet een grote klap geweest zijn!' Op 
allerlei plaatsen geweest, overal rond
gekeken, de verslagen staan op de 
postzegelbladen. 

PANEEL 5 
De oversteek 
Op dit paneel is een grote oversteek-



was ook In 1990 nog een heel 
avontuur. Tegenwoordig vol
brengen jaarlijks honderden 
zeiljachten deze race. 
'Postzegels heb Ik als kind nooit 
verzameld,' bekent Anton. 
'Maar het gaat zoals het gaat. 
Na mijn Amerikareis met de 
Robbedoes dwaalde ik een keer 
door Amsterdam en verzeilde 
zo op de postzegelmarkt, aan 
de Nieuwe Zijds Voorburgwal. 
En kijk eens: allemaal mooie 
postzegels - van havens, van de 
zee, van de Caribische eilanden, 
vele zegels met afbeeldingen 
van wat ik in het echt gezien 
had. Aan de slag dus!' 
Binnen een jaar bezat Anton 
Spaargaren een aardige verza
meling van zegels met schepen 
en andere zaken die met zijn 
reis te maken hadden. Ze wer
den gerangschikt naar onder
werp en naar eiland en daarna 
als illustratie gebruikt bij de be
schrijving van de oceaanreis 
van Anton. 
'Mijn voorbeeld? Inzendingen 
die ik op een postzegeltentoon
stelling had gezien,' zegt hij. 
'Het maken van die bladen was 
best een leuke klus. En omdat 
mijn vrouw het afgelopen jaar 
met haar QM/7t-club een ten

toonstelling had in de Openba
re Bibliotheek in Nieuw-Vennep 
waar je prachtige dekens kon 
zien dacht ik: "Hé, dat kan ik 
ook!" Waarop ik bij een embal-
lagebednifwat platte kartonnen 
dozen genaaid neb en daar de 
bladen met de teksten en kaar
ten op volgorde erop bevestigd 
heb. Een klusje van een paar da
gen. Een verhaaltje erbij in de 
computeren klaar was Kees.' 
En zo kwam het fllatelistisch 
geïllustreerde verhaal van An
tons oceaanreis op de panelen 
terecht, zoveel mogelijk op oog
hoogte en met een tekst die in 
grote, goed leesbare letters was 
uitgevoerd. Het is een verslag 
dat u zelf moet gaan zien, na
tuurlijk. Op deze pagina's treft 
u heel korte beschrijvingen van 
een aantal panelen aan. 
De Openbare Bibliotheek in 
Nieuw-Vennep is gevestigd aan 
de Schoolstraat 2. De colfectie 
is er vanaf 24 juni en nog tot en 
met 20 juli te zien. De biblio
theek is open op maandag van 
14-20 uur, op woensdag van n -
18 uur, op donderdag en zater
dag van 10-14 uur en op vrijdag 
van 14-20 uur. Dinsdag en zon
dag is de bibliotheek gesloten. 

Boven, zeezeiler Anton Spaargaren Hieronder: een kijkje op de 'Robbedoes'. 

kaart te zien van de Atlantische Oce
aan. De hele gezeilde route is erop in
getekend. De eerste grote etappe, tot 
Gran Canaria, werd met Antons 
vrouw en verschillende vrienden geva
ren. De boot werd daar achtergelaten, 
want er moest eerst weer een paar 
maanden in de bloemenzaak worden 
gewerkt. Eind november vlogen An
ton en twee zeilvrienden weer naar de 
boot, die uitgerust werd met voorra
den voor de grote oversteek en geheel 
werd nagekeken, van motor tot ver
staging. Op 10 december iggo ver
trokken ze richting Amerika: '2691 
zeemijlen aan één stuk, de grootste 
afstand die ik ooit in één ruk zeilde.' 

PANELEN 6, 7, 8 EN 9 
Het Caribische gebied 
'De Caribische eilanden geven schit
terende zegels en postzegelblokjes 
uit, met daarop afbeeldingen van za
ken en plaatsen die we allemaal in het 
echt gezien en bezocht hebben,' ver
telt Anton. De panelen 6, 7 en 8 {elk 
twee meter hoog en 1.30 meter breed) 
getuigen hiervan. 'Het is daar schitte
rend zeilen, met een passaat die altijd 

waait, meteen kracht van tussen 4 en 
6 Beaufort. Vooral de eilanden 'aan de 
wind' tussen Guadeloupe en Grenada 
zijn tropische paradijsjes. Smaragd
groene eilanden, echte jungles, palm
bomen, West-Indische dorpjes, witte 
zandplaten - zoals Sandy Island - in 
een turkooizen koraalzee.' De twee 
zeilgenoten vliegen naar huis en An
tons vrouw, kinderen en aanhang ko
men afwisselend aan boord. 'Het zee
gebied tussen Martinique en Grenada 
ken ik nu op mijn duimpje,' aldus An
ton. 'De Robbedoes hebben we na 
maanden varen in Rodney Bay in St. 
Lucia achtergelaten. We vlogen naar 
huis om daar een paar maanden te 
werken. Daarna ging ik met mijn twee 
vertrouwde zeilkompanen weer naar 
de West toe om de boot in de zomer, 
over de oceaan terug, naar huis te zei
len. 

PANEEL 10 
De Bermudadriehoek 
In zeven dagen vaart Anton van St. 
Maarten naar Bermuda. Het is tocht 
met hindernissen, want er gaat aan 
boord van alles kapot: de stuurauto-

maat, de gasregelaar, de dynamo. Er 
wordt een omweg van duizend kilo
meter gemaakt en het gaat terug naar 
St. Maarten voor reparatie. Veel kak
kerlakken, het log doet het niet, last 
van warmteblaasjes op de huid. St. 
Maarten noch Bermuda blijken echt 
leuk te zijn, dus snel weg de oceaan 
over naar de Azoren. 

PANEEL 11 
Naar huis met hindernissen 
In dertien dagen vaart Anton van Ber
muda naar de Azoren. Onderweg een 
hevige storm met windsnelheden van 
100 kilometer per uur - fantastisch 
maar ook beangstigend, al loopt het 
allemaal goed af Een enorme Ameri
kaanse vloot, met vliegdekschepen en 
kruisers, op weg naar de Golf, maakt 
voor de Robbedoes een omweg. Walvis
sen, spannende verhalen - allemaal 
op paneel 11! 

PANEEL 12 
Laatste loodjes 
Naar huis, van de Azoren naar Zuid-
Engeland! Het eindpunt van een enor
me tocht. Anton: 'Het ging allemaal 

goed, we hebben veel gezien en veel 
beleefd. En dan weer terug in het nor
male patroon: 's morgens vroeg je 
bed uit en de hele dag werken - dat 
valt niet mee na een jaar vakantie! Dat 
betekent broeden op volgende reis
plannen, die in de loop van de tijd ook 
allemaal zo" n beetje zijn gerealiseerd 
zijn. Ik zou zo een zaal van het 
scheepvaartmuseum kunnen vullen 
met van alles en nog wat!' 
Paneel twaalf maakt duidelijk dat 
z o n zeiltocht over de oceaan wel de
gelijk de moeite waard is. Anton: 'Aan 
boord ben je van alles: elektricien, na
vigator, kok, beslisser - alle proble
men moetje zelf oplossen. Thuis heb 
je het druk, maar aan boord verveel je 
je geen ogenblik. Geen kranten, al
leen de Wereldomroep.' Een wereld 
van verschil is er, tussen iggo en 
2005. Anton: 'Tegenwoordig heb je 
Internet aan boord, elektronische 
kaarten en je kunt zelfs bellen vanaf 
het midden van de oceaan! Dat was in 
iggo niet mogelijk of onbetaalbaar.' 
In Nieuw Vennep staan nog drie extra 
panelen; die gaan over reizen in Euro
pese wateren. 

491 



NEDERLANDSTALIGE TIJDSCHRIFTEN: DAAN KOELEWIJN 
BUITENLANDSE BLADEN; REDACTIE FILATELIE (A.I.) 

NEDERLANDSTALIGE 
TIJDSCHRIFTEN 

Opdruk voor korte tijd 
In De Postwagen, het 
blad van de filatelisten
vereniging Hilversum en 
Omstreken, lazen we een 
artikel over de NICAop
drukken op Timor en 
Soemba. Na de capitula
tie van de Japanners in 
1945 namen Australische 
en KNILmilitairen de 
macht over. De nog aan
wezige Japanse postze
gels werden opgebruikt, 
na voorzien te zijn van de 
met de hand aangebrach
te opdruk NICA. Deze let
ters staan voor Netherlands 
Indies Ciuil Administration; 
in plaats van Administra
tion werd ook wel het 
woord Affairs gebruikt. 
De NICA was dus het 
burgerbestuur, dat werd 
gevormd na de bevrij
ding. De bewuste op
drukzegels zijn maar kort 
in gebruik geweest: van 
september 1945 tot janu
ari 1946. 

Mysterie in Marianne 
Het bulletin van de Con
tactgroep Frankrijk Ver
zamelaars draagt de 
charmante naam Marian
ne. In nummer 144 is een 
interessant artikel te vin
den over de censuurpost 
in de Franse Levant in de 
periode 19391945. De 
Franse Levant bestond in 
die periode uit de man
daatgebieden Syrië en Li
banon. Gedurende de 
Tweede Wereldoorlog 
vonden daar geregeld 
machtswisselingen 
plaats. Over de organisa
tie van de censuurkanto
ren in deze 'wisselvallige' 
periode is vrijwel niets 
bekend. Waarschijnlijk 
bleven sommige censors 
gewoon in dienst, waar
bij het er niet toe deed 
wie er aan de macht was. 

ö De censoren waren im
° mers vaak specialisten op 
— hetgebied van Armeens 
S en Arabisch. Hoe dan 
"2 ook: een groot deel van 
^ dit mysterie is nog steeds 
^ niet opgelost. 
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Gitaarspelende filatelist 
Het favoriete muziek
instrument van Rob van 
Teeseling is de gitaar. 
Daarom reist hij graag 
door Spanje. Een verslag 
van een van die reizen 

troffen we aan in Waalze
gel, het orgaan van de af
deling Nijmegen van de 
NVPV. Hij maakte een 
omtrekkende beweging 
rond Madrid en kwam via 
Salamanca, Avila en Se
govia in Toledo aan. Het 
aardige is dat hij zijn 
reisverslag illustreert met 
postzegels van genoemde 
steden. Behalve gitarist is 
Rob ook filatelist. 

Een drama uit igi2 
Aan boord van de oce
aanstomer Titanic waren 
vijf postmedewerkers 
werkzaam. Ze verrichtten 
hun werk in de postka
mer, toen het schip in 
aanvaring kwam met de 
ijsberg. Meteen na de 
aanvaring dreven de 
postzakken in het water. 
De plichtsgetrouwe post
mensen hadden vanaf dat 
moment maar een doel 
en dat bestond eruit zo
veel mogelijk zakken met 
aangetekende stukken 
naar hoger gelegen dek
ken te brengen. Op die 
manier kon de  onge
twijfeld waardevolle in
houd  in veiligheid wor
den gebracht. Het mocht 
echter niet baten. Geen 
van de vijf postbeambten 
overleefde de ondergang 
van het schip. Tweehon
derd zakken met 1.6 mil
joen aangetekende stuk
ken gingen verloren. Het 
voorgaande valt te lezen 

in een artikel in Globe
Koerier, het orgaan van 
de filatelistenvereniging 
'De Globe'. 

Geen Otto maar Hermes 
Toen de Grieken postze
gels gingen uitgeven, ko
zen zij als hoofdonder
werp niet het portret van 
de toenmalige koning 
Otto, maar het beeld van 
Hermes, de god van de 
handel, de wegen, de rei
zigers, de welsprekend

Koninfl Otto: . met op zegels . 

held en van de dieven. 
Deze feiten worden be
schreven in het blad van 
de postzegelvereniging 
Griekenland; het blad 
heet... Hermes. In het
zelfde blad troffen we 
een vervolgartikel aan 
over de eerste Griekse in
flatieemissie uit de pe
riode 19421944. Enkel
voudige frankeringen van 
deze emissie zijn bijzon
der lastig te vinden. En 
dat is begrijpelijk, als u 
weet dat de zegels met 
een waarde van 2 miljoen 
drachmen slechts ge
bruikt werd als 'bijfran
keerzegels'. 

De Liechtensteiners 
Overal kom je ze tegen: 
de actieve leden van de 
Nederlandse Vereniging 
van Postzegelverzame
laars van het Vorstendom 
Liechtenstein. Je vindt ze 
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op beurzen en ze richten 
Salons in op tentoonstel
lingen. Meestal treffen 
we bij de 'activisten' dan 
de onvermoeibare Piet 
van Dijk aan. Maar ook 
anderen roeren zich. In 
hun blad Liechtenstein 
springen de evenementen 
u tegemoet. En ze schrij
ven in dat blad ook nog 
eens over hun geliefde 
verzamelgebied. Arie 
Haasnoot vertelt bijvoor
beeld over het zestigjarig 
bestaan van het Liechten
steinse Rode Kruis en de 
postzegels die naar aan
leiding daarvan zijn uit
gegeven en Jan Dijkstra 
schrijft over de afstempe
lingen van Vaduz op 
Zwitserse postzegels (he
laas trof hij ook valse 
exemplaren aan). 

Opzienbarend nieuws 
Het blad China Filatelie 
is het verenigingsorgaan 
van de Studiegroep China 
en in dat blad kwamen 
we een buitengewoon op
merkelijk verhaal tegen. 
Om de 55ste verjaardag 
van de Volksrepubliek 
China te vieren gaf de 
Chinese PTT op i oktober 
2004 vijf bijzondere enve
loppen uit. Elke envelop 
bevat een doorzichtige 
capsule van kunststof 
met daarin een monster
tje grond. Op iedere en
velop zit een gelegen
heidszegel met een bij
passende speciale af
stempeling. De envelop
pen zitten verpakt in een 
goudkleurig doosje. Bij
gesloten zijn een land
kaartje met de vindplaats 
van de desbetreffende 
grondsoort en een certifi
caat van echtheid. De vijf 
enveloppen bevatten gele 
aarde (met kalkhoudende 
loss), rode aarde (met ij
zeroxide), zwarte aarde 
(veen), groene aarde 
(ontstaan door de water
cultuur bij rijstverbouw) 
en witte (zouthoudende) 
aarde. De enveloppen en 
hun inhoud moeten de 
Chinezen ertoe aanzetten 
om hun vaderland nog 
meer te waarderen dan ze 
al deden. 

Welkom in de EU 
Philatelistenvereniging 
HoogezandSappemeer 
geeft een blad uit met op 
de voorzijde de naam 
Phil. Ver. HS. Dat is kort 

Mammoetboom in Yosemite Park 

maar krachtig en dat zijn 
we gewend van de Gro
ningers. HS is al bezig 
aan zijn twintigste jaar
gang. Het maartnummer 
van 2005 bevat een arti
kel over de mammoetbo
men in Yosemite National 
Park in de Verenigde Sta
ten. Ook worden de nieu
we staten die onlangs tot 
de Europese Unie toetra
den in het blad welkom 
geheten. 

Verzorgde Postduif 
Ons land telt een groot 
aantal actieve jeugdclubs. 
Sommige van deze clubs 
geven een eigen blad uit. 
Ook de jeugd in Wijk bij 
Duurstede heeft zo'n ei
gen tijdschrift; het heet 
De Postduif en het heeft 
onlangs voor de zoveelste 
keer de prijs voor het bes
te jeugdclubblad gewon
nen, dit keer voor de jaar
gang 2004. Het is een 
keurig verzorgd magazi

...ook een uerzorgde postduif. 

ne dat interviews met 
jeugdleden bevat, versla
gen van activiteiten, een 
internetpagina en een 
spel. We willen de club 
van voorzitter Jan Mulder 
en zijn actieve medewer
kers graag gelukwensen 
met hun prijs. 

Papier & Druk 
Het orgaan van de filate



Een kijkje m het Buchdmck-Museum in Hannover (Duitsland) 

listische motiefgroep Pa
pier & Druk heet Druk 
Doende. Onlangs ver
scheen nummer 56 van 
de 25ste jaargang. De 
druk van het blad is uiter
aard uitstekend verzorgd, 
maar ook de inhoud mag 
er wezen. Een greep 
daaruit: 'Theo van Gogh 
en de vrijheid van me
ningsuiting'; 'Asielzoe
ker avant-la-lettre'; 'Her
inneringen aan Albert 
Einstein'; het'Boekdruk
museum in Hannover' en 
'Een wereld van papier in 
de Zaanstreek'. 

DAAN KOELEWIJN 

BUITENLANDSE 
BUDEN 

Mat of glimmend 
'Tegenwoordig laten de 
Zwitserse posterijen hun 
zegels in het buitenland 
drukken,' schrijft Pierre 
Guinand in de Berner 
Briefmarken Zeitung van 
april jl. 'Daar is de con
trole niet zo streng.' Zou 
onze nationale postze
geldrukker. Joh. En
schedé in Haarlem (een 
van de buitenlandse leve
ranciers van de Zwitserse 
post), het daarmee eens 
zijn? Guinand laat het 
buitenland verder voor 
wat het is en richt zijn 
aandacht op een typisch 
Zwitsers product: hij be
licht de enkele jaren gele
den verschenen gebor
duurde zegel van 5 frank. 
Guinand heeft ontdekt 
dat er twee versies zijn 
van deze zegel, te weten 
een veel voorkomende 
met matte gom en een 
schaarse met glimmende 
gom. 

Kampioenschap 
We zullen er te zijner tijd 
wel over lezen in de Ed
ward Froons rubriek 
Maximafilie; in septem
ber van dit jaar wordt in 
het Franse Corbeil-Es-
sonnes voor het eerst het 
Europees kampioen
schap Maximafdie, 
Maxifrance 2005, georga
niseerd. Timbres Maga
zine, dat zich afficheert 
als l'Qffiael de la Philatelie 
van Frankrijk, neemt 
hierop in zijn aprilnum-

ITimbKi^ 

LA PHILATELIE 

'laMcv Z005, 

uu bel écrin 
pour la philatdie! 

mer alvast een voorschot. 
Het levert een mooi geïl
lustreerd artikel op, dat 
prachtige voorbeelden 
van aan Franse schilders 
gewijde maximumkaar-
ten laat zien. 
De 'concurrent' van Tim
bres JVIâ ozme, La Philate
lie (dat een nog indruk
wekkender ondertitel 
heeft, namelijk Organe Of-
Jiciel de la Fe'de'ration 
Franfaise des Associations 
Philateliques), doet het 
nog eens dunnetjes over: 
daar wordt de aandacht 
voor maximumkaarten 
over diverse redactionele 
bijdragen uitgesmeerd. 
Blijft de vraag: wat is nu 
eigenlijk de échte offmel 
van Frankrijk? 

Blindganger 
De Amerikaanse minister 
van Justitie Meivin R. 
Laird had geluk, in 1972: 
de binnenlandse veilig
heidsdienst van de Ver
enigde Staten onder
schepte in dat jaar een 
aan de bewindsman ge
adresseerde bombrief 
Waarom vond de dienst 
de brief verdacht? Omdat 
de Israëlische zegel op de 
brief niet was afgestem
peld! Dit en ander 'explo

sief feitenmateriaal is te 
vinden in het tweede deel 
van een artikelenreeks 
onder de kop Tödliche 
Post: Bnejljomben in het 
Oostenrijkse Bondsblad 
Die Briefmarke (maart 
2005). De serie werd ge
schreven door de Span
jaard Salvador Bofarull, 
die zijn artikelen al in 
2001 in een Spaans blad 
publiceerde. Het onder
werp is echter nog even 
actueel als vier jaar terug. 

Uitroeptekens! 
De ingrediënten voor een 
omvangrijke slemp- en 
smulpartij zijn op de 
voorpagina van het mei
nummer van Deutsche 
Briefmarken-Revue aan
wezig. Europa bittet zu 
Tisch luidt de grootste 
kop op de cover en die 
kop wordt afgesloten met 
een uitroepteken. Er is -
maar dit terzijde - waar
schijnlijk geen enkel an
der postzegelblad waar 
het laatstgenoemde lees
teken zó vaak voorkomt: 
een fors deel van de kop
pen wordt ervan voor
zien. Vreemd is dat het 
voorpaginathema ner
gens in het blad terug te 
vinden is. Waarschijnlijk 
heeft de redactie slechts 
de bedoeling gehad op de 
verschijning van de talrij

ke Europazegels te wij
zen, die ditmaal in het te
ken van de gastronomie 
staan. 

Over echt en vals 
Over covers gesproken; 
waarom van alle beschik
bare kleuren nu juist 
hardroze als omslagkleur 
van The London Philate
list is gekozen is ons een 
raadsel. Het is alsof er 
een gigantische tompouce 
op onze leestafel ligt! En 
dat, terwijl het om zo'n 
sjiek blad gaat, van een al 
even sjiek genootschap 
(de Royal Philatelic Society 
London). De inhoud van 
het blad mag er gelukkig 
wezen: in het nummer 
van mei zijn diverse inte
ressante bijdragen te vin

den. Een ervan, geschre
ven door Theodor Tedes-
co, behandelt de Bolivi
aanse frankeerzegels van 
1894. Een 'moeilijke' 
emissie, want er bestaan 
niet alleen officiële ze
gels, maar ook exempla
ren die werden gedrukt 
van gestolen platen. Om 
de zaak nog ingewikkel
der te maken zijn er in de 
eerste publicaties over de 
verschillen tussen de di
verse drukken nogal fou
ten gemaakt. Het heeft 
tot in de jaren zestig van 
de vorige eeuw geduurd 
voordat dit met een aan
tal nieuwe publicaties 
weer grotendeels werd 
rechtgezet. 

De Grote Gele 
In Duitsland is een zegel 
verschenen, gewijd aan 
het jubileum loojahre 
Krajftpost en dat feit werd 
door Briefmarkenspiegel 
dankbaar aangegrepen 
voor een artikel op het 
thema 'gemotoriseerd 
postvervoer'. De titel 
luidt Erinnerung an die 
GroJ?en Gelben, waarmee 
verwezen wordt naar de 
bijnaam van de - inder
daad knalgeel gespoten -
postautobussen van de 
Deutsche Bundespost. De 
term Krajtpost is - anders 
dan de recente Duitse ze-

H^iênMimA 
gel doet vermoeden -
geen honderd jaar oud, 
maar 'slechts' drieën
tachtig. De Duitsers dan
ken de uitdrukking aan 
de man die in 1922 mi
nistervan Posterijen was, 
Johannes Giesberts. Voor 
die tijd sprak men van 

Motorpost. 

Sabotage en spionage 
Het is lang geleden dat 
we in deze kolommen de 
Rundbrief van de Duitse 
Arbeitsflemeinschajt Nieder
lande hebben besproken. 
Voor die 'radiostilte' was 
geen concrete aanlei
ding, want het bulletin 
van de studiegroep, Ne
derland onder de loep, is 
zonder uitzondering ge
vuld met belangwekken
de bijdragen. In het num
mer van april is weer een 
aflevering te vinden van 
de serie Niederlandisch-In-
dien, die de postgeschie-
denis van de laatste vijf 
'Hollandse' jaren (de pe
riode 1945-1949) van Ne-
derlands-Indiê belicht. 
Auteur H.W. Hönes put 
voor het illustratiemate
riaal van deze reeks uit 
zijn eigen verzameling. 
Zijn collega Eckehard 
Haas snijdt met Deutsche 
Dienstpost Niederlande ook 
al een interessant onder
werp aan. De DDP werd 
ten tijde van de bezetting 
ingesteld omdat men - te
recht - vreesde dat als 
men het postvervoer aan 
de Nederlanders overliet, 
sabotage en spionage wel 
eens het gevolg zouden 
kunnen zijn. Humoris
tisch is de korte bijdrage 

Standbeeld van Bill Shankly. 

van Udo Zimmermann, 
die de door hem opge
worpen vraag: 'Welk land 
is het meest voetbalgek?' 
zelf beantwoordt: Neder
land. Hij komt tot die 
conclusie op basis van 
een briefioart uit 1966, 
die door een Ajax-sup-
porter aan de toenmalige 
trainer van Liverpool, Bill 
Shankly, werd gezonden. 
Engelands beste coach 
werd door de kaartschrij-
ver alvast gecondoleerd 
met het verlies dat zijn 
ploeg zou oplopen in de 
wedstrijd tegen Ajax. 'We 
winnen zeker met een, 
twee of meer doelpunten 
verschil,' pocht de fan op 
zijn kaartje aan Shankly. 
Het werd op Anfield, zo 
voegt Udo Zimmermann 
hier waarschijnlijk niet 
zonder leedvermaak aan 
toe, 2-2. Gelukkig won 
Ajax thuis met 5-1... 
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AFLEVERING 44  VERVALSINGEN VAN STEMPELS OP DE ZEGEL VAN 10 GULDEN 
UIT DE JUBILEUMEMISSIE VAN 1913 (MET EN ZONDER OPDRUK) 

Dankzij de medewerking 
van twee verzamelaars 
kan ik u weer een aantal 
zegels met vervalste 
stempels laten zien. De 
opgeplakte zegel werd 
verkocht op een vereni

gingsveiling in België. De 
aankoopkosten waren 
niet zo hoog, vermoede

lijk omdat er bij de Belgi

sche vereniging niet zo

veel Nederlandverzame

laars lid zijn. 

Jubileumzegel lo gulden 
(emissie van 1913) 
De eerste zegel die ik u 
toon (afbeelding 1) is voor

zien van het vervalste 
stempel AMSTERDAM 1(7) 
■ki ji23.12.13.56. Ter 
verduidelijking heb ik het 
zegelbeeld (afbeelding 2) 
grotendeels elektronisch 
weggepoetst, waardoor 
het stempel beter zicht

baar werd. Nu kunnen we 

duidelijk zien waarom de 
cijfers in het datumblok, 
zoals de ' 3 ' en de ' i ' , niet 
juist zijn. Verder komen 
de letters AMSTERDAM 
(bovenin het stempel), de 
sterren en het cijfer ' i ' 
(onderin het stempel) 
niet overeen met het ori

ginele stempel. 

De tweede zegel (ajlieel

ding 3), die op een stukje 
papier is geplakt, is voor

zien van het gekopieerde 
stempel VALKENBURG 
(LIMB.) 3 14.12.13.56N. 
(zie ajbeelding 4). Voor het 
kopiëren werd gebruik 
gemaakt van het stempel

boek De poststempels van 
Nederland 16761915 van 
O.M. Vellinga. Dit stem

pel is afgebeeld in de 
stempelbijlage, op 
pagina 8. 
Helaas heb ik beide ze

gels niet kunnen onder

zoeken, omdat de kopers 
deze hadden teruggezon

den aan de verkopers. 

In 1983 zijn door een zich 
Pro Foundation Economia 
Ethiopia noemende orga

nisatie verschillende vel

letjes met onder andere 
Nederlandse postzegels 
verkocht. Deze velletjes 
werden gedrukt in offset. 
Men meldde weliswaar 
dat het om Jacsimiles ging, 
maar toch heb ik uitknip

sels en nagetande 'ze

gels ' uit deze velletjes op 
briefstukjes en envelop

pen gezien, die voorzien 
waren van vervalste stem

pels. 
Afbeelding 5 toont het vel

letje met de zegel van 10 
gulden uit de Jubileum

reeks van 1913 (NVPH

nummer lo i ) . Om u 
enigszins te helpen bij 
het herkennen van de ver

valsing heb ik een vergro

ting gemaakt. Als u het 
origineel (ajlieelding 6) 
vergelijkt met de na

maakversie (ajbcelding 7) 
dan zult u zien dat de te

kening van de namaak

versie over het algemeen 
veel 'vetter' is. Vooral 
voor de kleine, gegra

veerde verticale lijntjes 
boven het datumschild 
18131913 geldt dit: die 
zijn bij het origineel nau

welijks zichtbaar, terwijl 
het bij de namaakversie 
grove, duidelijke lijntjes 
zijn. Ik zou zeggen: kijkt 
u zelf maar eens naar de 
twee afdrukken en zoek 
en vind de verschillen. 

Opruimingsuitgifte 
2.50 op 10 gulden 
Jubileumzegel 1913 
Soms vind je als gespe

cialiseerd stempelverza

melaar leuke zaken. Een 

verzamelaar van het 
stempelgebied 'Boskoop' 
werd op een tentoonstel

ling geattendeerd op een 
afstempeling op een en

velop met de ingedrukte 
zegelwaarde 5 cent en 
een bijgeplakt zegelpaar 
(7'/2 cent koningin Wil

helmina, typeBont

kraag, tétebéche). Volgens 
de informatie die de ver

zamelaar kreeg, was de 
afstempeling vals. Toen 
de verzamelaar vroeg 
waaraan men dit herken

de, kreeg hij als ant

woord: 'Dat is te zien aan 
de vele herkenningspun

ten'. Hij kreeg het advies 
de envelop te laten keu

ren bij de Bondskeu

ringsdienst. Toen hij de 
envelop na keuring weer 
terugkreeg, was deze 
voorzien van het merk 
STEMPEL VALS. Navraag 
leverde hem geen verdere 
uitleg op. 

De eigenaar, die inmid

dels een zegel van 10 gul

Links: 1  Zefld van lo gulden (NPVHnummer loi) met vah stempel 
'AMSTERDAM 1(7) * 1 * 23.12.15 56. Rechts: 2  Grotendeels elek
tronisch tuefl̂ epoctst zeflclbecid van afbeelding 1. 

Pro 
Foundation Economia Ethiopia 

Links 3  Zegel van 10 gulden 
(NVPHnummerioi) metgekopiccrd 
stempel 'VALKENBURG (LIMB.) 3 
14.12.15 56N'. 

Hieronder: 4  Kopie uit het stempel

bock van Vellinga, stcmpelpagina 18 

141213.S6H 

138 

Facsimile 

Price: 10 Btrr 
USS5 
DM10 

Netherlands 1913 

Links: 5  Velletje 
met zogenoemde 
Jacsimile uon de 
'Pro Foundation 
Economia Ethio

pia'(1983). 

iM<atetsMi i!»iia«fAi{ipi 

*">d 

Debre Zeil, 1983 

10 GULDEN 
b * * a * * * * * * * * * * * * 

Links 6  Originele zegel uan 10 gulden (NVPHnummer 101) Rechts

7  Kopie van een uan de zegelbeelden van het vcllct|e uan ajbeeldmg 5. 



den zegel met de opdruk 
2.50 (NVPH-nummer 
105) had gekocht waarop 
hetzelfde stempel voor
kwam, vroeg mij of ik die 
zegel en de bewuste af
stempeling wilde onder
zoeken. Hij zond mij in 
eerste instantie een af
beelding van de zegel per 
e-mail (afbeelding 8). Om
dat je aan de hand van 
een printafdruk niet altijd 
direct kunt zien of een 
stempel echt of vals is, 
bevreemdde het mij aan
vankelijk dat het stempel 
een vervalsing zou zijn. 
Later zond hij ook de ge
keurde envelop per e-
mail. Toen werd duidelijk 
waarom het stempel een 
vervalsing was. 
Ik vroeg hem mij de ori
ginele stukken te zenden. 
Hij stelde voor een deel 
van zijn verzameling te 
laten zien, zodat ik voor 
het onderzoek van het 
bewuste stempel extra 
bijlagen van originele 
poststukken met afstem
pelingen van Boskoop 
kon gebruiken. Stempels 
veranderen in de loop van 
de jaren door het ge
bruik. De verzamelaar 

bracht mij een deel van 
zijn verzameling, zodat 
ik hieruit poststukken 
met afstempelingen kon 
zoeken die bij het verge
lijken van pas zouden 
kunnen komen. Voor de 
goede orde geef ik hierna 
een deel van de rapporta
ge aan de verzamelaar 
weer. 

'De envelop (afbeelding 9 
toont de voorzijde, ajbeel-
dmg 10 de achterzijde, 
vdV) met indruk van de 5-
centzegel Koningin Wil-
helmina (Ceuzendam nr 
8a - M4-II) en extra voor
zien van het tête-bêche 
paar 7'/2 cent (NVPH nr 
61b), 'afgestempeld' met 

het valse stempel BOS
KOOP 2 1929 (twee open 
kruisen)-8.V.2'^. Op de 
achterzijde het vervalste 
bestellerstempel A.43. 
Waarom zijn de afstem
pelingen BOSKOOP 2 
1929 -8 . V. 2" (ajbeeidina 
11) en bestellerstempel 
A.43 (afbeelding 12) vals: 
1. structuur van de stem
pelafdruk IS met juist, zie 
ook het bestellerstempel; 
2. (Boskoop) het stempel 
is op veel plaatsen 'vaag'; 
3. de vlek boven het da-
tumblok is niet juist, wei
nig structuur; 
4. de 'uitloper', rechts 
van het stempel, kan niet 
bij iedere afstempeling 
hetzelfde zijn; het origi-

BELANGRIJKE MEDEDELING 

Vanaf mei 2001 is er getracht een basiskapitaal te 
verkrijgen voor het oprichten van de Stichting 
Vrienden uan het Postmuseum. Dat is helaas niet gelukt. 
Daarom moeten wij u meedelen dat wij verdere 
pogingen tot het oprichten van voornoemde 
stichting staken. 

Namens de initiatiefnemers: 
H.W. van der Vlist, FRPS,L, vice-voorzitter van de 
Nederlandse Academie voor Filatelie, lid AIEP 

nele stempel heeft een 
beschadiging die bij alle 
afstempelmgen na mei 
1929 aanwezig is, dat niet 
overeenkomt met deze 
vervalsing; 
5. het stempel heeft een 
aantal puntjes die niet 
verwijderd zijn na het uit
wassen van het kunst-
stofcliché; de kruisen ver
schillen; 
6. de stempel(inkt)kleur 
klopt in het geheel niet. 

Conclusie: 
Het stempel BOSKOOP 2 
1929 -8. V. 2" is een afge
leide van een origineel 
stempel, dat bijgewerkt is 
om het 'echt' te laten lij
ken. Wanneer het stem
pel is gefabriceerd is niet 
duidelijk. Duidelijk is wel 
dat de envelop 'gestem
peld' is NA de Tweede 
Wereldoorlog. De letter
afdrukken van de schrijf
machine en het hierbij 
gebruikte schrijfmachine
lint heeft een inkt(kleur) 
die niet voor 1940 werd 
gebruikt!' 

Als vergelijking ziet u een 
bewerkt echt stempel, 
BOSKOOP 2 ig2(!) (twee 

kruisen) 22.Vin. 2N, ge
stempeld op de briefkaart 
van y'ji cent (koningin 
Wilhelmina met bont
kraag), Geuzendam 
nummer 165 (zie ajbeel-
ding 13), waarin bewust 
een aantal delen zijn af
gedekt. 

Het verslag van de 
Bondskeuringsdienst uit 
2001 vermeldt het vol
gende: 

'Dit stempel is gemaakt 
van zink en komt niet 
overeen met de stem
pels, afgeleverd door de 
fabrikant (sic).' 

Als het inderdaad om een 
zinken cliché zou gaan, 
dan zou er toch een be
paalde 'moet' (indruk in 
het papier) achtergeble
ven moeten zijn. Maar 
daarvan is absoluut niets 
te bekennen; daarom 
moet er - gezien de 'flau
we afdruk zonder enige 
spanning' - van worden 
uitgegaan dat het hier 
een nagemaakte stempel 
van kunststof betreft, een 
soort fotopolymeer. 

Rechts: g -Voorzijde van een enuelop 
met indrulcte zegel van 5 cent l<otimflm 

Wilhelmma, extra uoorzien van het 
téte-béche paar y'\i cent, 'aJäestempeld' 

met het vahe stempel 'BOSKOOP 2 
igzg (tujeeopen kruisen)-S.V.i"'. 

Bonen: 8 - Zĉ el tion 10 gulden met opdruk 2.50 
(NVPH-nummer 105) met uals stempel 'BOSKOOP 2 
192g-8. V. 2"'. 

Onder, links: 11 - Het ualse stempel 'BOSKOOP 2 
1929-8. V. 2"'op een zegel uan 10 gulden met de 
opdruk2.50 (NVPH-nummer 105). 

Onder, rechts: :2 - Volse bestcllerstcmpcl A.43, 

'it, T •'V;tij^.fl.Lïii»s:;55^'ï 

Rechts: 13 - Origineel 
stempel'BOSKOOP 2' 

(met opzet zijn bepaalde 
delen a^cdekt) 

Links; 10 - Achterzijde uan de enuelop 
van afbeelding 9 met het ucrualstc 
bestellerstempel A.43. 

- . " ^^ 

.'22.VIII,2::i W'^Jil jK-Ji 



Als in deze rubriek wordt ge
sproken van afbeelding melding 
3/332 dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel kunnen worden ge
vonden in 'Filatelie' van 
maart (3) op bladzijde 332. 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
is de zegel (of de omschrij
ving) nog niet door de sa
menstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

Uitsluitend zegels van landen 
die  voor zover valt na te 
gaan  zijn aangesloten bij de 
Wereldpostvereniging wor
den in deze rubriek vermeld. 

EUROPA 

ALBANIË 
25io'04. Wapenschilden. 
20, 40, 80,150 L. in boelqe. 
Familiewapen van resp. Spa
ni, Zahariaj, Gjuraj, Dushma
ni. 
iii'04. Dahlia's. 
Velletje met viermaal 80 L. 
Verschillende dahlia's. 
20ii'o4. Vijftig jaar muse
um voor schilderijen. 
Vel met vijfentwintigmaal 
20 L. Icoon van onbekende, 
Heilige van Mihal Anagnosti, 
Christus door Onufer Qiprio
ti, Heilige doorCetiret, icoon 
door Onufri, Vrouw met 
hoofddoek door Kei Kodheli, 
Jonge vrouw door Vangjush 
Mio, Meisje door Abdurahim 
Buza, Naakt door Mustafa 
Arapi, Man door Guri Madhi, 
Beeld soldaat door Janaq 
Pa^o, Stilleven van Zef Ko
lombi. Vaas bloemen door 
Hasan Reji, Stilleven door 
Vladimir Jani, Vrouwenhoofd 
doorHalim Bequiri, Partiza
nen door Edison Gjergo, 
Strijders van Naxhi Bakalli, 
Gezin aan tafel door Agron 
Bregu, Bebossing door Edi 
Hila, Kunstenaar door Artur 
Muharremi, Grijsaard door 
Rembrandt, Draak door Gaz
mend Leka, Gekleurde cirkel 
door Damien Hirst, Abstracte 
kunst van Edvin Rama, Rid
der door Ibrahim Kodra. 

ALDERNEY 
9"5"'05 S'^g bij Trafalgar 
tweehonderd jaar geleden. 
26, 32, 36,40, 45, 65 p. Resp. 
admiraal Horatio Nelson 
(i758i8o5),HMS Victory, 
marinier met musket, ge
wonde Nelson, doorbreken 
slaglinie, admiraal de Sauma
rez (17571836). 

ARMENIË 
i42'05. Karabagh paard. 
350 d. Paard. 

SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DEN RIJN 
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i72'o5. Olympische Spelen, 
Athene. 
70,170, 350 d. Beeldmerk 
spelen en hand geverfd, resp. 
in olympische kleuren met 
olympische ringen, als spor
ter, schietend op roos. 
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AZOREN 
5'5''05 Europa 2005, gastro
nomie. 
€ 0.57; € 0.57 in velletje met 
twee zegels. Resp. 'torres
mos' (met knoflook geroos
terd varkensvlees); gevulde 
inktvis (op rand recept). 

BOSNIË HERZEGOVINA 
73'o5. Waterkrachtcentrale 
'Jablanica' vijftig jaar. 
0.60 (M). Stuwdam. 

SOgtKl HEIABUNKA 

7'3''05 Honderdtien jaar 
elektrische tram en elektri
sche verlichting in Sarajevo. 
2. (M). Tram en lantaarn. 

73'05. 'Kamertheater 55' 
vijftig jaar. 
0.40 (M). Toneel en stoelen. 
io3'o5. Literatuur. 

I., 1.50 (M). Resp. vijfenze
ventigste geboortedag Izet 
Sarajlic (19302002, portret 
en handschrift schrijver), 
honderdste geboortedag Ha
san Kikic (19051942, portret, 
huis, handschriften inktpot). 

BULGARIJE 
i7i'05. Honderdtiende ge
boortedag Geo Milev (1895
1925). 
0.45 L. Portret dichter. 

232'05. Honderd jaar Rota
ry International. 
0.80 L. Beeldmerk gelegen
heid. 
252'o5. Geschiedenis film. 
Velletje met o.io, 0.20, 0.45, 
0.80 L. Resp. Charlie Chaplin 
in 'Gold Rush', scène in trap
penhuis uit 'The Battleship 
Ptemkin', Marlene Dietrich 
in 'Blue Angel', Vassil Ghen
dov in eerste Bulgaarse film 
'Bulgaran is a gallant man'. 
ii3'05. Bulgaars exarchaat 
honderdvijfendertig jaar. 
Blok 0.45 L. Religieuze man
nen bij kruis met krans, op 
rand meer mannen in doorlo
pend beeld en kerk, kroon. 

i63'o5. Vrijwilligers voor 
Europa. 
0.80 L. Europese sterren, één 
met gezicht en staart in kleu
ren Bulgaarse vlag. 

0.45 L. Portretten strijders te
gen Turkse overheersing. 

2i3'o5. Panayot Hitov en 
Philip Totryo. 

233'o5. Poolonderzoekers. 
Velletje met 0.45, 0.80 L. 
Resp. portret Robert Peary 
(18561920, bereikte op 6 
april 1909 als eerste de 
Noordpool) en mensen met 
vlaggen, portret Roald 
Amundsen (19721928, be
reikte zuidpool op 14 decem
ber 1911) en slede met honden. 

204'05. Transport, brand
weerwagens. 
Velletje met o.io, 0.20, 0.45, 
0.80 L. Resp. Peugeot 1936, 
Mercedes Benz 1935, Magi
rus 1934, Renault 1925. 

DUITSLAND 
i25'05. Schillerjaar, Johann 
Christoph Friedrich von 
Schiller (17591805), dichter 
en denket. 
€0.55. Banden van vroege 
uitgave verzameld werk 
Schiller en handtekening. 

i25'o5. Kunstenaarsgroep 
'Die Brücke' honderd jaar ge
leden gesticht in Dresden. 
€ 0.55. Omslag catalogus met 
houtsnede 'Zittende Franzi' 
door Erich Heckel (1910). 

i25'05. Europa 2005, gas
tronomie. 
€0.55. Silhouet gedekte tafel: 
glas, fles, kaars en kopje. 

n /Mifi^O/ioi 

J uû  
i25'o5. Verdragen Parijs 
vijftig jaar (opheffing bezet
tingsstatus, onafhankelijk
heid Duitsland: toetreden 
NAVO* en WestEuropese 
Unie). 
€0.55. Ondertekening ver
dragen door Frankrijk, Duits
land, GrootBrittannië en de 
Verenigde Staten. 

; 50 Jahre_Parlser Verträge: 
Süfhi5ijng~aës"BësaEzünga-" 
Statuts, weltgehende 
Souveränität, Beitritt 
: NATO und zur WEU 

L . .      . . ^ .    .  . .  . 

i25'05. Dag van de postze
gel. 
€ 0.5510.25. Honderd jaar 
autobusdienst posterijen 
voor vervoer reizigers: oude 
bus. 
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ESTLAND 
204'o5. Moederdag. 
4.40 kr. Twee handen met 
krokus. 

35'05. Europa 2005, gastro
nomie. 
6.; 6.50 kr. Resp. hoorn (van 
overvloed) met vele soorten 
groente; regenboog van to
maat, wortel, eidooier, peter
selie, blauwe vis, rode ui, 
rode biet. Op velranden mes 
en vork. 

FINLAND 
64'o5. Nieuwe rand voor 
persoonlijke zegels. 
I klass. Schauzer 'Zeus'. 



FRANKRIJK 
254'05. Bevrijding concen
tratiekampen 1945. 
€ 0.53. Uitgemergelde man 
wordt bevrijd door soldaten 
met Amerikaanse en Russi
sche helm. 

65'o5. Slag bij Austerlitz 
tweehonderd jaar geleden 
(gezamenlijke uitgifte met 
Tsjechië). 
€ 0.55. Monumenten Napo
leon. Ook boekjes met zegels 
Frankrijk en Tsjechië. 

65'05. Golf van Morbihan 
in Bretagne. 
€0.53. Eilandje met huisjes 
en zeilboten, onder paperclip 
tekening zeilboot. 

9'5''05 Europa 2005, gastro
nomie. 
€ 0.53. Kok bij gedekte tafel 
met gerechten. 

9'5"'°5 Nancy, 78'" congres 
FF AP (Federation Fran^aise 
des Associations Philatéli
ques). 
€ 0.53, aanhangsel. Stanis
lasplein in Nancy, tekst con
gres. 
305'05. Honderdste sterf
dag Jules Verne(i828i905), 
schrijver. 
Vel met zesmaal €0.53 (kost 
€4.80, €1.62 voor Franse 
Rode Kruis). Illustraties uit 
boeken, resp. Vijf weken in 

een luchtballon (1863), Naar 
het middelpunt der aarde 
(1864), Van de aarde naar de 
maan (1865), Twintigduizend 
mijlen onderzee (1870), De 
reis om de wereld in 80 dagen 
(1873), Michael Strogoff 
(1876); op rand portret Ver
ne, tekeningen raket, lucht
ballon en Rood Kruis. 

GIBRALTAR 
85'o5. Zestig jaar bevrij
dingsdag. 
38, 40, 47 p., £ I.. Winston 
Churchill, kinderen met vlag
gen, mensen met vlaggetjes, 
schip en soldaat met koffer. 
Ook velletje met de vier ze
gels, op rand koninklijke fa
milie met Churchill. 

GRIEKENLAND 
54'o5. Griekse flora. 
€ 0.20, 0.40, 0.49,1.40, 3. . 
Resp. Gladiolus illyricus. 
Crocus sieberi, Narcissus ta
zetta. Rhododendron lu
teum, Tulipa boeotica. 

54'o5. Gedenkdagen. 
€ o.oi, 0.04, 0.05, 0.40, 0.49, 
1.40, 3.50. Resp. structuur
formule en E=mc" (75 jaar al
gemeen chemisch staatslabo
ratorium), verbodsbord en 
suikerklontjes (41"= confe
rentie van Europese vereni
ging diabetesonderzoek), 
hart en hartritmegrafiek (54'" 
congres Europese vereniging 
hart en vaatchirurgie), por
tret eerste president I. Kondi
lakis (vereniging redacteuren 
dagbladen Athene 90 jaar), 
beeldmerk en tekst (2005, 
jaar van economische con
currentie), hand op borst 
(Griekse vereniging borst
kunde 25 jaar), schilderij met 
engel (100'" geboortedag 
Alekos Kontopoulos. 1904
1975)

GROOTBRITTANNIË 
76'o5. 'Trooping the Co
lour' (parade voor verjaardag 
koningin). 
2"', I", 42, 60, 68 p., £ 1.12. 
Resp. vaandeldrager Scots 
Guards met vlag (2002), ko
ningin als opperste kolonel 
divisie hofhouding in uni
form Grenadier Guards 
(1983), trompetter cavalerie 
hofhouding (2004), sergeant 
Welsh Guards metvlaggen
stok (1990), koningin in uni
form als kolonel Coldstream 
Guards op paard Burmese 
(1972), koningin en hertog 
van Edinburgh (kolonel Gre
nadier Guards, 2004). Ook 
velletje met de zes zegels. 

GUERNSEY 
9"5''°5 Europa 2005, gastro
nomie. 
26, 32, 36,40,45,65 p. (32 
en 36 p. met 'Europa'). Resp. 
krab, mul met krabcake, 
kreeft, griet op spinazie met 
mosselen, garnalensalade, 
zalm in spinazie met mosse
len. 

9'5''05 Zestig jaar bevrijd. 
Tweemaal £ i. (samenhan
gend). Koning George V 
(18651936), koningin Eliza
beüill(i926). 

9'5''°5 Oceaanschepen. 
£4.. QueenMary 2 (QM2). 

IERLAND 
54'05. Spoorlijn DubUn 
Belfast honderdvijftig jaar. 
€ 0.48, 0.48 (samenhan
gend), 0.60, 0.65. Resp. sta
tion Amiens Street met loco
motief 440 no. 85 'Merlin' 
rond 1951, trein getrokken 
door 201 Class dieselloc, 
spoorbrug in Drogheda met 
trein (QClass 440 no. 131), 

moderne trein bij centraal 
station Belfast. Ook boekje, 
velletje met de vier zegels. 

i24'o5. Frankeerzegels, 
wilde bloemen II. 
€ o.01, 0.02, 0.07, o.io, 10.. 
Resp. Geranium sangui
neum, Neotinea maculata, 
Ophrys insectifera, Dryas oc
topetala, Gentiana verna. 

224'05. Biosfeer reservaten, 
gezamenlijke uitgifte met Ca
nada. 
48, 65 c. Resp. hert op hel
ling boven rivier ('Killarney 
National Park' in Ierland), 
visarend met saskatoonbes
sen en berg in grasvlakte 
('Waterton Lakes National 
Park', Canada); ook velletje 
met beide zegels. 

*ft****A*MMriM«i 

ITALIË 
224'o5. Honderd jaar 
staatsspoor. 
€ 0.45. Getal '100' als stoom
trein. 

JERSEY 
66'o5. Serie 'festivals op 
Jersey', klassieke auto's 'Jer
sey Motor Festival'. 
33. 34, 41. 50. 56.73 pResp. 
MGB GT, Mini Cooper, Ci
troen DS, Jaguar E Type, 
Volkswagen kever, Aston 
Martin DB5. 

i97'05. Frankeerzegels, 
wilde bloemen I. 
2, 4, 20, 30, 40, 50, 65 p., 
£ I.. Resp. Anagallis arvensis, 
Centaurea nigra, Stellaria ho
lostea, Malva sylvestris, Sile
ne latifolia, Viola riviniana, 
Geranium robertianum, Alli
um triquetrum. Ookvelletje 
met de acht zegels. 

ICROATIË 
^5'3"'05 Wereldtentoonstel
ling in Aichi (Japan): wijsheid 
van de natuur. 
Blok 10. kn. (ronde zegel). 
Beeldmerk en 'Expo 2005', 
op rand persoon loopt over 
planken door zoutbassins en 
'een druppel water, een kor
rel zout'. 

84'o5. Karol Wojtyla (*i92o) 
 paus Johannes Paulus II 
(12005). 
2.30 kn. Portret. 

i 1920 
 " T T " Karol Wojlyla 

"( Papa Ivan Pavao il 
1» 2005 

i54'05. Tweejaarlijkse mu
ziekdagen Zagreb. 
Tweemaal 2.30 kn. Toetsen 
muziekinstrument, portret St
jepan Sulek (19141986, com
ponist, violist en dirigent) met 
handtekening en op achter
grond muziekschrift. 
224'05. Fauna. 
1.80, 2.30, 3.50 kn. Resp. 
Coccinella septempunctata, 
Rosalia alpina, Lucanus ver
vus (lieveheersbeestje, alpen
boktor, vliegend hert). 

LETLAND 
234'05. Europa 2005, gas
tronomie. 
0.60 Lvl. Tafel met vlees, pad
destoelen en pul bier. 

.IA G'0 

LIECHTENSTEIN 
i85'05. Beroemde schilde
rijen, gezamenlijke uitgifte 
met China. 
Tweemaal 0.85 F. Boeket 
bloemen door Ambrosius 
Bosschaertde Oudere (1573
1621), bloemenrankdoor 
Chen Hongshou (15881652). 

fHEH HONGSHOU BIU»I£NB*«Ï[ 
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6-6-'05. Oude uithangborden 
herbergen, II. 
I.-, 1.40, 2.50 F. Uithangbord 
van resp. 'Rössle' in Schaan, 
'Edelweiss' in Triesenberg, 
'Löwen' in Bendern. 

6-6-'05. Vijfenzeventig jaar 
Postmuseum. 
i.io, 1.30,1.80 F. Resp. por
tret Hermann E. Sieger (op
richter museum), albumblad 
met postzegels (filatelie), 
brieflcaart verstuurd met eer
ste Zeppelinpostvlucht van 
Friedrichshafen naar Vaduz 
op 19-8-1930 (postgeschiede-

LITOUWEN 
9-4-'o5. Europa 2005, gastro
nomie. 
Tweemaal 1.70 Lt. Verse kaas 
en koe in wei, roggebrood en 
korenveld. 

M « « W « « « « « « W « V « V « W 

b iuris 

MACEDONIË 
4-2-'o5. Honderdvijfenzeven-
tigste geboortedag Konstan-
tin Miladinov (1830-1862). 
36 den. Portret en hand
schrift dichter. 
9-3-'o5. Illustraties oude ge
schriften uit Macedonië. 
12, 24 den. 
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23-3-'o5. Kunstnijverheid en 
folklore, borduurwerk. 
36, 50 den. 
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6-4-'o5. Kunst van buiten
landse schilders in collectie 
Macedonië. 
36, 50 den. 
27-4-'o5. Gedenkdagen. 
12, 36 den. Resp. eerste Alba
nese taalboek 'Meshari': deel 
geschreven pagina, zeshon
derdste geboortedag Gjergj 
Kastrioti-Skenderbeg (1405-
1468): portret. 

MADEIRA 
5'5''°5' Europa 2005, gastro
nomie. 
€ 0.57; € 0.57 in velletje met 
twee zegels. Resp. 'espetada 
em pau de louro' (vlees op 
stokje); 'filete de espada' (vis-
filet met banaan) (op rand re
cept). 

MALTA 
i5-4-'05. Paus Johannes Pau-
lus II (1920-2005). 
51 c. Portret met pauselijke 
regalia (1990). 
20-4-'o5. Insecten. 
Velletje met zestienmaal 16 c. 
Coccinella septempunctata, 
Chrysoperla rufilabris, ho-
ningbij, Crocothemis ery-
thraea, glimkever, Henosipa-
lachna elaterii, Forficula auri-
cularia, bidsprinkhaan, Eu-
menes lunulatus, Cerambyx 
cerdo, Gryllus bimaculatus, 
Xylocopa virginica, cicade, 
'mediterranean slant-faced 
grasshoper', Xylotrupes gi-
deon. 
9'5''05' Europa 2005, gastro
nomie. 
16, 51c. Resp. gevulde papri
ka en ui, visschotel. 

MAN 
i5-4-'o5. Einde Tweede We
reldoorlog zestig jaar gele
den, herinneringen 1945. 
Steeds tweemaal samenhan
gend: 26, 29, 60, 65 p.; velle
tje met tweemaal £1.-. Resp. 
tweemaal feestvierende men
sen, man past hoed, vrouwe
lijke dienstverleners, konink
lijke familie op balkon, in rij
tuig, magere mannen met 
brood, begraafplaats; Manx 
regiment, koninklijk bezoek 

1945 (op rand monument, 
standbeeld, gedenkplaat, 
beeldmerken gelegenheid en 
'Imperial War Museum'). 

6-5-'o5. 'Isle of Man Steam 
Packet Company' honderd
vijfenzeventig jaar. 
Steeds tweemaal samenhan
gend: 26, 29, 40, 66 p. Schil
derijen van schepen, resp. 
Mona's Isle, Viking, Kmg 
Orry, Mona's Queen, Ben-
my-Chree, King Orry, Ben-
my-Chree, Lady of Mann. 

MONACO 
3-5-'o5. Europa 2005, gastro
nomie. 
Tweemaal € 0.53; tweemaal 
€ 0.55 (€ 0.53 met 'Europa'). 
Resp. 'barbagiuans', 'pissala-
dière'; dessertkoeken, 'tourte 
de blettes'. 

NOORWEGEN 
i5-4-'05. Noorwegen over 
honderd jaar. 
6.-, 7.50 kr. Kindertekenin
gen, resp. stad van toekomst, 
moderne schoolklas. 
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i5-4-'o5. Frankeerzegels, 
posthoorn. 
3.-,7.-kr. 
i5-4-'05. Vakanties en vrije 
tijd. 
6.-, g.50,10.50 kr. Resp. Gei-
rangerfjord, waterval Kjos-
fossen bij eind spoorlijn 
Flam, poolbeer (Ursus mari-
timus). 

OEKRAÏNE 
i2-4-'o5. Ruimteonderzoek 
Oekraïne. 
Viermaal 45 k. Beeldmerk en 
resp. raket 'Dnepr', satelliet 
'Kosmos-i', raket 'Zenit-z', 
raket'Cyclone-3'. 
22-4-'o5. Tweede Wereldoor
log zestig jaar geleden. 
45 k. Appelbloesem en mili
tairen kijken naar rij mensen. 

OOSTENRIJK 
i4-4-'o5. Paus Johannes Pau-
lus II. 
€ I.-. Portret paus, geboren 
Karol JozefWojtyla (1920-
2005). 

POLEN 
8-4-'o5. Paus Johannes Pau-
lus II (1920-2005). 
1.30 Zl. Portret. 

i5-4-'05. Extreme sporten. 
Viermaal 1.30 Zl. in velletje 
van acht zegels. Parachute
springen, bungeejumpen, 
bergbeklimmen, raften. 
2i-4-'05. Internationale post
zegeltentoonstelling Sydney 
2005, Pacific explorer. 
Blok 3.50 Zl. Schelp: Lambis 
trucicata. 

PORTUGAL 
i7-3-'05. Openbaar vervoer. 

€0.30,0.50,0.57,1.-, 2.-
(doorlopend beeld). Rijen 
mensen en resp. metro, tram, 
veerboot, verlengde bus, 
trein. 
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28-4-'05. Historische dor
pen. 
Velletje met twaalfmaal 
€ 0.30; twaalfvelletjes met 
tweemaal € 0.30. Gebouwen 
in Sortelha, Idanha-a-Velha, 
Castelo Novo, Castelo rodri-
go, Piédao, Linhares, Trance-
se, Monsanto, Almeida, Bel-
monta, Marialva, Castelo 
Mende. 

28-4-'o5. Honderdvijftigste 
geboortedag José Malhoa 
(1855-1933), schilder. 
€0.30, 0.45; blok€ 1.77. 
Schilderijen, resp. terras bij 
zee (1918), 'As promessas' 
(1933); vrouw en landschap 
(1932), op rand portret en be
schrijving Malhoa. 

5'5"'05- Europa 2005, gastro
nomie. 
€ 0.57; € 0.57 in velletje met 
twee zegels. Resp. 'Cozido ä 
Portuguesa' (stoofschotel van 
groente en vlees); gebakken 
stokvis en gebakken aardap
pelen (op rand recept). 
20-5-'o5. Honderd jaar Rota
ry International. 
€ 0.74; blok € 1.75. Beide ze
gels: portret Paul Harris, 
stichter Rotary en beeldmerk; 
op rand tekst en foto's activi
teiten. 

ROEMENIË 
^4'3''°5' Romeins aarde
werk, II. 
7.000, 8.000,10.000 L. Resp. 
twee huwelijkskruiken uit 
Romana-Olt, vaas uit Vadul 
Crisului-Bihor, vaas uit Tara 
Barsei-Brasov. 



293'05. Honderdste sterf
dag Jules Verne (18281905). 
19.000, 21.000,47.000, 
56.000 L. Resp. Het kasteel in 
de Karpathen, De loods van 
den Donau, Claudius Bom
barnac, Keraban de stijfhoof
dige. 

Centenar Jules Verne 
19052005 

ROMANIA 

i4'o5. Pasen. 
Driemaal 5.000 L. (i zegel 
rond). Iconen uit 19''' eeuw, 
resp. laatste avondmaal, krui
siging Jezus, verrijzenis Je
zus. 

84'05. Johannes Paulus II 
(19202005). 
5.000, 21.000 L. (in velletje 
vier zegels). Resp. paus en 
vredesduiven, SintPieter. 
i84'05. Gedenkdagen. 
3.000, 5.000,12.000, 21.000, 
22.000 L. Portret en detail 
werk van resp. Hans Chris
tian Andersen (18051875, 
schrijver), Jules Verne (1828
1905, schrijver), Albert Ein
stein (18791955, natuurkun
dige), Dimitrie Gusti (1880
1955, leraar), George Enescu 
(18811955, componist, mu
sicus, dirigent). 

254'o5. Tekenen toetre
dingsverdrag Roemenie tot 
Europese Unie op 25 april in 
Luxemburg. 
Tweemaal 5.000 L. (in velletje 
vier zegels). In twee verschil
lende kleuren: kaart Roe
menië met Europese sterren 
en Roemeense vlag. 

RUSLAND 
i34'05. Wenen zestig jaar 
bevrijd (1341945). 
6. r. Gebouw en standbeeld. 

i54'05. Fauna, gezamenlij
ke uitgifte met Witrusland. 
Velletje met viermaal 5. r. 
Arend, vlinders, bever, das; 
op rand egel, hermelijn en 
gedicht. 

254'05. Eerste metrolijn in 
Moskou zeventig jaar geleden 
geopend. 
Vel met 5., 10. r. Resp. oude 
wagon en stationsgebouwen, 
moderne trein en metronet; op 
rand perrons en roltrappen. 

III..J..I., JJJ*«.!,,..'. „ . . . 

5'5''05 Europa 2005, gastro
nomie. 
8. r. Pannenkoeken en kaviaar. 

5"5"'°5 Moskou kandidaat 
Olympische Spelen 2012. 
4. r. Banen in olympische 
kleuren. 

SAN MARINO 
254'o5. Europa 2005, gas
tronomie. 
€ 0.62,1.20. Resp. mand met 
diverse soorten brood voor 
houtoven, kelder met flessen 
wijn voor wijnvaten. 

254'05. Bijeenkomst Itali
aanse alpenjagers, 15 mei 
2005 in Parma. 
€ 0.36, 0.45, 0.62,1.. Resp. 
groep veteranen, hulp aan 
burgers, alpenjager plukt 
bloem, soldaat beklimt rots
wand. 

,Q>f ^ # ^'^^ 

ADUNATA N M I D N A L E ALPIN) 

254'05. Geüniformeerd le
ger vrijwilligers voor parade
diensten, toezicht en openba
re orde. 
€ 0.36, 0.45, 0.62,1.50. Man
nen in uniform bij resp. berg, 
kasteel, regeringsgebouw, 
berg. 

SAN MARINO 

0,62 
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SERVIÉ EN MONTENEGRO 
^5'3''°5 Beroemde perso
nen uit Servisch theater. 
Vel metachtmaal 16.50 Ndin. 
(€ 0.25). Jovan Djordjevic 
(18261900, directeur Ser
visch Nationaal Theater in 
Novi Sad, dichter, minister 
van onderwijs), Milan Grol 
(18761952, schrijver, journa
list), Milan Predic (1881
1972, dramaturg, leider Na
tionaal theater Belgrado), 
SofijaSoja Jovanovic (1922
2002, regisseur), Mira Trailo
vic (19241989, regisseur), 
Hugo Klajn (18941981, neu
ropsychiater en regisseur), 
Mata Milo'eviae (19011997, 
acteur en regisseur), Boja 
Stupica (19101970, architect, 
regisseur en acteur). 
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; ïCpóiijii lUpiitiromi ', 
' W *MI/C » s II»» ■ 

3i3'05. Vijftig jaar 'Europa
zegels' (19562006). 
Viermaal 16.50; viermaal 
41.50 Ndin. (€ 0.25, 0.50). 
Beeldmerk CEPT*, beeld
merk met '50' en ontwerpen 
Europazegels uit resp. 1969, 
1970,1971,1972; 1973,1974, 
1984, combinatie van 1970 
em 1972 en 1984. Ook velletje 
met viermaal 16.50, viermaal 
41.50 Ndin. 

i4'05. Tweehonderdste ge
boortedag Hans Christian 
Andersen (18051875). 
41.50, 58. Ndin. (€ 0.50, 
0.70). Resp. zeemeermin, 
sneeuwkoningin. 

4P0 
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SLOWAKIJE 
224'05. Europa 2005, gas
tronomie. 
19. Sk. Brood en zoutvaatje 
(ook symbool gastvrijheid). 

SLOVENSKO: 

2g4'05. Vrede van Bratisla
va (1805). 
23. Sk. Bisschoppelijk paleis 
(nu stadhuis Bratislava) en 
portretje Napoleon. 

ISLOVENSKO I 

i65'o5. Internationaal jaar 
natuurkunde, Dionyz Ilkovic 
(19071980). 
18. Sk. Bliksemflits. 

SPANJE 
i84'o5. Belangrijke perso
nen, Juan Valera (18241905). 
€ 2.21. Portret schrijver, poli
ticus en diplomaat. 
224'o5. Publicatie 'El Inge
nioso Hidalgo Don Quijote 
de la Mancha' door Miguel de 
Cervantes vierhonderd jaar 
geleden. 
Velletje met € 0.28,0.53,0.78, 
2.21. Scènes uit het boek. 

^VêSL,0.79€ ^V^^2.2l€ 

264'05. Honderdvijftig jaar 
telegrafie in Spanje. 
€ 0.28. Morsetoestel. 
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284'o5. Internationaal jaar 
natuurkunde, honderd jaar 
geleden publicatie relativi
teitstheorie Albert Einstein 
(18791955). 
€ 0.28. Beeldmerk jaar na
tuurkunde en formule 
E=mc^ 

TSJECHIË 
i34'o5. Personen. 
7., 12., 19.Kc. Resp. 
B. Brauner (18551935, che
micus), A. Stifi:er (18051868, 
schrijver en dichter), M. Da
cicky (15551626, dichteren 
geschiedschrijver). 
45'o5. Postzegeltentoon
stelling Brno 2005, slag bij 
Austerlitz tweehonderd jaar 
geleden. 
19.Kc; blok 30.Kc. Resp. 
vredesmonument en keizer 
Napoleon I (gezamenlijke 
uitgifte met Frankrijk); schil
derij door LouisFrancois Le
jeune (17751848): Napoleon 
en generaals ondervragen 
Moravische boeren op avond 
voor slag. 

4'5''05 Europa 2005, gastro
nomie. 
9. Kc. in vel van zes met ho
logram. Gans met aardappe
len of brood en kool met pul 
bier. 

: CESKA REPUBUKA : 

9, 

255'05. 2005: Jaar van na
tuurkunde. 
12. Kc. Beeldmerk gelegen
heid (lichtkegel) en principe 
van constante lichtsnelheid. 
255'o5. Voor het kind, Kre
milek en Vochomurka. 
7.50 Kc. Karakters uit boeken 
Vaclav Ctvrtek. 



TURKIJE 
z^-i-'os- Rotary Internation
al honderd jaar. 
0.80+0.10 NTL. Symbolische 
mensen en beeldmerk. 

I 

i4'05. Internationaal mari
tiem festival m Marmaris. 
0.70, 0.80 NTL. Verschillen
de afbeeldingen met zeilbo
ten. 
234'o5. Nationale vergade
ring vijfentachtig jaar. 
0.60, 0.70 NTL. Resp. Turkse 
vlag in fakkel, regeringsge
bouw uit 1961. 

TURKIYE CUMHURIYETI 

VATICAAN 
54'05. Twintig jaar sinds 
veranderingen in concordaat 
tussen Vaticaan en Italië (ge
zamenlijke uitgifte met Ita
lië). 
€ 0.45, 2.80. Wapenschilden 
Italië en Vaticaan en resp. 
symbolische pen, kaart Italië 
uit fresco Ignazio Danti (16''' 
eeuw) bewaard in museum 
Vaticaan. 

54'o5. Altaarstuk 'Weder
opstanding Christus' door II 
Perugino (Pietro di Cristofo
ro Vanucci, ca. 14481523). 
€ 0.60, 0.62, 0.80,1.; blok 
€ 2.80. Resp. viermaal detail; 
Christus, op rand rest schil
derij. 

i24'o5. Pauselijke zetel 
vacant. 
€ 0.60, 0.62, 0.80 (geldig tot
dat nieuwe paus gekozen is). 
In verschillende kleuren zelf
de afbeelding: wapenschild 
Apostolische kamer (gekruis
te sleutels) waarboven balda
kijn uit fresco Carlo Malli. 
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WITRUSLAND 
a23'05. Iconen uit Witrus
land (21"^ eeuw). 
Velletje met driemaal 1.500 r. 
Maria met Kind door Protoie
rej FeodorPovnyj, 'Christmas 
of the Christ' door George 
Sutulin en Olga Belaja, aarts
engel Michael door Audrey 
Kosikov. 
3i3'o5. Vogel van het jaar. 
900 r. Uil en beeldmerken 
Birdlife en vogelwacht Wit
rusland. 
24'05. Tweehonderdste ge
boortedag Hans Christian 
Andersen (18051875). 
Blok 2.000 r. Portret, op rand 
illustratie bij 'De sneeuwko
ningin'. 
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i24'05. Einde Tweede We
reldoorlog zestig jaar gele
den. 
160, 350, 350, 900 r.; velletje 
met tweemaal i.ooo r. Resp. 
guerrillabeweging, Khatijn 
(in 1943 door nazi's platge
brand, nu gedenkplaats: 
beeld, klokken, treurende 
vrouw), bevrijding Witrus
land, vlag overwinning boven 
Berlijn; tekenen akte van ca
pitulatie, parade overwinning 
op Rode Plein in Moskou; op 
rand soldaten en bevrijdings
feest. 

i54'05. Fauna, gezamenlij
ke uitgifte met Rusland. 
Velletje met 500, 500, i.ooo, 
i.ooo r. Resp. arend, vlin
ders, bever, das; op rand her
melijn, egel en gedicht. Af
beelding bij Rusland. 

ZWEDEN 
265'05. Zweedse postzegels 
honderdvijftig jaar. 
Twee velletjes met viermaal 
'brev inrikes' in boekje. Resp. 
viermaal detail uit eerdere ze
gel: dame met sluier (Yvert 
753), 5 ore (Yvert 366), post
ruiter (Yvert 237), engelwor
tel (Yvert 1258); graaf Pehr 
Ambjörn Sparre (18281921, 
schepper Zweedse postzegel) 
met deel postzegel en druk
pers, oude enveloppe en 
vrouw die brief leest, trein en 
vliegtuig voor transport post
bode in auto brengt post op 
platteland. 

: SVFRIOt BrtvmAn ; ^VFRK.h fl.n'mnli« ; 

295'o5. Zomer in de volks
tuin. 
Viermaal 'inrikes' in mapje 
van tien; 'inrikes' op rol. Tuin 
met tuinhuis en resp. man 
werkt aan groentebed en kind 
plukt bessen, vrouw aan ta
feltje met pot thee, man 
schoffelt en vrouw vult mand 
groenten, man met tuin
slang; tuingereedschap met 
bloemen en vrouw spit. 

265'o5. Papierfabriek Tum
ba Bruk tweehonderdvijftig 
jaar (maakt papier Zweedse 
bankbiljetten). 
15. kr. Moeder Svea, zinne
beeld Zweden. 

275'o5. Goede buren. Zwe
den  Noorwegen: opheffing 
Unie met Noorwegen hon
derd jaar geleden, nieuwe 
verbindingsbrug. 
Velletje met tweemaal 10. kr. 
Tweemaal nieuwe brug over 
Svinesund; op rand '1814
1905' en '2005', brug, stand
beeld, oude sportauto. 

BUITEN EUROPA 
ALGERIJE 
89'o4. Zesde PanAfrikaan
se conferentie van nationale 
Rode Kruis en Rode Halve 
Maanverenigingen. 
24. Dh. Beeldmerk gelegen
heid. 
22i2'o4. Natuurbehoud. 
15. Dh. Regenboog boven 
planten en watervlakte. 
2gi2'o4. Vierde sterfdag 
Rabah Bitat (19252000). 
15. Dh. Portret verzetsstrij
der en politicus met gebouw 
volksvergadering in Algiers. 
io4'o5. Van beleefde har
monie naar nationale verzoe
ning. 
15. Dh. Handdruk bij natio
nale vlag. 
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ARGENTINIË 
94'05. Nationale autoin
dustrie. 
Vijfmaal 75 c. Graciela sedan, 
Justicialista sport, vrachtwa
gen Rastrojero diesel, Siam di 
tella 1500, Torino 380 W. 

f 75 c 
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234'05. Paus Johannes Pau
lus II (19202005). 
75 c.; velletje met tweemaal 
75 c. Portretten, op rand Sint
Pietersplein. 
234'o5. Balseiroinstituut 
vijftig jaar, internationaal jaar 
van natuurkunde. 
Tweemaal 75 c. Portret en 
handtekening José Antonio 
Balseiro (19191962) met nu
cleaire reactor en beeldmerk 
vijftig jaar Balseiromstituut, 
portret Albert Einstein (1879
1955) met formule E=mc^ en 
beeldmerk jaar natuurkunde. 

ARUBA 
i63'05. Dragracen. 
60, 85,185 c. Toeschouwers 
bij twee racende auto's, auto 
met parachute, auto's bij start. 

■ ■ * • « ■ ■ ■ ■ « • * • ■ ■ * * « « « * 

ASCENSION 
294'o5. Slag bij Trafalgar 
tweehonderd jaar geleden. 
15,25,35,40, 50, 90p.; velle
tje met tweemaal £ i.. Resp. 
verrijdbaar kanon 'the smas
her', tamboer, HMS Britan
nia, portret Horatio Nelson 
(17581805), HMS Neptune 
en Santissima Trinidad, HMS 
Victory (met hout 'Victory'); 
Nelson, HMS Ajax, op rand 
Spaans schip Neptune. Ook 
velletje met zesmaal 90 p. 

275'05. Birdlife 10, terug
keer zeevogels. 
Velletje met 15, 35,40, 50 p., 
£ 1.25 (doorlopend beeld). 

Resp. Gygis alba, Phaethon 
lepturus, Sula leucogaster, 
Anous stolidus, Phaethon 
aetherus; op rand twee man
nen met verrekijkers. 

BAHAMAS 
294'05. Slag bij Trafalgar 
tweehonderd jaar geleden. 
15,25, 50, 65,70,80 c.; velle
tje met tweemaal 80 c. Resp. 
pistolen (1801), marinier met 
geweer, HMS Boreas, dood 
van Nelson, HMS Victory 
(met hout 'Victory'), HMS 
Polyphemus en Achille; ad
miraal CoUingwood, HMS 
Polyphemus. Ook velletje met 
zesmaal 70c. 

17'5''°5 Nieuwe datum mel
ding 4/341, relatie AbacoKey 
West. 
67'05. Vuurtorens, II. 
15, 50, 65, 70, 80 c. Vuurto
ren, resp. 'Bird Rock', 'Castle 
Rock', 'San Salvador', 'Great 
Inagua', 'Cay Lobos'. 

BAHREIN 
i84'05. Inauguratie consti
tutionele rechtbank. 
100, 200, 250 fils. In drie ver
schillende kleuren: man met 
wetboek, weegschaal en ge
rechtsgebouw. 

BANGLADESH 
i5i'05. Verenigde Naties, 
jaar van microkrediet. 
4., 10.T. Resp. wereldbol 
op ladder en vrouw met vijzel 
en munt, wereldbol en munt. 
i2'o5. 2005 Jaar van toeris
me in ZuidAzië. 
4. T. Palm op strand. 
243'o5. Onafhankelijk
heids en nationale dag. 
10. T. Portret militair, monu
ment en vlag. 

3i3'05. Samenwerkingsbe
weging in Bangladesh hon
derd jaar. 
5. T. Vrouw achter naaima
chine, stal met dieren, weide 
met dieren, vrouwen bij bak 
vis, regenboogkleuren. 
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BARBADOS 
2i-4-'o5. Vlinders, postzegel
tentoonstelling Pacific Explo
rer 2005. 
$ 0.50,1.-, 1.40, 2.50; blok 
$ 8.-. Beeldmerk tentoonstel
ling en resp. Anartia jatrop-
hae, Ascia monuste, 'orion', 
'mimic'; Danaus plexippus. 

BARBADC 
BUTTERFLIl 

BELIZE 
3i-i-'o5. Overdruk frankeer-
zegels dieren (februari 2000). 
IG c. over 60 c. jaguar. 

BERMUDA 
i9-5-'05. Gemaakt in Bermu
da, III. 
35, 70, 85 c, $ I.-. Resp. pop
petjes, oorhangers en ket
ting, leeuw en schaap in ge
brandschilderd raam, vis als 
siervoorwerp. 

2005. Slag bij Trafalgar twee
honderd jaar geleden. 
10, 35, 70,85 c. Resp. HMS 
Victory, HMS Pickle in aan
bouw op Bermuda, HMS 
Pickle pikt overlevenden op 
van Achille, HMS Pickle terug 
naar Engeland. 

BHUTAN 
^5"3"'°5- Expo 2005 in Aichi, 
kunst van leven. 
Velletje met 10,10, 20, 20 nu.; 
blok 30 nu. Resp. viermaal 
dansers en beeldmerk Expo; 
boeddha, op rand gebouw. 

BOLIVIA 
30-i2-'o4. Upaep*, milieube
scherming. 
5.-, 6.- Bs. Beeldmerk Upaep 
en resp. palm met vruchten, 
papegaaien. 

BRAZILIË 
i5"3''°5- Cupuazu, exotische 
vrucht. 
Velletje met tweemaal 
R$ 1.90. Vrucht (Theobroma 
grandiflorum) resp. aan tak, 

opengesneden; op rand 
beeldmerk postzegeltentoon
stelling Pacific Explorer 
2005. 

3i-3-'o5. Immigratie vanuit 
Libanon naar Brazilië. 
R$ 1.75. Vlaggen Libanon en 
Brazilië en bomen (Cedrus 11-
bani, Tabebuia aurea). 

CAMBODIA 
2003. Suikerpalm. 
300, 500, 700,1500 R. Aren-
ga saccharifera, resp. groep 
bomen, vrouwelijke bloei, 
mannelijke bloei, vruchten. 
ig-7-'03. Vijfenveertig jaar 
vriendschap tussen Cambod
ja en China. 
Tweemaal 2.000 R. Angkor 
Vat, Chinese muur. 
8-8-'o3. Asean*-conferentie 
in Phnom Penh. 
400, 500, 600,1.600,1.900 R. 
Resp. beeldmerk, driemaal 
Apsara-danseressen, Tepmo-
norum-danseressen. 

CANADA 
2-4-'05. Bruggen. 
Viermaal 50 c. Jacques Car-
tierbrug over Sint-Laurensri-
vier bij Montreal gezien van
uit auto, Angus L. Macdo-
naldbrug bij Halifax gezien 
vanaf zeilboot, dichtdraaien
de brug in dam van vasteland 
naar Cape Breton Island over 
'Strait of Canso', voetgan
gersbrug over Souris rivier in 
Souris; op achterzijde vel met 
viermaal de vier zegels vier 
grotere afbeeldingen brug
gen. 

i2-4-'05. Tijdschrift 
Maclean's honderd jaar. 
50 c. Omslagen uit 1911, 
1954, rond 1965,1962,1917. 
22-4-'o5. Biosfeer reservaten, 
gezamenlijke uitgifte met Ier
land. 
Velletje met tweemaal 50 c. 
Visarend met saskatoonbes-
sen en berg in grasvlakte 
('Waterton Lakes National 
Park', Canada), hert op hel
ling boven rivier ('Killarney 
National Park' in 
lerlandj.Ookvelmetacht-
maal de twee zegels. 

29-4-'05. 'Battle of the Atlan
tic', strijd om beheersing zee
wegen in Tweede Wereldoor
log. 
50 c. Compositie met kaart 
tussen Noord-Amerika en 
Europa, konvooi schepen, 
getorpedeerd schip, red
dingsboot, man met verrekij
ker, Duitse U-boot. 

6-5-'o5. Canadees Museum 
van Oorlog. 
50 c. in boekje van acht. Mu
seumgebouw, zilveren kruis 
(Memorial Cross GRV, voor 
vrouwen en moeders gevallen 
soldaten), handgeschreven 
brief, kaars, silhouet volwas
sene met kind, morsetekens. 

27-5-'05. Canadese kunst. 
Homer Watson (1855-1936), 
schilder. 
Velletje met 50, 85 c. Werk 
van Watson, resp. 'Down in 
the Laurentides', 'The Flood 
Gate'. Ookvelletje met zes-
tienmaal 50 c. 
i3-6-'o5. Reddingsacties 
(SAR: search and rescue). 
Viermaal 50 c. in velletje met 
tweemaal de vier zegels in 
tête-bêche. Reddingsacties, 
in bergen (reddingswerker 
met brancard hangend aan 
rots), in zee (zinkend schip 
en reddingsvlot), in de lucht 
(helikopter, twee hangende 
mensen, vliegtuig), op de 
grond (man met hond, vlieg
tuig). 

2i-6-'o5. Ellen Fairclough 
(1905-2004), politicus. 
50 c. Portret, parlementsge
bouw, Fairclough achter pa
pieren. 

CAYMANEILANDEN 
2005. Slag bij Trafalgar twee
honderd jaar geleden. 
15, 20,25, 60 c , $ I.-, 2.-; vel
letje met 60 c., $ 2.-. Resp. 
HMS Victory (met hout 'Vic
tory'), zeilschip, pijl met 
schietapparaat, man met de
gen. Nelson, zeilschip; Frans 
schip Algesiras, HMS Pen
nant (doorlopend beeld). 

CHILI 
3i-3-'o5. Luchtmacht Chih 
vijfenzeventig jaar. 
$ 230 (diamantvormig). Ge
vechtsvliegtuig, ster en wa
penschild. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
i6-5-'05. Vissen van het ko
raalrif 
NT$ 5.-, 5.-, 12.-, 25.-. Resp. 
Rhinomuraena quaesita, Po-
macanthus semicirculatus, 
Forcipiger flavissimus, Pte-
rois volitans. 

i6-5-'o5. Herdruk frankeer-
zegels fruit. 
NT$3.50, 5.-, 7.-, 9.-, 10.-, 
12.-, 15.-, 17.-, 20.-, 25.-, 32.-. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
i-4-'05. Chinese muur. 
80 f Chinese muur, op aan
hangsel in doorlopend beeld 
berglandschap. 
22-4-'o5. Mondiale dag aarde. 
80 f Handen bij wereldbol. 

28-4-'05. Jigong-gebergte in 
provincie Henan. 
Viermaal 80 f Bergtop 'ha-
nenkop', landschap in wol
ken, meer, waterval. 

i-5-'05. Federatie vakbonden 
tachtig jaar. 
80 f. Versierd '80'. 

DOAUNICAANSE REPUBLIEK 
8-i2-'04. Nationale postze
geltentoonstelling Exfilna 
2004. 
7.- P. Nationale vlag en post
zegels. 
23-i2-'o4. Upaep'^, strijd te
gen armoede. 
10.-, 20.- P. Beeldmerk 
Upaep en resp. armoedig 
huis, man met lege bekers. 
3i-i2-'04. Vijftig jaar diplo
matieke betrekkingen met 
Canada. 
20.- P. Nationale vlaggen Do
minicaanse Republiek en Ca
nada. 

ECUADOR 
i9-ii-'o4. Symfonieorkest 
Guayaquil. 
$ 0.90. Muzieknoot, op ach
tergrond orkestleden. 

i2-i2-'o4. Kerst. 
$ 0.40,1.05. Tekeningen, 
resp. sok met cadeaus, kerst
man bij boom. 
23-i2-'04. Upaep*', milieube
scherming. 
$ 0.40,1.05. Resp. mens in 
middelpunt cirkel bomen, 
collage mens en natuur. 

EQUATORIAAL GUINEE 
2004. Olympische zomerspe
len, Athene. 
400, 450, 550, 600 F. Resp. 
basketbal, start hardlopen, 
tennis, wielrennen. 
2004. Huwelijk kroonprins 
Felipe van Spanje met Letizia 
Ortiz. 
Blok 1.400 F. Bruidspaar, op 
rand koninklijk paleis. 

ERITREA 
i2-7-'o4. Frankeerzegels, 
schilderijen. 
20, 25,40, 50, 55, 60, 80 c , 
I.-, 1.50 n. Resp. driemaal 
'een lange weg vol hoop', 
driemaal 'jong en veelbelo
vend', driemaal 'een vrouw 
uit de bergen'. 

FALKLANDEILANDEN 
29-4-'o5. Huwelijk prins 
Charles en Camilla Parker 
Bowles. 
24, 50 p.; blok £ 2.-. Verschil
lende foto's paar, op rand 
blok 'The Long Walk' naar 
kasteel Windsor. 



FIJI 
a74'05. Trekkervis. 
58,83C.,$i., 2.. Balistes 
carolinensis. 
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i6'05. Vijftig jaar Europaze
gels. 
Velletje met 58, 83 c , $ 1.41, 
4.. Beeldmerk CEPT* en in 
verschillende kleuren 'Fifty 
Europa years'. 
276'o5. Tweede Wereldoor
log zestig jaar geleden. 
Velletje met tienmaal 83 c. 
HMNZS Achilles, Japans wa
tervliegtuig Yokosuka E14Y 
'Glen', 'South Pacific Scouts' 
uit Fiji op Salomonseilanden, 
USS Chicago, HMS Viti, 
Winston Churchill, HMS 
Hood, Dambusters (1943), 
Duitse tank King Tiger in de 
Ardennen (1944), DwightD. 
Eisenhower. 

FILIPIJNEN 
i62'05. Kerk Zevendedags 
Adventisten. 
6. P. Schilderij 'God waakt 
over Manila' van O.T. Navar

33'05. Vhnders. 
Viermaal 6. P. (samenhan
gend). Verschillende vlin
ders. 

GAMBIA 
io2'05. NBA* basketbal
spelers. 
Tweemaal 25. D. in vellen 
van twaalf met NBAbeeld
merk en statistieken speler. 
Resp. ShaquiUe O'Neal van 
Los Angeles Lakers, Steve 
Nash van de Dallas 
Mavericks. 
io2'o5. Rijst is leven. 
Velletje met driemaal 30. D.; 
blok60.D. Resp. wateren 
bomen met bergen, vrouw in 
rijstveld, twee arbeiders; ar
beiders. 

GHANA 
27i2'o4. Orchideeën. 
800, 3.500,4.000,10.000 Cs.; 
vel met viermaal 7.500 Cs.; 
blok 20.000 Cs. Resp. Onci
dium desertorum, Oncidium 
variegatum, Anguloa uniflora, 
Oncidium gardneri; Vanda 
rothschildiana, Laelia cattleya, 
Laelia anceps, Odontioda 
dalmar; Renanthera bella. 
27i2'o4. Dieren, 
i.ooo, 1.200, 2.000, 3.000 Cs.; 
vel met viermaal 7.500 Cs.; 
blok 20.000 Cs. Resp. Felis 
serval, Hippotragus niger, 
Acinonyx jubatus, Redunca 
redunca; Ceratotherium 
simum, Panthera pardus, 
Equus burchelli, Potamo
choerus poreus; Hippopota
mus amphibus. 

GRENADA 
83'05. Orkaan Ivan. 
Velletje met viermaal $ 2.. 
Nasleep van de orkaan, resp. 
kathedraal onbevlekte ont
vangenis, anglicaanse kerk, 
York House (parlementsge
bouw), kantoor. 

GUATEMALA 
5n'o4. Rodolfo Quezada 
Toruno tot kardinaal be
noemd. 
20, 25, 50 c , I., 2., 3., 4., 
5., 8.75,10. Q. Verschillen
de afbeeldingen Toruno, ook 
met paus Johannes Paulus IL 

GUYANA 
i72'05. Eddy Grant (1948). 
$ 20., 80.; velletje met vier
maal $ 190; blok $ 400.. 
Resp. tweemaal portret zan
ger en beeldmerk Ring
bangstichting; viermaal por
tret; Grant met gitaar en mu
zieknoten. 

HONGKONG 
2i4'05. Postzegeltentoon
stelling Pacific Explorer 2005 
in Australië. 
Blok $ 10.. Operagebouw 
Sydney, op rand skyline 
Hongkong en beeldmerk ten
toonstelling. 

INDISCH OCEAANGEBIED 
BRITS 
6'5''05 Slag bij Trafalgar 
tweehonderd jaar geleden. 
26, 26, 34, 34, 76, 76 p.; vel
letje met tweemaal £1.10. 
Resp. HMS Phoebe, 'Tower 
Sea' dienstpistool (1796), 
bootsman met zweep, HMS 
Harrier, HMS Victory, portret 
Nelson; HMS Minotaur, HMS 
Spartiale (doorlopend beeld 
met op rand Spaanse schip 
Neptune). 

266'05. Tweede Wereldoor
log zestig jaar geleden. 
Velletje met vijfmaal 26, vijf
maal 34 p. Resp. HMAS Wol
longong, Nederlandse tanker 
Ondina en HMIS Bengal aan
gevallen door Japanners 
(1942), HMS Pathfinder in 
Diego Garcia (1944), HMS 
Lossie redt 112 overlevenden 
Australische Nellore (1944), 
SS Jean Nicolet (gezonken 
1944), Douglas MacArthur, 
Bernard L Montgomery 
(18871976), George S. Pat
ton (18851945), Winston 
Churchill (18741965), 
Franklin D. Roosevelt (1882
1945)

ISRAËL 
3'5''05 Israels reserveleger. 
NIS. 2.20. Huizen, auto, 
moeder met kind zwaaien 
soldaten uit. 

3"5"'°5 BarUan universiteit 
vijftig jaar. 
NIS 2.20. Gebouwen. 
3'5''o5 Onderwijsinstituten 
in Israël. 
NIS. 2.10, 6.20. Resp. kleu
terschool 'Rishon LeZion' 
en tafelbel, basisschool 'Le
mel' in Jeruzalem en telraam. 

lp»v.,..„2'^j 
P'^'alÉi 
L t̂f fllHLvV 
ITOE^Ü^^ 
tUBÈ^È&

il 
11 IB 
m 
^|ra 

tasi^'1 
; 

16 

K Hctwcw Kindergarten. 9 
E Rtshon UZion M 
1 J *  ^ J*^J ^J^ JLA^' ^ 3 J * J 

1 rf»^;. 2É 
35'o5. Herdenkingsdag 
2005. 
NIS 1.50. Monumentvoorde 
laatste verwanten in Jeruzalem. 

mil T ^èMilttiÊÉÊÉ 

>V)j.' nöi ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B 

3'5''05 Tweede Wereldoor
log zestig jaar geleden. 
Tweemaal NIS. 3.30. Joodse 
soldaten in geallieerd leger 
(soldaten met geweer, vlieg
tuigen, tank, parachute, 
naamplaatjes, davidster), 
joodse partizanen en onder
grondse strijders. 

IVOORKUST 
22i2'04. Fauna en flora. 
50,100, 250, 500 F. Resp. 
Molothrus bonarlensis, Tri
chosurus vulpecula. Cassia 
tuhovalyana, Schumaniophy
ton problematicum. 

DECOTEO'IVOIRE 
I I I 2 

JAMAICA 
252'o5. Nieuwe datum mel
ding 1/82, frankeerzegels ge
bouwen. 
2005. Slag bij Trafalgar twee
honderd jaar geleden. 
$ 20, 30, 50, 60,70,90; velle
tje met $ 200. Resp. portret 
Nelson, man met kruithou
der, kanon, zeilschip, zeil
schip, HMS Victory (met hout 
'Victory'); HMS Africa in Port 
Royal, Jamaica. 
i6'05. Vijftig jaar Europaze
gels. 
Velletje met $ 60, 70,100. 
Driemaal verschillende figu
ren rond beeldmerk CEPT*. 
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JAPAN 
iii'05. Wereldconferentie 
over verminderen rampen. 
80 yen. 'Ningicho', vogel van 
lijden. 

««**•*•*< 
i2'05. Opening internatio
nale luchthaven Chubu. 
80 yen. Bloemen en vliegtuig. 
233'05. Wetenschap, tech
nologie en animatie, VIL 
Twee vel met tienmaal 
80 yen, waarin acht verschil
lende zegels. Viermaal teken
figuren en tijdmachine uit 
'Time Bokan', automatisch 
rond weefgetouw ontworpen 
doorToyoda Sakichi (1867
1930), ultrasnelle trein 'Skin
kansen', oog en auto aange
dreven door externe batterij, 
internationaal ruimtestation. 

^ M M k A * * * 

^5'3"'°5 Expo 2005 in Aichi, 
Japan. 
Tweemaal 80 yen (doorlo
pend beeld). Wereldbol en 
resp. slagtanden mammoet, 
mammoet. 
204'05. Week van filatelie. 
80 yen. Schilderij met kip en 
haan door Itou Jakuchu 
(17161800). 

284'05. Rotary Internation
al honderd jaar. 
80 yen. Beeldmerk en kinde
ren (PolioPlus Programma). 
25'o5. Bergbeklimmen en 
bergen. 
Viermaal 50 yen (samenhan
gend). Berg Yarigatake, ake
lei (Aquilegia flabellata), berg 
Hodakadake, anemoon (Ane
mone narcissiflora). 

KAZACHSTAN 
April 2005. Europa 2005, 
gastronomie. 
90.1. Koemis, drank van 
paardenmelk en paard met 
koksmuts. 
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KIRIBATI 
293'05. Slag bij Trafalgar 
tweehonderd jaar geleden. 
25, 50, 75 c, $ I., 1.50, 2.50; 
velletje met tweemaal $ 2.50. 
Resp. Frans 36 pond kanon, 
de San Indefonso in actie te
gen HMS Defence, gevecht 
tussen HMS Victory en de Re
doubtable, portret Napoleon 
Bonaparte, HMS Victory (met 
hout 'Victory'), portret Nel
son; portret admiraal Federico 
Gravina, Spaans schip Santis
sima Trinidad. 



2i4'o5. Tweede Wereldoor
log zestig jaar geleden, mon
diale postzegeltentoonstel
ling Pacific Explorer 2005. 
Tienmaal 75 c.; blok $ 5.. 
Resp. 'Tpe 95 HaGo' tank, 
Japans A6M Zero gevechts
vliegtuig op Gilbert eiland, 
USS Argonaut en Nautilus 
brengen mariniers naar Buta
ritari, admiraal Chester W. 
Nimitz, USS Liscome Bay, 
Amerikaans landingsvoertuig 
nadert Tarawa Red Beach op 
20111943, F6F3 Hellcat, 
LVT's landen op Tarawa 
Beach, Sherman tank, Ameri
kaanse mariniers op Tarawa 
Beach; Australische premier 
John Curtin met Britse eerste 
minister Winston Chrurchill 
(op rand zwarte zwanen door 
Australische regering aan 
Churchill gegeven en beeld
merk postzegeltentoonstel
ling). 

KOREA ZUID 
io3'05. 2005: Bezoek pro
vincie Gyeonggi in Korea. 
220 w. Vredesduif, keramiek. 

224'o5. Informatie en com
municatie in de toekomst. 
Tweemaal 220 w. Sterrenhe
mel met kind achter laptop, 
mobiele vriendschap: drie 
kinderen. 
4'5"'o5 Universiteit Korea 
honderd jaar. 
220 w. Universiteitsgebouw. 

275'o5. Jaarlijkse bijeen
komst Internationale Walvis 
Commissie, Ulsan 2005. 
220 w. Eschrichtius robustus 
(grijze walvis). 

LESOTHO 
2i2'o5. Huizen in Basotho. 
0.70,1., 1.50, 2.10 M. Resp. 
'Mokhoro', 'Heisi', 'Lesot
ho', 'Mohlongoa Fatse'. 

LIBANON 
28io'o4. Frankeerzegels. 
L£ 100,300. Resp. langlaufer 
in Kamouaa, skiërs in Zaarour. 
26ii'o4. Frankeerzegels. 
L£ 250, 500,1.250,1.400, 
1.750. Resp. skiërs in Lak
louk, internationaal festival 
Baalbeck (dansers). Tyre fes
tival, Beiteddine festival, in
ternationaal festival Byblos. 
7i2'o4. Frankeerzegels. 
L£ 100, 300, i.ooo. Resp. ski
lift in Aayoun Siman, winter
landschap met skiër in Kanat 
Bakish, skiërs in Cedres. 

LIBERIA 
26i'05. Prehistorische die
ren. 
Drie vel met viermaal $ 50.; 
driemaal blok $ 120.. Resp. 
Cymbospondylus, Archelon, 
Xiphactinus, Dunkleosteus; 
Smilodon, Erontothere, Doe
dicurus, Moeritherium; To
rosaurus. Tyrannosaurus, Po
lacanthus, Stegosaurus; Coe
lodonia antiquitatis, Stegos
aurus, Odobenocetops. 
26i'05. Marilyn Monroe 
(19261962). 
$ 12.. Portret actrice. 

MACAU 
i54'o5. Bibliotheken in 
Macau. 
I., 1.50, 2., 3.50 ptcs.; blok 
8. ptcs. Verschillende biblio
theekgebouwen. 

JVIALDIVEN 
i5i2'o4. Prehistorische die
ren. 
Vier velletjes met viermaal 
10. Rf; viermaal blok 25. Rf. 
Resp. Deinonychus, Styra
cosaurus, Ornitholestes, 
Euoplocephaus; Alberto
saurus, Iguanodon, Deino
nychus, Baryonyx; Macropla
ta. Ichthyosaurus, Shoni
saurus, Archelon; Pterodacty
lus, Cearadactylus, Pterosaur, 
Sordes; Leptoceratops, Styra
cosaurus, Archaeopteryx, 
Muraeonosaurus. 
i5i2'04. Slangen en hage
dissen. 
Velletje met viermaal 10. Rf.; 
blok 25. Rf. Resp. Bothrie
chis schlegelu, Basilliscus 
plumifrons, Oxyrhopus peto
la, Phyllomedusa tomopter
na; Naja melanoleuca. 
i5i2'04. Paddestoelen. 
Velletje met viermaal 10. Rf.; 
blok 25. Rf. Resp. Hygrocy
be psittacina, Hygrocybe mi
niata, Aleuria aurantia, Thax
terogaster porphyreum; Ga
lerina autumnalis. 
i5i2'o4. Dolfijnen. 
Velletje met viermaal 10. Rf; 
blok 25. Rf. Resp. Stenella 
coeruleoalba, Inia geoffren
sis, Tursiops truncates, Ste
nella longirostris; Stenella 
longirostris. 
26i'c5. Europacup voetbal. 
Velletje met viermaal 12.Rf; 
blok 25. Rf. Uitwedstrijd 
DuitslandBelgié 1980 resp. 
Jupp Derwall, René Vande
reycken, Horst Hrubesch met 
trofee, trofee en stadion; 
Duitse elftal met trofee. 

MALEISIË 
94'05. Traditionele dansen. 
30, 50 s., I.; blok 2. RM. 
Resp. 'kathak' (vrouw) en 
'bharata natyam' (paar), 'ki
pas' (vrouw met waaier) en 
'payung' (groep met para
sols), 'zapin' (paar) en 'asyik' 
(vrouw); 'datun julud' (vrouw 
met hoge haardracht) en 'su
mazau' (paar), op rand 'kan
jer ngeleput' (man met 
zwaard). 

294'o5. Songket, koninklijk 
erfgoed. 
30, 50 s., I., I. RM.; blok 
2. RM. Verschillende 
dessins van met gouddraad 
geweven stoffen. 
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MARSHALLEILANDEN 
294'05. Expeditie Lewis en 
Clark, IV. 
Driemaal 37 c. (samenhan
gend, op aanhangsels tekst). 
Man met geweer en beer (29
41805), Lewis bereikt eerste 
van vijfwatervallen in Mis
souririvier (1371805), Saca
gawea en broer Cameahwait 
herenigd (1781805). 

MAURITIUS 
i83'05. Round Island, fau
na en flora. 
2, 8, 9, 25 Rs. Resp. Casarea 
dussumieri, Dictyosperma al
bum, Pterodroma arminjo
niana, Loraatophyllum tor
mentorii. 
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MICRONESIË 
22i2'o4. Vogels. 
Velletje met zesmaal 55 c; 
blok $ 2.. Resp. Artamus ci
nereus, Sula leucogaster, Tri
choglossus haematodus, 
Diomedea exulans, Rhyno
chetosjubatus, Fregata mi
nor; Pachycephala pectoralis. 
242'o5. NBA* basketbal
spelers. 
20 c. in vellen van twaalf met 
NBAbeeldmerken statistie
ken speler. Luke Walton van 
Los Angeles Lakers. 

NAMIBIË 
232'05. Rotary Internation
al honderd jaar. 

$ 3.70. Antilopen, duinen en 
beeldmerk Rotary. 
2i3'o5. Nieuwe president 
Namibië. 
'Standard Mail'. Portret Hifi
kepunye Pohamba. 
i44'o5. Honingzuigers. 
$ 2.90, 3.40, non Standard 
mail, registered inland posta
ge paid; blok $ 10.. Resp. 
Cinnyris manoensis, Cinnyris 
fiiscus, Cinnyris talatala, 
Chalcomitra senegalensis; 
Chalcomitra amethystina. 

NAURU 
^9'3''°5 Slag bij Trafalgar 
tweehonderd jaar geleden. 
^5' 5°' 75 '^•t $ !■■• i5°' 250; 
velletje met tweemaal $ 2.50. 
Resp. de Aigle in actie tegen 
HMS Defiance, pistool: Fran
se 'Eprouvette', Santissima 
Trinidad tegen HMS Africa, 
Napoleon Bonaparte, schip 
Victory (met hout 'Victory'), 
Nelson; admiraal Villeneuve, 
Frans schip Fermidable. 
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2i4'05. Tweede Wereldoor
log zestig jaar geleden, mon
diale postzegeltentoonstel
ling Pacific Explorer 2005. 
Tienmaal 75 c ; blok $ 5.. 
Resp. Duits schip Kornet, 
Frans oorlogsschip Le 
Triomphant, tank 97 TeKe 
(Japanse troepen bezetten 
Nauru december 1942), USAF 
B24 Liberator, USS Paddie, 
B25G Mitchell 'Coral Prin
cess', spitfire, HMAS Dia
mantina, troepen landen op 
DDay, bevrijding: mensen 
en Britse vlag; HMAS 
Manoora (op rand zinkend 
Italiaans schip MV Romoio 
en beeldmerk postzegelten
toonstelling). 

NIEUWZEELAND 
2i4'05. Internationale post
zegeltentoonstelling Pacific 
Explorer 2005. 
Velletje met tweemaal $ 2.. 
Zegels uit '150 jaar postze
gels' I en II (Yvert 94, 340) 
melding4/343, 5/425. Op 
rand beeldmerk tentoonstel
ling, verkenner en vlag. 

4'5''05' Koffiecultuur. 
$ 0.45, o.go, 1.35,1.50, 2.
(in vorm kopjes). Resp. da
mes bij tafeltje (igio), rij ta
feltjes met mensen (ig4o), 
zelflsedieningsrestaurant 
(ig7o), terrasje (iggo), vrouw 
achter beeldscherm (2005). 

NORFOLKEILAND 
289'o4. Datum melding 
2/166, overdruk parfum. 
2i4'o5. Internationale post
zegeltentoonstelling Pacific 
Explorer 2005. 
$ 0.50,1.20,1.80; blok $ 2.. 
Beeldmerk tentoonstelling en 
resp. Polynesieren zeilboot, 
groot zeilschip, kapitein; 
kaart, op rand schip en Poly

OEZBEKISTAN 
2005. Frankeerzegels. 
5., 30. (S). Tweemaal wa
penschild. 

PAPOEANIEUWGUINEA 
232'o5. Honderd jaar Rota
ry International. 
0.75, 3., 3.10, 5.20; vel met 
driemaal 4.; blok 10. K. 
Resp. beeldmerk en rood lin
tje met handschrift en per
soon (strijd tegen HIV/Aids, 
beeldmerken Rotary en Polio
Plus en jongen met polio, 
stichters eerste Rotaryclub, 
skyline Chicago (Internatio
nale Conventie2005); Silves
ter Schiele, Paul Harris, kin
deren; symbohsch zicht op 
aarde en beeldmerk. 

PERU 
22i'05. Voetbalteam stad 
Cuzco. 
5. S. Voetballen en beeld
merk. 
i2'05. Mensenrechten en 
verantwoordelijkheid voor 
gezondheid. 
2. S. Mensen tekenen docu
menten en beeldmerk; op 
aanhangsel beeldmerken en 
Europese sterren. 
7a'o5. Kerken in Peru. 
4.50, 5. S. Resp. San Cristo
balkerk in Huamanga, Huan
cayokathedraal. 

2i2'o5. Park Las Leyendas, 
dierentuin en botanische 
tuin, veertig jaar. 



Tweemaal 5 S. (samenhan
gend). Cantua buxifoha, 
Puma concolor. 
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43'o5. Luis AlvaTalledo 
(1932). 
1.50 S. Portret tenor en stich
ter Prolirica. 
4'3"'°5 Fruit uit oerwoud. 
4.50,4.50, 5. S. Resp. 'ara
za', 'aguaje', 'cocona'. 
2i3'05. Nationaal reservaat 
AllpahuayoMishanaIquitos. 
Viermaal 4.50 S. (samenhan
gend). Myrmeciza castanea 
centuculorum, Zimmerius 
villarejoi, Rana arboricola, 
hagedis. 

PITCAIRNEILANDEN 
g4'o5. Huwelijk prins Char
les met Camilla Parker Bow
les. 
$5.. 

SALOMONSEILANDEN 
2i4'05. Tweede Wereldoor
log zestig jaar geleden, mon
diale postzegeltentoonstel
ling Pacific Explorer 2005. 
Vijfmaal $ 2.50, vijfmaal 
$ 5.; blok $ 5.. Resp. Japans 
leger landt op Tulagi, USS 
Lexmgton wordt uit de lucht 
beschoten tijdens Slag in de 
Koraalzee, kustwacht met 
verkenners, Amerikaans le
ger landt op Tulagi, zinkend 
schip HMAS Canberra, Cac
tus Air Force boven vliegveld 
Henderson, nachtelijk bom
bardement door Japans oor
logsschip, P38 Lightnings, 
luitenant John F. Kennedy en 
PTiog, sergeant Maj Vouza 
met 'George Medal' en 'US 
Silver Star Medal'; leden 
kustwacht verzenden infor
matie per teleradio (op rand 
beeldmerk postzegeltentoon
stelling). 

SIERRA LEONE 
i6'o4. Internationaal jaar 
van vrede. 
Vel met driemaal 3.000 Le. 
Afbeeldingen met vredesduif 
en de aarde vanuit de ruimte. 
2ii'o4. NBA* basketbalspe
lers. 
700, 2.000 Le. in vellen van 
twaalf met NBAbeeldmerk 
en statistieken speler, Resp. 
Leandro Barbosa van Phoenix 
Suns, Vlade Divac van de Sa
cramento Kings. 
i3i2'o4. Oceaanschepen. 
600, 800, i.ooo, 1.500, 2.000, 
3.000Le.; blok 5.000 Le. 
Schepen, resp. Paris, Staten
dam, Stavengerfjord, Campa
nia, Drottningholm, Lusita
nia; United States. 

232'o5. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de haan**. 
600 Le. in velletje van vier. 
Haan. 

SRI LANKA 
273'o5. Slachtoffers tsunami. 
5., 20., 30., 33. Rs. Resp. 
scène met vernieling, wagens 
in water, golf, golfen vuurto
ren. 

ST. HELENA 
io5'05. Slag bij Trafalgar 
tweehonderd jaar geleden. 
10, 20, 30, 50, 60, 80 p. velle
tje met tweemaal 75 p. Resp. 
HMS Bellerophon in actie te
gen de Aigle en de Monarca, 
kanon (Britse 'Naval Pattern', 
18 pond), HMS Victory (met 
hout 'Victory'), eerste luite
nant met kijker, HMS Con
querer, portret; admiraal 
CuthbertCollingwood, HMS 
Royal Sovereign. 
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ST. KITTS (ST. CHRISTOFFEL) 
72'o5. Eenden. 
25 c., $1., 2., 3.. Resp. 
Anas bahamenis, Dendrocyg
na bicolor, Dendrocygna vi
duata, Dendrocygna autum
nalist. 
72'o5. Papegaaien. 
Velletje met viermaal $ 2.; 
blok $ 5.. Resp. Alisterus 
scapularis, Roseicapilla, Pla
tycercus adscitus, Platycercus 
eximius; Trichoglossus hae
matodus. 

TANZANIA 
32'o4. 'Western Union Mo
ney Transfer'. 
300,400, 500, 600 Sh.; blok 
800 Sh. Resp. handen met 
bankbiljetten uit Verenigde 
Staten en Tanzania en olifant, 
basisschool Busalanga, 
vrouw met Tanzaniaanse 
bankbiljetten waarop olifan
ten, wereldkaart; dezelfde af
beelding als 300 Sh. 
i55'o4. Meisjesscouts in 
Tanzania. 
300,400, 600, 800 Sh.; blok 
i.ooo Sh. Resp. scouts met 
kooktoestellen op zonne
energie, tenten, trainen dap
perheid en meisje met mitel
la, meisjes helpen bij zitting 
moederkindkliniek, trainen 
dapperheid. 

THAILAND 
24'o5. Vijftigste verjaardag 
prinses Maha Chakri Sirind
horn. 
3. B. Portret prinses. 

24'o5. Erfgoed Thailand, 
hangende kunstvoorwerpen. 
3., 3., 3., 15. B (samen
hangend). Gevlochten en ge
regen voorwerpen ter decora
tie in huis. 

55'o5. Honderdste geboor
tedagen Thaise schrijvers. 
Viermaal 3. B. Portret en af
beelding boek van resp. M.L. 
Bupha Nimmanhemin, Kul
arb Saipradit, Kan Pungbun 
Na Ayudhya, Arkatdumkeung 
Rabibhadana. 
3i5'05. Insecten. 
Viermaal 5. B. (samenhan
gend). Coccinella transversa
lis, Chrysochroa buqueti ru
gicollis, Chrysochroa maruy
amai, Sagra femorata. 

i96'o5. Oorlogsamuletten. 
Vijfmaal 9. B. Phra Ruang 
Lang Rang Puen (amulet met 
geweerkolf op rug), Phra Hu 
Yan (amulet met lange oor
lel), Phra Chinnarat Bai 
Sema, Phra Mahesuan, Phra 
Tha Kradan. 

TOKELAU 

20i2'o4. Kleine fregatvogel. 
40 c , $ I., 2., 2.50. Vier
maal verschillende afbeel
ding Fregata ariel. 

92'o5. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de haan**. 
Blok $4.. Haan. 

TUNESIË 
i63'05 Dag handwerk en 
nationale dracht. 
250, 390, 390, 600 m. Kle
ding, resp. 'Takhlila' uit 
Hammam Sousse, Garmas
sudjebba (lange mantel). 

feestkleding van eiland Kerken
nah, bruidskleding Matmata. 
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74'05. Wereldtopbijeen
komst over informatiemaat
schappij, november 2005. 
600 m. Symbolische afbeel
ding. 

VERENIGDE NATIES 
36'05. Internationaal jaar 
van de sport. 
Zw.Fr.i., 1.30; US$0.37, 
0.70; € 0.55, i.io. Resp. 
handbike, wielrennen, zei
len, hardlopen, voetballen, 
paardrijden. 

N A T I O N S U N I E S 

VERENIGDE STATEN 
224'o5. Robert Penn War
ren {19051989). 
37 c. Portret Amerikaanse 
dichter, romanschrijver en 
criticus; biografische tekst op 
achterzijde zegel. 

284'05. Yip Harburg (1898
1981). 
37 c. Portret tekstschrijver, 
regenboog, tekst 'Somewhe
re over the rainbow skies are 
blue...'. 

4'5''05 Amerikaanse weten
schappers. 
Viermaal 37 c. Portret en for
mule van resp. Barbara Mc
Clintock (19021992, geneti
cus), Josiah Willard Gibbs 
(18391903, natuurkundige), 
John von Neumann (1903
1957, wiskundige), Richard 
Feynman (19181988, natuur
kundige). 

•9"5''°5' Meesterwerken mo
derne Amerikaanse architec
tuur. 
Vel met twaalfmaal 37 c. 
Guggenheim museum, 
Chryslergebouw, Vanna Ven
turihuis, TWA terminal. Walt 
Disney concertgebouw, hui
zen Lake Shore Drive, Na
tional Gallery of Art, glazen 
huis, Yale ArtiArchitecture, 
High Museum of Art, biblio
theek Exeter academie, Han
cock centrum. 

2o5'o5. Henry Fonda (1905
1982). 
37 c. Portret acteur. 

WALLIS EN FUTUNA 
252'05. Traditionele kano. 
330 F. Kano bij oever. 

WESTSAMOA 
i72'05. Eiland Savaii. 
25,70, 90s., $4.. Resp. kin
deren in kano, kerk, loop
brug door tropische regen
woud, kust. 

*: Gebruikte afkortingen: 

Asean Association of 
SouthEast Asian 
Nations 

CEPT Conférence Euro
péenne des Postes et 
Telecommunica
tions 

NAVO NoordAtlantische 
Verdragsorganisatie 

NBA National Basketball 
Association 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espafia y 
Portugal 

**: Chinese dierenriem (zo
diak): 92'05 tot 29i'o6 
Jaar van de haan. 



NOGMAALS 
DUITSLAND 

Na het Duitslandnummer 
van maart met aandacht 
voor Saarland nu karak
teristieke Duitse nieuw
tjes van afgelopen jaar. 
Met de vele bijzondere 
stempels dient Deutsche 
Post de maximafilatelie 
daar beter dan hier! 
De mooiste maximum-
kaart van afgelopen jaar 
is ongetwijfeld die van de 
vuurtoren van het Roter 
Sand in de monding van 
de Weser [i]. Op deze 
kleurrijke kaart komt 
dankzij het bijzondere 
stempel het thema maxi
maal terug; de verderop 
gelegen, moderne vuur
toren Alter Weser is op de 
kaart nog net zichtbaar; 

hij verving in 1963 Roter 
Sand, dat nu een hotel is 
(zie lüiuu;.roter-sand.de). 
Alter Weser komt voor in 
de frankeerserie van 1976 
[2]. Binnen hetzelfde 
thema 'Duitse vuurto
rens' past de vooroorlog
se zegel uit de Winter-
hulpserie van 1937 met 
het lichtschip Elbe 1 [3]. 
Het schip lag ook in de 
Duitse bocht, maar dan 
voor Cuxhaven. In de 
DDR verschenen in 1974 
en 1975 twee series met 
vijf vuurtorens elk; [4] 
toont de vuurtoren van 
Rostock. 
Muziek komt aan de 
beurt met de herdenking 
van de 150ste geboorte
dagvan de componist 
Engelbert Humperdink. 
Het bijzondere stempel 

[5] is vervaardigd naar 
een oude foto van de 
componist uit het stads
archiefvan zijn geboorte
plaats Siegburg. De post
zegel toont meer elemen
ten, zoals een speelscène 
uit zijn bekendste werk, 
de sprookjesopera 'Hans 
en Grietje'. Met het bij
zondere stempel van het 
bronzen beeld van Hans 
en Grietje dat voor het 
stadhuis van Siegburg 
staat, kon [6] worden ge
maakt. De ansichtkaart is 
een reproductie van een 
oude kaart, waarop Hum-
perdincks kinderen, 
Edith en Wolfram, optre
den als Hans en Grietje. 
Twee Gedachtniskirchen 
verschenen in 2004 op 
postzegel. De Kaïser-Wil-
helm-Gedachtniskirche [7] is 

het bekendste werk van 
de Duitse architect Egon 
Bierman. Met gedurfde 
nieuwbouw naast de rui
nes van de oude kerk is 
het een van de bekendste 
monumenten van Berlijn. 
De Gedachtniskirche van 
Speyer [8] is een neogo
tisch juweel met zijn 
honderd meter hoge to
ren. De kerk werd ge
sticht om het begin van 
het protestantisme te 
herdenken, op de Rijks
dagvan Speyer in 1529. 
Speyer is bekender om 
zijn Romaanse dom, die 
diverse malen op een ze
gel verscheen. Afbeel
ding [9] toont de dom. 
waarvan de bouw begon 
in 1030 en die nu de 
grootste nog bestaande 
Romaanse kerk is op de 

werelderfgoedlijstvan 
Unesco. 
[10] is een mooie kaart 
Fur dich met een bloeien
de Camelia of Japanse 
roos. De grootste en be
kendste Camelia van 
Duitsland [11] staat in het 
slotpark Pillnitz in Dres
den. Die is 220 jaar oud 
en is uitgegroeid tot een 
8.6 meter hoge en 10.7 
meter dikke boom die 
35.000 bloeiende knop
pen heeft. Dit laatste 
dankzij een glazen kooi 
die 's winters over de 
boom gereden wordt om 
die tegen vorst te be
schermen. 
Tot besluit een klassieke 
kerstzegel [12] met De 
ulucht naar Egypte, een 
schilderij van Peter Paul 
Rubens uit 1614. 
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SAMENSTELLING: D. VEENSTRA, DE ACHTKANT 6, 
9285 VG BUITENPOST, EMAIL: D.VEENSTRA@CHELLO.NL 

De verzamelaars van het 
thema Bruggen worden 
zeker de laatste maanden 
 behoorhjk in de watten 
gelegd. Frankrijk het de 
ingebruikname van het 
viaduct van Millau op 3 
januari niet ongemerkt 
voorbij gaan, maar een 
regelrechte verrassing 
waren de velletjes 'Rot
terdam' en 'Weesp' in de 
reeks 'Mooi Nederland'. 
En bij heteerder versche
nen velletje 'Nijmegen' 
was het trouwens ook al 
raak en hetzelfde geldt 
voor de zojuist versche
nen velletjes van Goes en 
Monnickendam. Op het 
velletje 'Goes' staat de 
Ganzenpoortbrug en op 
dat van Monnickendam 
is het bruggetje te zien 
dat de Brugstraat met 't 
Prooyen verbindt. Dat be
looft nog wat, voor de 
overige velletjes! 
Op de thematische plus
sen en minnen van de vel
letjes in de reeks 'Mooi 
Nederland' kom ik waar

Links Goes, rechts Monnickendam 

schijnlijk volgende 
maand terug. 
Ook andere landen heb
ben aantrekkelijke uitgif
ten 'in de aanbieding'. Zo 
gaf Canada op 2 april een 
serie van vier zegels uit 
met foto's van Canadese 
bruggen. Op het eerste 
gezicht gaat het om een 
blok van vier zegels, 
maar in de visie van Cana
da Post is aanschaf daar
van niet voldoende. De 
zegels zitten namelijk in 
een vel van vier van deze 
blokken, in totaal dus 
zestien zegels. En waar
om 'moeten' Bruggenver
zamelaars een compleet 
vel kopen? Omdat op de 
achterkant van elk van de 
vier blokken een groter 
beeld van deze bruggen 
is afgebeeld. Leuk  of 
toch niet? Een vel kost 
wel acht Canadese dol
lars... 
De Jacques Cartierbrug 
verbindt het lie de 
Montreal met Longueil 
op de zuidelijke oever van 
de SintLaurensrivier. De 
overspanning bestaat dit 
jaar vijfenzeventig jaar. 
Jaarlijks passeren veertig 
miljoen voertuigen de 
brug. Bij het vormgeven 
van de zegels is gepro
beerd het dagelijks ge

bruik van de bruggen tot 
uitdrukking te brengen. 
Het valt niet meteen op 
en dat is ook de bedoe
ling van de ontwerper 
maar met behulp van een 
digitaal trucje toont de 
zegel het beeld van de 
brug zoals een automobi
list die in zijn of haar 
achteruitkijkspiegel ziet. 
De foto is ook bewust 
enigszins schuin ge
plaatst, net als het geval 
is met de foto van de An
gus L. Macdonaldbrug 
over de haven van Hali
fax, die deze stad ver
bindt met Dartmouth op 
de oever aan de andere 
kant van de haven. Toen 
deze brug vijftig jaar ge
leden in gebruik werd ge
nomen, was het een van 
de langste hangbruggen 
ter wereld. In combinatie 
met de (elders gemaakte) 

foto van een zeilboot lijkt 
het alsof de foto vanaf de 
brug van het schip is ge
nomen. 
Ook de Canso Causeway, 
de verbinding tussen 
Nova Scotia en Cape Bre
ton Island, bestaat een 
halve eeuw. Op de zegel 
gaat de beweegbare brug 
net dicht, nadat een 
(eveneens 'digitaal inge
last') schip van de kust
wacht de brug heeft ge
passeerd. 
Er was geen digitale truc 
nodig om de Suiinging 
Bridge in Souris (Manito
ba) sfeervol weer te ge
ven: de foto is genomen 
in de vroege morgen en 
dat verklaart de mistflar
den boven de rivier de 
Souris. Deze bijna 178 
meter lange brug stelt 
voetgangers sinds 1904 
in staat het centrum van 

de stad Souris te berei
ken; de overspanning is 
ook een belangrijke toe
ristische attractie. 

IJsland gaf op 26 mei een 
serie van drie zegels met 
afbeeldingen van brug
gen uit. Aanleiding was 
het honderdjarig bestaan 
van het drietal. Aanvan
kelijk dacht ik dat het 
hier om de eerste postze
gels metijslandse brug
gen ging, maar de catalo
gus bracht aan het licht 
dat er al eerder vijf brug
gen filatelistisch werden 
vereeuwigd. In 1978 werd 
al een brug (Skeidara') af
gebeeld en in 1992 en 
1993 werden zelfs series 
van twee Bruggenzegels 
uitgegeven. Ditmaal wa
ren twee hangbruggen en 
een normale brug aan de 
beurt. Bij de eerste twee 

UITGIFTEN MET EEN 
OPMERKELIJK TINTJE 

Het samenstellen van 
deze rubriek is steeds 
weer een soort afvalrace. 
Er is beperkte ruimte, 
dus moet een groot deel 
van de stapel folders, 
brochures, persberichten 
en van het nog steeds 
groeiende aantal email
berichten over nieuwe 
uitgiften terzijde worden 

o gelegd. U loopt daardoor 
= veel interessante thema
_ tische informatie mis. 
^ Gelukkig biedt het Inter
im net de mogelijkheid om 
^ zelf op zoek te gaan naar 
^ deze informatie. Een an
^ dere mogelijkheid is u 
"■ met een aantal korte be

CA£ richtjes te attenderen op 
•VW interessante uitgiften die 

in deze rubriek niet aan 
bod kwamen, maar waar
van belangrijke gegevens 

zijn te vinden in de ru
briek 'Nieuwe uitgiften'. 
Bij wijze van proef dit
maal zo'n 'tipparade', 
waarin de nadruk zal lig
gen op het aspect 'op
merkelijk'. 

O De zestigjarige her
denking van het einde 
van de Tweede Wereld
oorlog krijgt veel filate
listische aandacht. Uit
giften die aandacht 
besteden aan de bevrij
ding van de concentratie
kampen nemen daarbij 
een aparte positie in. 
Vooral de zegel die 
Oostenrijk in verband 
hiermee op 6 mei uitgaf 
('Bevrijding KZ Mauthau
sen') mag opmerkelijk 
worden genoemd. We 
zien de 186 treden lange 
'Trap van de dood' naar 
de granietgroeve, die de 
gevangenen elke dag 

moesten beklimmen. De 
rode strepen symbolise
ren het bloed en de dood 
van vele gevangenen. 

Dramatisch en 'heftiger' 
dan de zegel die de DDR 
in 1978 uitgaf Oostenrijk 
gaf ook in 1995 al een 
(Europa)zegel uit die op
viel door dramatische de
tails. Frankrijk gaf op 25 
april een algemene her
denkingszegel uit. Ont
werper Plantu schiep een 

niet alledaags beeld van 
de bevrijding van de con
centratiekampen door de 
Amerikanen en de Rus
sen. De serie 'Oorlog en 
vrede' die België op 9 mei 
uitgaf, bevat ook twee ze
gels die gewijd zijn aan 
de bevrijding van de con
centratiekampen. Op de 
ene zegel wordt het lijden 
van de gevangenen op 
aangrijpende wijze geïl
lustreerd met een aquarel 
van Wilchar. De andere 
zegel toont de bevrijding 
van AUach, een buiten
kamp van Dachau. 

O Zwitserland en Oos
tenrijk organiseren in 
2008 het Europees Kam
pioenschap Voetbal. 
Su;iss Post ziet daar wel 
brood in: vier jaar lang 
wordt een zegel uitgege
ven met op elke zegel een 
kwart van een grote voet

bal  een soort voetbal
legpuzzel dus. De eerste 
zegel verscheen op 10 
mei. Een moderne vorm 
van klantenbinding. 

O De Europazegels be
staan vijftig jaar. Maar 
wordt dat jubileum ei
genlijk wel gevierd? Het 
thema van de zegels is dit 
jaar immers 'Gastrono
mie'? Dat klopt; maar 
toch zijn er landen die 
het Europazegeljubileum 
niet onopgemerkt voorbij 
willen laten gaan. Op het 
Internet zijn al uitgiften 
aangekondigd van Fiji(?), 
Jamaica(?), Slovenië en 
Servië/Montenegro. 
Vooral de emissie van het 
laatste land (acht zegels 
en twee blokken) heeft 
een hoog nostalgisch ge
halte. Maar opgelet: op 
de website van het 
maandblad Filatelie werd 
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gaat het om de bruggen 
over de rivieren Jokulsd in 
Öxarfjöraiur en de Siogid 

in Grimsnes (in een PTT-
brochure Sogsbru ge
noemd); de bruggen zijn 
respectievelijk loo en 37 
meter lang. De derde 
brug, die over de La-
garfljót, is met zijn drie
honderd meter de langste 
van het afgebeelde drie
tal. 
Het jaar 1905 wasvoorde 
infrastructuur van IJsland 
belangrijk: behalve de 
drie genoemde bruggen 
werd dat jaar nog een 
andere brug voltooid en 
werd het wegennet met 
achttien kilometer uitge
breid. 

Hier en daar kun je op al
lerlei zegels bruggen ont
dekken. Een leuk voor
beeld is de Ierse emissie 
7 maart ('Cork aangewe
zen als culturele hoofd
stad van Europa in 

2005'): dit zegelduo laat 
een panoramisch beeld 
van de stad zien met op 
de voorgrond een zich 
over de volle lengte uit
strekkende brug. Brug-
genverzamelaars zullen 
er geen moeite mee heb
ben om te ontdekken om 
welke brug het gaat. 
Andere zijn Turkije (i 
mei, Adana) en Duitsland 
(7 april, aquaduct Mittel-
landkanaal). Gegevens 
zijn te vinden in de ru
briek 'Nieuwe uitgiften' 
van meijl. 
Zuid-Korea geeft op 23 
september de tweede se
rie uit in de reeks Brug
gen. Ik zag al een afbeel
ding van het blok van vier 
zegels - het is een serie 
om naar uit te kijken! 

SCHRIJNEND 
PRIORITY-LEED 

Kun je als postadmini-
stratie in de prijzen val
len met velletjes die voor
zien zijn van 'ontsieren
de' Pnonti|-vignetten? In 
ons land wel. De uitgifte 
'De Veluwe' van TPGPost 
eindigde als tweede in de 
strijd om de mooiste 
postzegels van 2004. In 
2003 eindigden de post
zegels metals onderwerp 
'Het Nederlandse Wad' 
zelfs op de eerste plaats. 
Begrijpelijk dat TPGPost 
in een persbericht over de 
velletjes 'Honderd jaar 
Natuurmonumenten' ju
belt: 'Voor 2004 maken 
de postzegels van de Ve
luwe een goede kans!' 
Gelukkig duiken die Pno-
nty-vignetten alleen op 

bij velletjes met zegels 
voor het Europees post-
verkeer. Ze zaten ook in 

landse zegels: onze zui
derburen, de Belgen, 
moeten het zelfs doen 

vendien niet uitgesloten 
dat we er over een paar 
jaar zó aan gewend zijn. 

de V f̂adden- en Veluwe-
velletjes, maar door de 
kleurstelling van die vel
letjes viel het met de 'ont
siering' nog wel mee. 
Maar nu, bij het velletje 
'Brunssummerheide', 
zijn de vignetten veel te 
nadrukkelijk aanwezig. 
Ook de streepjescode van 
dit velletje heeft een veel 
te zwaar accent gekre
gen. 
Was daar iets aan te doen 
geweest? Waarschijnlijk 
niet: de ontwerpers heb
ben de harde commercië
le wetten van de moderne 
postbezorging maar te 
accepteren. Postzegels en 
velletjes: het waren lange 
tijd bijzondere grafische 
hoogstandjes. Die tijd is 
voorbij; het zijn gewoon 
'producten' geworden. 
De klacht geldt overigens 
niet alleen voor Neder-

met hardblauwe en felro
de Prior-vignetten! Bij ze
gels kun je dat nog ver
helpen (je 'stript' de vig
netten gewoon van de ze
gels), maar bij briefkaar
ten ligt dat anders. De Post 
gaf op 4 april vijf kaarten 
op het thema'Huis 
Cauchie' uit, die voorzien 
zijn van een ingedrukte 
pnor-postzegel. De 
kunstzinnige afbeeldin
gen gaan daardoor nood
gedwongen vergezeld 
van zo'n rood Pnor-vig-
net. En ook hier ont
breekt de streepjescode 
niet. 
Moetje dergelijk materi
aal - zeg maar om esthe
tische redenen - nu we
ren uit een thematische 
verzameling? Het is het 
oude verhaal: u moet ook 
op dit punt zelf uw prio
riteiten stellen. Het is bo-

dat we door hetpriority-
bos de vignetten niet 
eens meer zien... 
Terug naar Nederland, 
naar de Natuurmonu
menten-emissie: die wit
te stippellijnen om de 
dieren en de waterlelie 
vind ik zó gruwelijk, dat 
ik de zegels niet in mijn 
verzameling zou willen 
opnemen. Natuurlijk is 
er door de ontwerpers 
een 'grafische verklaring' 
bedacht: bij het Naarder-
meer verwijzen de gol
vende lijnen van de on
dergrond naar lucht- en 
waterstromen, bij de 
Brunssummerheide re
fereren ze aan geuren en 
stuivend zand. Volgens 
mij wordt het belang van 
zulke 'grafische accen
ten' schromelijk over
schat. Die ondergrondlij
nen spelen gelukkig een 

op 19 april gemeld dat de 
geringe oplagen van de 
uitgiften van Joegoslavië 
de oorzaak zijn van het 
ontstaan van 'moderne 
zeldzaamheden', waar
voor exorbitant hoge prij
zen moeten worden be
taald. Hoe het met Ser
vië/Montenegro staat 
weet ik niet, maar het is 
misschien verstandig de 
zaak in de gaten te hou
den. 

O Nieuw Zeeland begon 
in 1905 met het uitgeven 
van postzegels. Reden 
voor een filatelistisch 
feestje: er verschijnen in 
totaal drie herdenkings
series op het thema 150 
Years ofStamps 1905-2005, 
samen goed voor vijftien 
zegels met het thema 'ze
gel op zegel' met aan
dacht voor uitgiften van 
de afgelopen honderd-

150 Years of stamps ^ 
1905 1955 

i New Zealand 9 0 e 

vijftig jaar. In de eerste 
serie komt bijvoorbeeld 
de bekende Life Insurance-
zegel van 6 d. (die met de 
vuurtoren) voor. 

O De bekende 'serviceor
ganisatie' Rotary bestaat 
dit jaar honderd jaar, een 
feit dat u dankzij de talrij
ke jubileumzegels met 
het Rotary-logo in de ru
briek 'Nieuwe uitgiften' 
vast niet zal zijn ontgaan. 
Zelf krijg ik dan last van 
het 'meer-van-hetzelfde'-

syndroom. Thematisch 
veel interessanter zijn de 
uitgiften die aandacht be
steden aan het in 1985 
begonnen PolioPlus-pro-
ject, dat tot doel heeft 
kinderverlamming uit te 
bannen. De Belgische 
'dubbelzegel' (Rotary-
logo en PolioPlus) is de 
moeite waard, maar de 
zegel van Argentinië 
spreekt nog meer aan. 

O Zuid-Korea gaf op 12 
februari een zegel uit met 
een wellicht uniek me
disch thema. Onderzoe
kers uit dat land zijn er in 

2004 in geslaagd gek
loonde menselijke eicel
len op te kweken tot een 
embryo van een week 
oud. Uit dat embryo haal
den ze stamcellen die ge
bruikt kunnen worden 
om er erfelijke ziekten 
mee te behandelen. Het 
leverde een bijzondere 
zegel op. 
Stamcellenonderzoek is 
vooral in de Verenigde 
Staten heel omstreden. 
De Verenigde Naties be
sloten in 2004 dat rege
ringen zelf moeten be
slissen of ze met stam

cellen willen werken. 

O Het eenzame bestaan 
in het Zuidpoolgebied 
leidt kennelijk tot bijzon
dere interacties tussen 
mens en dier; ik be
schreef al eens een 'ont
moeting' van een doedel
zakspeler met een pin
guïn. Ook opmerkelijk is 
een zegel die Zuidpool
gebied (Frans) op 4 
maart uitgaf Op de zegel 
knielt een man bij een 
pinguïn, met daarbij de 
tekst Conuersation intime 
('intiem gesprek')... 
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onopvallende rol. Waar
om hieraan dan ook nog 
eens de wèl opvallende 
gestippelde contour
lijnen moesten worden 
toegevoegd is me een 
raadsel. U mag daar 
uiteraard best een andere 
mening over hebben. Of 
u de zegels in uw collec
tie wilt opnemen bepaalt 
u tenslotte zelf] 

FINSE JONGEREN 
ONTDEKKEN GOLF 

Ondanks de groeiende 
populariteit is golf vrij
wel overal een mannen-
sport. Maar in Finland is 
golf vooral een 'familie-
aangelegenheid'. 
Logisch dus, dat het vel
letje met vier zegels van 
€ 0.65 dat Finland op 11 
mei uitgaf, een heel an
der beeld laat zien dan we 
van andere golfpostze-
gels gewend zijn. 
De 'hoofdrol' is wegge
legd voor twee jonge spe
lers en verder staat het 
velletje geheel in het te
ken van de beoefening 
van de golfsport door het 
gezin - uniek en daardoor 
heel aantrekkelijk voor 
dit thema. 
In de serie is bovendien 
een aantal herkenbare 
elementen van de golf
sport in beeld gebracht. 
Meer dan go.ooo Finnen 
beoefenen de - ook in 
hun land nog steeds po
pulairder wordende golf
sport. 

Nu we het toch over golf 
hebben; verzamelaars 
van dit thema wijs ik 
graag - voor zover nog 
nodig - op het bestaan 
van de club van golfver-
zamelaars Swing Time Phi
lately. Het lidmaatschap 
kost €25.- per jaar, waar
voor u onder meer een 
catalogus van alle golfze-

gels krijgt die jaarlijks 
met aanvullingsbladen 
actueel wordt gehouden. 
Nadere informatie; rob-
i)antuyl(a)planet.nl. 

CATALOGUS 
EUROPA 2 0 0 5 

Dit voorjaar verscheen bij 
Domfil, de bekende 
Spaanse uitgever van 
voornamelijk themati
sche catalogi, de catalo
gus Europa-CEPT|PostEurop 
2005. Deze zesde editie is 
bijgewerkt tot en met de 
uitgiften van 2003 (the
ma: 'Affiches'. 
Het gaat om een bijna 
400 bladzijden tellend 
boekwerk dat niet alleen 
een compleet overzicht 
van Europazegels te bie
den heeft, maar dat ook 
heel mooi is uitgevoerd; 
ideaal dus voor verzame
laars van Europazegels. 
Alle sinds 1956 uitgege
ven zegels, vellen, blok
ken, velletjes, postzegel
boekjes en zelfs proeven 
zijn in kleur afgebeeld. 
De opvolger van de CEPT, 
PostEurop, organiseert te
genwoordig een wed
strijd onderde titel 
'Mooiste Europazegel 
van het jaar'. Deze catalo
gus verdient eigenlijk een 
vergelijkbare onderschei
ding! 

150 JAAR SPOORLIJN 
DUBLIN-BELFAST 

Het leuke van jubileum
uitgiften is dat in veel ge
vallen oud en nieuw wor
den samengebracht. Zo
als bij de serie van vier 
zegels die Ierland op 5 
april uitgaf, bij het 150-
jarig bestaan van de 
spoorlijn Dublin-Belfast. 
Op de twee samenhan
gende zegels van 48 c. 
zijn zowel de trein uit 
1951 als die uit 2005 te 
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zien, zodat 'oud' eigen
lijk maar een halve eeuw 
oud is. 
Op de linkerzegel arri
veert de Belfast-Dubhn Ex
press 'Enterprise' op Amiens 
Street (Connolly) Station in 
Dublin (ca. 1951). De lo
comotief is een V Class 3 
Cylinder Compound 4-4-0, 
de 'Merlin' nummer 85. 
Op de rechterzegel is de 
huidige Enterprise-trein af
gebeeld. Het logo met de 
deze naam staat links van 
de voorste deur. 
Dezelfde trein zien we 
ook op de zegel van 65 c , 
waar hij klaarstaat op 
Belfast Central Station, het 
vertrekpunt van de trein. 
De moderne Enterprise 
verbindt de steden Du
blin en Belfast met el
kaar, volgens het duw-
trek-principe. Een 201 
Class-diesellocomotief 
trekt de trein van Belfast 
naar Dublin; op de terug
reis duwt dezelfde loco
motief de trein weer te
rug. 

De voltooiing van het via
duct over de rivier de 
Boyne in Drogheda in 
1855 maakte het mogelijk 
om de spoorlijn Dublin-
Belfast in gebruik te ne
men. Dat viaduct zien we 
op een zegel van 60 c. 
(die overigens een mooie 
aanvulling vormt op een 
collectie 'Bruggen'). Op 
de zegel heeft de stoom
trein net het station van 
Drogheda verlaten; hij 
stoomt op richting Bel
fast en wordt getrokken 
door een Q Class 4-4-0-I0-
comotief met het num
mer 131. 
De ultramoderne Enterpri
se die tegenwoordig 
wordt gebruikt biedt een 
heel comfortabele vorm 
van openbaar vervoer. De 
trein rijdt met een snel
heid van 145 kilometer 
per uur en de passagiers 
worden verwend met air
conditioning, tapijt op de 
vloer, getinte ramen en 
volledig verstelbare stoe
len. Misschien iets voor 
de NS? 

FOUTJE HIER, 
FOUTJE DAAR 

Onder het kopje Verande
ring van het klimaat (Fila
telie van april jl.) schreef 
ik dat in 2002 500 biljoen 
ton ijs losraakte van de 
Larsen B-ijsvlakte. De 
heerJ.A. den Duik uit Wa
geningen wijst er op dat 
het woord billion voor een 
Engelsman iets anders 
betekent dan voor een 
Amerikaan. De een denkt 
dan aan een biljoen, de 
ander aan een miljard -
nogal een verschil, dus. 
Als er 500 biljoen ton ijs 
zou smelten zou de zee
spiegel stijgen met pak

weg anderhalve meter -
rampzalig, natuurlijk. 
Het smelten van 500 mil
jard ton ijs levert een stij
ging op van slechts an
derhalve millimeter. Ook 
niet best, maar het geeft 
aan dat de vertaling van 
het woord billion in 'bil
joen' in dit geval niet juist 
was. Dank aan de heer 
Den Duik voor zijn cor
rectie. 

Dankzij de vraag van een 
Vogelverzamelaar kwam 
ik met hulp van een Bel
gische verzamelcollega 
een 'leuke fout' tegen op 
een van de zegels van 
SR$ 0.20 in de serie 'Vo
gels' die Suriname op 21 
oktober 2004 uitgaf Zo
als ook in de rubriek 
'Nieuwe uitgiften' werd 
vermeld, is op beide ze
gels met deze waarde de 
naam Calliphlox amethys-
tria (amethistboself) aan
gebracht. Op de website 
van Kjell Scharning 
(u)U)u;.birdtheme.orfl) is de 

tweede naam gecorri
geerd in Hylochans sapphi-
rina (roodkeelsaffierkoli-
brie), een benaming die -
gelet op de afbeelding -
veel aannemelijker lijkt. 
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Horns on mum . . . 
e we must be joking 
A NEW series of stamps just released 
includes one of an anatomically incor
rect merino sheep with two lambs. 

The stamp - of which about one 
million were produced — features a 
ewe whose head is adorned with 
curled horns. While a ewe can grow 
horns, such a magnificent set would 
only be found on a ram but othar 
features a ram has were missing from 
the picture. 

National Party MP Katherine 
Rich, who worked in agricultural 
marketing before becoming an MP, 
spotted the error. 

"The stamp is an absolute miposs-
ibility. Basically anybody knows a 
merino ewe doesn't have horns and if 
it is a ram well, there'd be some tell
tale dangly bits, wouldn't there?" 

The stamps were a joke and should 
be withdrawn, she said. 

'"ITiey launched this stamp collec
tion with great fanfare but rather 
than be cocky about it they should be 
sheepish. 

"The stamp is an insult to rural 
New Zealand. Given the sheep is a 
major icon of this countiy you'd think 
they would have at least passed the 
stamp design by someone with know
ledge of ^riculture." 

New Zealand Stud Mermo Hreed-
' ers Society chainnan Robert Gibson, 

who has 7000 merino at his Malvern 
Downs pn^ r ty , said: "You'd never 

Sheepish: The horned ewe 

get a ewe looking like that That's a 
ram with two lambs. When a sheep is 
castrated they have little homs but he 
would have to have nuts to grow 
homs like that That's dreadftU." 

Mr Gilraon said the image was not 
good for the mermo industry. 

Artist Samuel Sakaria admitted he 
had taken artistic licence with the 
stamp design. 

"The males have the curly homs. I 
thought ji^t to add a bit of a dynamic 
I'd just add in the male equivalent as 
opposed to the female." — NZPA 

MOOIE GRAP: OOI 
MET HOORNS [1] 

Toen ik onlangs in 
Nieuw-Zeeland was, 
kwam ik het bijgesloten 
artikel tegen in een krant. 
De tekst van het bericht 
spreekt voor zichzelf. 

POSTZEGEL EN MUNTHANDEL 
ROLAND VAN DOMBURG, DELFT 

MOOIE GRAP: OOI 
MET HOORNS [2] 

Welke bioloog-filatelist, 
dierenarts-filatelist of 
zomaar een verzamelaar 
(bijvoorbeeld van het the
ma 'dieren') kan zien 
waarom New Zealand 
Post erin slaagt zich bela
chelijk te maken? Elemen
tary, my dear Watson, 
placht Sherlock Holmes 
te zeggen. Wat op de 
Nieuw-Zeelandse zegel is 
afgebeeld wordt veron
dersteld een Merino-ooi 
met met lammeren te 

zijn. Maar bij Merino-
schapen hebben alleen de 
rammen hoorns: de ooi
en zijn hoornloos! 

RIEN VAN DER WOUDEN DVM 
NELSON (NIEUW-ZEELAND) 

De briefschrijvers Roland van 
Domburg en Rien van der 
Wouden danken ive hartelijk 
voor het doorgeven van deze 
(m)ooie vergissing. Ook lezer 
Frans-Rin van den Akker uit 
Waddinxveen stelde ons in 
het bezit van het bewuste ar
tikel. Red. 

'WEKEN' GINGEN 
TE VROEG VAN START 
^Nv^rav^p^wv^p^^«« 

MÊÊÊaÊéM 

Ik stuur u een kopie van 
een zegel uit het velletje 
'Weken van de kaart' uit 
2004. De zegel werd offi
cieel op I september 
2004 uitgegeven, maar ik 
kreeg op 31 augustus een 
aantal enveloppen bin
nen waarvan er een was 
voorzien van een zegel 
uit het bewuste velletje. 
De zegel bleek al op 29 
augustus te zijn afge
stempeld; hij moet dus 

op z'n minst enkele da
gen voor de oßrciele uit
giftedatum zijn verkocht. 

lOHN VENINGA, GRONINGEN 

VERVOER PER POST 
NIET ALTIJD VEILIG 

Over de werkwijze van 
TPGpost ben ik bijzonder 
verontwaardigd. Sinds 
begin vorig jaar komen 
geregeld brieven met 
postzegels die me wor
den toegezonden uit Ne
derland, Duitsland en 
België niet bij mij aan. 
Vanwege de vrij lage 
waarde - tussen de 20 en 
30 euro-laat ik zulke 
brieven niet aangetekend 
verzenden. ledere keer 
als ik een aanmaning 
kreeg om te betalen, ging 
het om een zending die 
dan bijvoorbeeld twee 
maanden daarvoor bleek 
te zijn verstuurd. Ik heb 
hiervoor de afdeling Con
sumentenservice van 
TPGPost ingeschakeld, 
die iedere keer beloofde 
dat er werk van zou wor
den gemaakt. Tot op he
den heb ik daar echter 
niets van gemerkt. 
Eind vorig jaar stuurde ik 
een brief naar de Opspo
ringsdienst Leeuwarden 
van TPGPost; dit op ad
vies van een TPG-mede-
werker in Eijsden. Ik ver
meldde in deze brief 14 
probleemzendingen, 
waarvan vijf met postze
gels. Ik ontving nooit 
antwoord. Begin van dit 
jaar stuurde ik weer een 
brief met een nieuwe 
melding, met daarbij het 
verzoek om op mijn eer
dere briefte willen ant
woorden. Ik vernam 
niets. In februari maakte 
ik weer melding van een 
vermiste zending; de ver
zender - een firma uit 
Duitsland - had me in
middels een betalings
aanmaning gezonden. 
Op deze laatste brief 
kreeg ik tot mijn stomme 
verbazing een brief met 
daarbij een schadeformu
lier voor een pakket, ter
wijl ik zelf niets ver
stuurd had. Ik heb alles 
maar teruggezonden met 
de vraag of het nu echt zo 
moeilijk is om mijn brie
ven te lezen. Ik kreeg 
toen een telefoontje van 
de bewuste afdeling, 
waarin me verteld werd 
dat ik mijn vermissingen 
moest melden bij Consu

mentenservice - maar ja, 
dat had ik al een jaar lang 
gedaan. 
Ik ben al mijn hele leven 
verzamelaar (ik ben over 
de zeventig) en ik zoek 
thema's (zoals Byzantijn
se kunst) waarvoor ik be
ter in Duitsland terecht 
kan dan hier. Het plezier 
van het verzamelen is 
door de diefstallen (en 
het feit dat er geen bevre
digde oplossing kan wor
den gevonden) inmiddels 
behoorlijk vergald. 
Deze briefis bedoeld als 
een waarschuwing; ver
zending per post is lang 
niet altijd zo veilig als het 
wel lijkt. 

J.M. WIERMANS, MARGRATEN 

'N BRUINE CROUWEL, 
MAAR DAN GRIJS 

In 1986 werd een cijfer-
postzegel van 65 cent in 
het type-Crouwel uitge
geven (NVPH-nummer 
1116, boven). Deze zegel 
heeft normaal een licht
bruine kleur. In mijn be
zit heb ik echter een ze
gel die niet lichtbruin is, 
maar grijs, ongeveer zo
als de zegel van 65 cent 
(onder). 
Ik heb deze zegel destijds 
in een badje met lauw 
water waaraan niets was 
toegevoegd, afgeweekt. 

Het is me bekend dat be
paalde zegels door de in
werking van licht kunnen 
verkleuren. Deze zegel is 
echter in 1986 uitgegeven 
en - zo blijkt uit het stem
pel - ook in dat jaar ge
bruikt. Ter controle heb 
ik een goed exemplaar 
maandenlang in de ven
sterbank, in de felle zon, 
gelegd; van een verkleu
ring was niets te merken. 
Zijn er wellicht lezers van 
Filatelie die bij deze zegel 

kleurafwijkingen hebben 
geconstateerd? In dat ge
val zou ik daar graag iets 
naders van horen. Ik 
hoop dat diegenen die 
iets te melden hebben, 
contact willen opnemen 
met de redactie. 

G. BAARSLAG, VAASSEN 

VREEMDE 
VERTANDING 

Diverse deskundigen, 
veilinghouders en andere 
heb ik erover geraad
pleegd, maar niemand 
weet wat er met de zegel 
die ik u hierbij voorleg 
aan de hand is (boven de 
afwijking, onder een nor
male versie). Zijn er mis
schien lezers die er iets 
meer over kunnen vertel
len? 

A.J. RUITENBURG, BODEGRAVEN 

NAAM CORNELIS 
JETSES ONGENOEMD 

In uw blad Filatelie kon
digde u onlangs de nieu
we Zomerpostzegels aan 
(thema'Ot en Sien'). 
Nergens vermeldt u dat 
die prachtige tekeningen 
gemaakt zijn door Corne
lls Jetses. Misschien kunt 
u dit alsnog in uw blad 
vermelden? 

G.G. COHEN, AMSTERDAM 

U heeft volkomen gelijk: de 
noam van Cornells Jetses 
(foto) had moeten morden 
vermeld. We dat hiermee te 
hebben rechtgezet. Red. 
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AANGEBODEN 

Zwitserland 18502004, 
Liechtenstein 19122004, uit
gezochte kwaliteit, **/0, zeer 
voordelige prijzen. Grote lijst 
gratis. R. VoUenweider, Sasso 
Boretto 2, CH 6612 Ascona. 
Tel./Fax 004109179123 54. 

WWW.stores.ebay.nl/philatoon 
Bekijk deze site voor mijn 
aanbiedingen  Philatoon. 
0545^95508

Ansichten, munten, zegels, 
postboekjes, blokken: www. 
pennyblack.nl Groen Volkers 
0725116991 

Roemenië 5°/oi5°/o Michel 
pfr., gest. 18582004. Gratis 
prijslijst. Dan, OP48CP27, 
Boekarest2, Roemenie. 

DDR 25% Bund Berlin Reich, 
N.L. en div. €landen v.a. 35%. 
J. Römkes. Tel.: 0455462894. 

www.flevolacus.nl voor 
Filatelistische literatuur en 
prentbriefkaarten. Flohil 
0651386306. 

Elk kwartaal 2 zeer grote vei

lingen vol Engeland en gebie

den bij Studiegroep Britannia. 
Bekijk ze op www.sgbritannia. 
nl of bel 0703860232. 

Eurocat Europa Cept. Inkoop 
de hoogste prijs Cept en uitge
breid meelopers. Ook voor uw 
manco's. 0180520069. Email: 
pluijmpies(3)hotmail.com. 

Partijen/restanten/nieuwtjes/ 
accessoires/voorraad. CFilate
lico, Havenstr. 43, Woerden. 
www.centrofilatelico.nl 
0348423885. 

Polen, Joegoslavië Roemenië 
Albanië Hongarije, Bulga

rije, TsjechoSlowakije. PZH 
Wiktor, Hodgesstr. 13, 6135 CS 
Sittard. Tel/fax: 0464512751. 
Ook rariteiten! 

Int'l Bulletin Neth. Philately 
News Opinion Articles, 4x16 
pp in full color (g) 17 euro p yr. 
F. Rummens, Raperbeek 82, 
3772 RW Barneveld. 

BRD: 200 versch. gebr. grf 
zegels met toesl. € 15, giro 
972073 t.n.v. G. Schonewille, 
Pr. Beatrixlaan 144, 2286 LD 
Rijswijk, tel.: 0703941745. 

° Gratis prijslijsten postfrisse 
(M zegels van vele thema's. Wien, 
— Pb225i7, i iooDAA'damZ.0. 
^ Tel/fax: 0206974978 en www. 
—. wien.nl 

j ^ Nederland: 400 versch. gebr. 
2 grf zegels €15,giro 972073 
— t.n.v. G. Schonewille, Pr. 

Beatrixlaan 144, 2286 LD 
C l A Rijswijk, tel.: 0703941745. 

Gratis prijslijst voor leuke 
en goedkope aanbiedingen. 
L Stienstra, Barietgeel 21,2718 BL 
Zoetermeer. Tel.: 0793610229. 

ÜÜBewaren en uitknippen!!!! 
Foxphilately(3)post.com Ruil
adres voor alle toekomstige 
mooiNederland velletjes. 
0246417236. H. de Vos. 

Frankering te koop aangebo

den Nederland en buitenland. 
K. de WoIfF, Galjoen 2729, 
8243 LG Lelystad. 
TeL:0651336757. 

Aangeboden: gratis prijslijst 
postfris o.a. Nederland, Enge

land, Suriname en Ned. Antil

len. K. Buisman, Liendenhof 
217,1108 HN Amsterdam. 
Kijk op www.hollandstamps.nl 
voor mooie aanbiedingen ze
gels H munten. W. Groeneweg 
0703855202. 

I Kilowaar, 60% herdenkings
zegels: 150 grams Finland of 
Noorwegen € 20,. 120 grams 
Denemarken of Zweden € 10,
in een brief of op Postbank 
gironummer 1624853. Franco 
thuis. Wantlist service. Corres
pond in English. LennartRun
fors, Godandsgatan i, SE60217 
Norrköping, Zweden. Email: 
Iennart.runfors(3)swipnet.se 

Mooi Nederl.: Weesp & Rotter
dam € 5,. Duitsland 2004; pfr 
€ 65, . Gest: € 46,. 2003: pfr 
€ 90,. Gest: € 80,. Duitsl. 
100 van 2002 tot heden € 10,. 
Euromunten; San Marino 041, 
2 en 5 et. € 5,. 
VerseveldBoschman, 
De Olmen 80,6903 BP Zevenaar. 
Tel. 0316343537. Giro: 
5.312.882. Bank: 304810398. 

Ned. Kinderbedankkrt. (ook 
gevr.) maxikrt, postfris, FDC's, 
AutBJ, combin. Lamantrip 
0499474163. 

Kilowaar prima kwal. 200 gr. 
Grf Duitsland waarbij nieuw, 
toeslag + HW € 8,. 200 gr. 
Grf mix Europ. landen waarbij 
nieuw € 11,. Bank 894812335. 
H.J. de Vries, Heemskerklaan 
16, 2181XR Hillegom. 
Tel.: 0252518302. 

Duitse Rijk postfris vanaf 25% 
Michel. F. Cahn, Cannenburg, 
1081GX A'dam. 0206441430. 

Gestempeld motief van diverse 
thema's nu op 
www.gestempeldmotiefcom. 
Ga eens kijken! 

Nederland: 500 versch. gebr. 
grf Zegels € 10,in brief 
J. Odenhoven, tel.: 0610104734. 

Stampsandcoinsweb.com 
elke week nieuw aanbod tegen 
aantrekkelijke prijzen, 
Spanjersberg, 0715145332. 

Jaargangen "Filatelie" vanaf 
1984 ingebonden p.st. € 6,. 
Aris.visser(a)hccnet.nl 

USA 100 versch. grf met nwste 
€ 8,50.10 series van 4 met nw
ste € 8,50. Mancolijst mogelijk 
ook voor blokjes. Giro 1282149 
mv J. Dijkstra, Lindenoord 20, 
8172 AL Vaassen 0578571958. 

i 100 OostEur. Vóór 1956; 100 
[ naar + wens retour. Lagerwerf, 

Weenderstr. 23, 9551TJ Sel

lingen. 
I 

Maanblad Filatelie 1940 
t/m 2000 ingebonden 

j €75,(Ned.).LHendrix 
0774651251. 

Frankrijk cat. 60 documents 
^ Philateliques in ringbanden 
! 1974 t/m 2004, prachtige 
I complete collectie. H. Kemp 

0235285576. 

Bundespost postfris collecties 
van 1948 t/m 1969 tegen 
15%, na 1969 t/m 2001 tegen 
35% onder nominaal, gest. 
19662003 4% v.d. cw! J. Roos, 
Josefplein 22, 5552 HV 
Valkenswaard. 0402017307. 

Thailand blokken pfr. Vanaf 
nr. I t/m 2004 allen voorradig. 
Gratis prijslijs. L. de Groot, 
tel.: 0184412001 na 19.00 
uur. Email: leen.pranee. 
groot(J)planet.nI 

500 versch. Europa € 5, in 
brief of giro 3330084. 
G. Boetzkes, Schooneveld
str. 17, 5703 AR Helmond. 

Gave FDC Ned. ongest. In 
albums div. no. B.v. loi t/m 235 
met A no: of 300 t/m 414. Geen 
losse lev. excl. verz. kosten. 
Inl.: 0306963907. 

Enveloppen Luchtvaart 
museum Soesterberg i t/m 
36. Enveloppen vliegkamp de 
Kooy 3 t/m 40 t.e.a.b. H. Vos, 
0299643240. 

GEVRAAGD 

Postzegelverzamelingen van 
de gehele wereld te koop 
gevraagd. Tel.: 0703388427. 
Dick van der Toorn. 

Medeverzamelaars Engeland 
en gebieden gezocht! Vindt 
ze bij studiegroep Britannia. 
Bijeenkomsten, rondzending, 
veiling, blad. Bel 0703860232, 
zie www.sgbritannia.nl 
See you! 

Mooie collecties v.d. hele 
wereld. Gratis taxatie, vlot 
afgehandeld. W. v.d. Berg, 
Valkhof 94, 2261 HV Leid
schendam of tel.: 0703272108. 

Verzamelaar zoekt goede 
grote verzamelingen te koop. 
H.M. van Dijk, tel: 0553660475. 

Gezocht: Firmaperforaties. 
Koop of ruil. Elke hoeveel
heid. W. Manssen, Laan der 
VN 31, 3844 AD Harderwijk 
0341417980. 

FILITALIA contactgroep voor 
Italiëverzamelaars 6 veilingen 
p.j. www.filitalia.nl of 
0703460328. 

Plaat'/etsingnummers koop/ 
ruil. H.T. Hospers, Binnen

horst 10, 7909 CM Hoogeveen. 
Inl.: 0528268642. 

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 
email (scan met vraagprijs) 
aan: T.H. Siem, email: 

I hsiem(3)tampabay.rr.com 

I Frankering te koop gevraagd 
' Nederland en buitenland. K. de 

WolflF, Galjoen 2729, 8243 LG 
Lelystad. Tel.: 0651336757. 

Filatelie 2001 nr. 256710. 
Mw. Van Soest, Burg. Haef
kensstr. 44, 3991 DC Houten. 
Tel.: 0306371815. 

Postzegels van mooi Neder

land. Bel na 18.00 u. B. Boere, 
0610867993. 

Te koop gevr. grote NVPH 
catalogi in originele staat 
'935>1950,1953,1956. Tevens 
diverse junior catalogi gevr. K. 
Wijma 0511431433. 

Beginners verzameling Japanse 
bezetting. M. Venema, Postbus 
414,4870 AK EttenLeur. 

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 
OudBeijerland. Contributie 
€11,p.j. 

Israël: gratis prijslijst en 
verzorging van abonne
menten. Inl.: A. Bouwense, 
tel.: 0113212762. Email: 

ambouw(5)zeelandnet.nl 

Studiegroep Britannia, de ver
eniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden. 
Maak eens kennis, bel 
0703860232, zie 
www.sgbritannia.nl Blad, 
meetings, veiling, boekjes. 

De website www.philauno.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 misloopti 

Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars (CFV) voor allen 
met interesse voor postzegels 
van Frankrijk & voorm. Franse 
koloniën. Eigen blad, veiligen, 
rondzendingen, 4 bijeenkom
sten p.j. in Utrecht. Contr. 
€ 19,. Info: Frits Bakker, 
tel/fax 0546827552, email: 
CFVMarianne@)cs.com 

Postzegelboekjes? Rolzegels? 
Automaatstroken? Hangblok
jes? Mailers....? De filatelie is 
in beweging! Blijf op de hoogte 
en kijk bij: www.postaumaat.nl 
Of bel gewoon naar S.J. Delfos 
0302932685. 

Kantoorpost gezocht 
Nederland en buitenland, ook 
te koop. K. de Wolff, Galjoen 
2729, 8243 LG Lelystad. 
Tel.: 0651336757. 

Postzegelkring Latijns 
Amerikawww.laca.nl, € 2 0 , 
2 x kringnieuws, 4 ruildagen/jr. 
Inl. 0105013334. 
H. v. Brinkgreve. 

Interesse in plaatfouten? Kijk 
eens op www.plaatfouten.net 
Email: keesbest@planet.nl 
0610053656. 

■ ^ H M f « . I ^ H^ w " * " '^' ^f^ 
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NEDERLAND BLOKKEN & VELLEN 
Were ldw i j d is het verzamelen van b lokken en vel let jes een e n o r m e rage. De poster i jen van vee l landen brengen m e t g r o t e rege lmaat allerlei 
b i jzondere blokjes en vel let jes uit . 
Neder land is voora l bekend o m zi jn kinderblok jes en sinds de laatste jaren verschi jnen er ook leuke mini ve l le t jes m e t 1 o f 2 zegels. Voorts 
zijn er sinds 1993 ook d e z g n . k le ine ve l len ' van 5, 10 o f soms 2 0 zegels. A l m e t al leek het ons leuk o m alle blokken en ve l len eens onder 
u w aandacht te brengen . In de NVPHspeciaalcata logus, ed i t ie 2 0 0 4 , is eveneens een l i jst van vel le t jes o p g e n o m e n (b l z .422 /423) . 

LEGIOENBLOKKEN 
Cat. nrs 402403B 

Jm Luxe postfrisse 
^ ^ ^ blokken(2) 

onze prijs € 1 9 9 , 

KINDERBLOKKEN 
Luxe postfrisse 
blokken en 
uiterst voordeli; 
geprijsd ! 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

n r854 ) 
nr875) 
n r899 ) 
n r 9 1 7 l 
nr9371 
n r983 ) 
n r1001 ) 
n r1024 ) 
n r1042 ) 
n r1063 ) 
n r1083 ) 
nr 1107) 
nr 1150) 
n r l l 7 t ) 
n r l l Q O ) 
n r I 2 l 4 ) 
n r l 2 3 6 ) 
n r l 2 7 9 ) 
n r l 2 9 9 ) 
n r l 3 2 0 ) 

3 1 , 
2.75 
4 ,50 
7,50 
8 , 

16,75 
9,50 
7, 
9, 

4 , 

3,

J ,50 
2,50 
2.50 
2,50 
2,50 
2,50 
2.50 
3, 
3,75 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2 0 0 0 
2001 
2002 
2003 
2004 

( n r l 3 4 4 ) 
(nr 1366) 
(n r1390 ) 
(n r1418) 
(n r1438 ) 
I n r1460) 
(nr 1486) 
(n r1541) 
(n r1578 ) 
(n r1627) 
(n r1661) 
(n r1701 ) 
(nr 1739) 
(n r1787) 
(n r1855) 
(n r1930) 
( n r 2 0 l 3 ) 
(nr21141 
(n r201 1) 
( n r 2 2 9 5 j 

3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
4 , 
4 , 7 5 
4 , 5 0 
5,50 
5,50 
5,50 
5,50 
6 ,50 
8, 

8 , 
7, 
7,

7, 
6 , 
6 . 

SPECIAL I 
Alle kinderblokken 1965 t /m 
(15 stuks) in eén koop. 

nu 

1979 

voor.. 98,50 

SPECIAL II 
Alle kinderblokken 1980 t / m 2004 
(25 stuks) in één koop. nü voor... 09,

AMPHILEX BLOKKEN 1967 
De veel gevraagde tentoonstellingsblokken. 
Cat. nrs. 886/888 

1909 strip 
1999 2 0 0 ) Post 
2 0 0 0 karel V 
2 0 0 0 sinp 
2000 150 I postz 
2001 vr i jw i l ! 
2 0 0 ! euwe 
2001 150 j postz 

SPECIAL VII 
Complete set van alle 12 vellen € 119, 

GELEGENHEIDS BLOKKEN 
1966 icem 
I 9 7 7 a m p h l l e x 
1978 rode kruis 
1981 1 0 0 | PTT 
1984 fil^cento 
1988 t i kep t 
1992 o lymp iade 
1993 miheu 
1994 mlheu 

n r 8 5 8 ) 
n r 1 1 4 1 ) 
n r 1 1 6 4 } 
n r l 2 2 3 ) 
nr 1313) 
n r 1 4 1 4 ) 
n r l 5 l 7 ) 
n r 1 5 5 6 ) 
n r l ó 0 4 ) 

3, 
1 , . 
I.SO 
1.25 
3, 
3,75 
3,25 
3,25 
2.75 

1994 fepaposl 
1995 mi l ieu 
1996 vermeer 
1996 mi l ieu 
t 99Ó5 tnps 
1997 miheu 
1997 strips 
1998 g o u d e n koets 
1998 strip 

n ' 1 6 2 3 ) 
n r1652 ) 
nr 1667) 
n r1671 ) 
n r ! 6 7 7 ) 
n r l 7 1 3 ) 
n r1715 ) 
nr 1778) 
nr 1782) 

3.75 
3.25 
3.50 
2.75 
2 .50 
3. 
2.75 
2.75 
2 .75 

(nr 1839) 
( n r l 8 4 1 ) 
(nr 1877) 
(nr 1923) 
(n r1926) 
(nr 1968) 
(nr 1969) 
( n r 2 0 1 0 ) 

4 ,25 
5.50 
2,40 
2,40 
l . 
1,90 
2, 

2 . " 

2001 k v g o ( n r 2 0 t 1} 2,

2002 Huwel i j k (n r2046 ) 1,90 
2002 150 I postz ( n r 2 l 0 3 ) 1,40 
2003 Ned w a d (nr 2 1 7 0 / 7 1 ) 6 3 0 
2003 Kon famil ie II { n t 2243 ) 0,70 
2004 De Veluwe (nr 2282 /83 )6 ,80 
2004 Wk V d kaart (n r2284 ) 2 , l O 

SPECIAL I I I 
Alle gelegenheidsblokken 1966 t /m 2004 
(33 stuks) in één koop. 

nu voor...85,

ZOMERBLOKKEN 
1995 zomer 
1996 zomer 
1997 zomer 
1998 zomer 
1999 zomer 
2 0 0 0 zomer 
2001 zomer 
2002 zomer 
2003 zomer 
2004 zomer 

r 1642) 
(nr 1676) 
( n r l 7 1 9 ) 
(nr 1760) 
( n r l 8 2 l ) 
(nr 1893) 
(nr 1973) 
(nr 2077 /82) 
Inr 2164 /69) 
(nr 2252 /57) 

7, 
6,25 
6.50 
8, 

8 . 

8 . 

SPECIAL IV 
Set van alle zomerblokken 1995 t /m 2004 
( t o stuks) in één koop. 

nü voor...77,50 

KLEINE VELLEN 
Het populaire verzamelgebied van dit moment ! 
Luxe postfrisse velletjes. 

1993 wenszejels 

1993 tien voor IJ* bneveit 

1995 iien voor wropÄ 

1995 swrrHibeeld 
1996 verhuis 70 cenc 
1996 vakantie 

1996 len for your ITIWKIS 
1996iesam«raaiiudti 

1996 sesamstraat bnef 

1997 sesamstraat post 
1997 verhuis 80 cent 
1997 verrassing 
1997 sus*« «nwiske 
1997 tien voor 1* kaart 
1997 tien voor je kaart lostor 
1997 verjaardag 

1997 vakantiegroeten 
1997[ongerentrend 

1997geboorteiegel 
1998pnontypost 

1998pnontypost 
I998hijweliik 

(nr 1546/47) 5J0 
inrl57l/72' W 5 

(nr1630 

(nr1646) 

(nr \m 

nr1693| 

inr 16931 

(nr17ZI| 
(m17Z7| 
nr1733) 
(nt1735] 
Int 17471 
nFl748) 

24.

39,50 
39 JO 
9 

24.» 
24J0 

«, 
«.50 

74, 
6,50 
650 
6J0 
6.50 

1998 re knudde 
1998 groeten uit Nederland 
I998aeatirf 

1998 beste vrienden 
1999 tien uit de kunst 
[999 vi)f van tembrajidt 
1999 tien voor uw bneven 

1999 hoogtepunten 20^ eeuw 
200010xgefHiaieenl 

2000ZOO) ri|ksmuseum 

2000 nachtwacht 5x100 et 
2000 nachtwacht 5x110 et 
2000neder1 Landschap 
2000 sa>l 

2000 sRip 
2001 Tussen 2 culturen 
2001 Rßttefdaii 
2001 Nieuwe Kunst 
2001 Crouwd Scent 
2001 Oouwei 10 cent 
2001 Oouwel 25 cent 
200IBeatnx85a'39ct 

(IK 1763) 7, 

(nrl766) 6.50 
(m 1773/77)10,

(ntl779) 6,50 
(«1826/351 8,75 

(nfl836) 6, 

(nr1837) 7, 

(nc 1842/51) l4,

(«1878/871 8,75 

(«1894/03) 9, 

(«1904) 6,

(«1907) 9,50 

(«1908 950 

I « 1909/18) 930 

(«1919/20) 8, 
(«1957/66) 9,50 

(«1967) 6.

(«1974/83) 9,50 

(«1108b) 1,50 

(«1109b 2,50 
(«1IlOb 3 

(«1984 5 

2001 Beai 
20O1 Beal 
2001 Beal 
2001 Beal 
2001 Beal 

inv ! lOgld 

145gld 

250 g(d 

5gld 

200IVeriiuls85ct/39ct 
ZOOZOjfersNikkebZa 
2002 0|ffrs Nikkeis IZ a 
2002Beamx€025 
2002 Beatnx € O 39 
2002 Beatrix €040 
20O2Beatrx€0SO 
Z002 Beatnx €065 
ZOOZ Beatnx €078 
ZOOZ Beatnx € I 
2002 Beatnx € 3 
2002Vertiuis39cl 
2002 Zomet 
2002 Rode Kruis 
2002 Kunst Lanctwhap 
2002 Europa 
2002 Ind Er^oed 

2002 CiiFers Nikkds 

2003 Cii^rs Nikkds lOct 
2003 Cifers Nikkeis 5 a 
2003 Beatnx € O 55 
2003 Beatnx € 070 
2003 Vincent v Cogh 
2003 Wncenl v Gogh 

(nrl49lbt 

lnrl49Zb) 

(m 1495t)l 

(nr 14991)1 
nr 15016 

(nr 1988) 

Ini20341 

(nfZ035) 

Inr 2 0 » 

(mZ037) 

nr2038) 

in, 2039) 
(nr2040) 

Inr 2041) 

(nr2042) 

Int 2043) 

Inr 20501 

6,» 

7.ÏS 

7.» 

15. 
27.50 1 

27.50 

1. ' 
1,

U S 

3.50 

3.50 [ 

4.25 
5.50 

475 

«.50 

25. 
13.50 

(nr207;;82) 10, 
nr2083) 

Inr 2089/96 

Inr 2099/00 

(nr2104/13 

Inr2135) 

Inr 21351 
Inr 2136b) 

Inr 2137) 

(nr21381 
Inr21391 

'nr2139b 

5.75 

7.50 

5.70 
7,50 

'■ 

2, 
0,50 

4,75 

6,25 
7, 

7 

ZOOÏVnceniv Gogh 
2003 Vincent V Gogh 
2003 Vincent v Gogh 
2003 Nederland en water 
K)03 300 |f)c^ Enschede 
2003 Zomerzegds 
2003 Pets zegeis Feest 
2003 Pers :egels ftlionder 
Z003Z50]r Douw Egberts 
2003 Land Lucht en water 
2003 Netson Mandela 
2003 Tien woooK Nederland 
2003 Vetiameten legel 

2003 Kon Fanvlie I 
2004 Beatnx €057 
20O4 Beatnx € O 72 
2004 Oude kunst? O 61 
2004 Oude kunst ? O 77 
2004 150 |r KNMI 
2004 Zomerzegets 
2004 JeugdBlatelie 
2004 Europese Unie 
2004 Pere legeis 
2004 Kon Familie II 
2004 Karel Fabntius 

2004 Ters decetnbenegds 
2004 Owt de justice €039 
2004Cour de justice €061 

21401 S,Z5 

21411 6,50 

ZI42/5II 7,50 

Z15Z/61 ï,50 

(«2162/63) 7, 
(«2164/691 10, 

2172/811 ï , 

(«2182/91 ï , 

Z19Z/93I 7, 

Z194/95) 7 

2196/97) ï , 

Z199/06) 7, 
(«2210) 7, 

Z233/42( 7 

(«2244) 

(«2245) 
2246) 
2247) 7, 
2248/49) 7. 
2252/57) 10 
2258/591 ï, 

nr 2260/691 7, 
,nr2270) 

2272/811 7 
,nr 2285/941 9 8 

2316) 5 
'nrDienst59) ï, 
;« Dienst 60) I I , 

S, 
6.50 
5,50 

7, 

SPECIAL V 
Set van alle kleine vellen 1993 t /m 2004 
(101 stuks) in één koop. 

nü voor...825,

KERSTVELLEN 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

Kl4l9) 
Br 1439) 

T n r l 4 6 l ) 
(nr 14871 
(nr 1542/43) 
(nr 1579/80) 
(nr 1628/29) 
(nr 1Ö62/63) 
(nr 1702/05) 
(nr 1740/45) 
(nr 1788/07) 
(nr 1856/75) 
(nr 1931/50) 
(nr 2014 /33) 
(nr 2115 /34 ) 
(nr 2296 /05 ) 
(nr 2296 /05 ) 

1 1 , 
12, 

»,» , ■ 

9,50 
9,50 
9,50 
9,50 
9,50 
9,50 
9,50 

I I , 
9 ,50 

10,

10, 

10, 

10 , 

SPECIAL VI 
Alle kerstvellen 1988 t/m 2004 
(17 stuks) In één koop. 

nu voor.. 159, 1 
Bestelbon zenden aan Theo Peters Numisma t i ek &. Filatelie b,v, 
Nieuwez i jds Voorburgwa l 2 5 2 , 1012 RR A m s t e r d a m 

Stuurt u mij de 
v o l g e n d e art ikelen: 

X Legioenblokken 
X Amphilexblokken 
X Special 1 
X Special II 
X Special III 
X Special IV 
X Special V 
X Special VI 
X Special VII 

199,
8 4 
98 50 

109,
85,
77.50 

a 825,
A 159,
A I 19.

subtotaal 
kosten (onder € 100 ) 

Alle blokken en vellen zl|n 
ook los te bestellenl 

o f b e s t e l p e r t e l e f o o n ( 0 2 0 ) 6 2 2 2 5 3 0 

f ax ( 0 2 0 ) 6 2 2 2 4 5 4 

e  m a i l i n f o @ t h e o p e t e r s . c o m 

H a n d t e k e n i n g : 

n a a m ^ 

a d r e s 

_rel.nr_ 

p o s t c o d e ^ 

e  m a i l 

w o o n p l a a t s . 

telefoon. 
n ik ben reeds klant bij Theo Peters en betaal binnen 14 dagen 

na ontvangst 
n ik heb het bedrag op uw postbankrekening 2351646 of 

ABNAMRO rekening 408812443 overgemaairt 

mailto:info@theopeters.com


1919 Rietdijk 2005 

Veilingen zijn er voor iedereen! 

o 

o 

ledereen gaat tegenwoordig naar veilingen. Handelaren, verzamelaars, beleggers, winkeliers, 
beursbezoekers, boekjesplakkers, spaarders Iedereen koopt in op veilingen. 

Maar. er zijn "veilingen" en veilingen! 
Laat u niet door schone beloften om de tuin leiden. Waarom hebben ONZE veilingen zo'n 
uitstekende naam? Dat is geen toeval! Reeds sinds 1919, toen wij onze eerste veiling hielden, 
doen wij ons best, zowel koper als verkoper zo goed mogelijk te bedienen door onze persoonlijke 
benadering. Wij behandelen elke collectie met respect. Alle klanten behandelen wij, zoals wij zelf 
behandeld zouden willen worden. 

Wij zijn niet voor niets een van de oudste postzegelveilingen ter wereld! Ons personeelsbestand 
bestaat uit 6 medewerkers waarvan er 4 al langer dan 25 jaar in dienst zijn. Tevens zijn alle 
personeelsleden ook aandeelhouders; een betere motivatie is niet mogelijk. U kunt 
VERTROUWEN hebben in ons bedrijf, 10.000-den inzenders gingen u voor! Mogen wij ook u van 
dienst zijn? 

Rietdijk, een begrip in de Filatelie 
* Ruim 86 jaar ervaring; 

* Een uitgebreide internationale klantenitring; 
* Een betrouwbare indicatie voordat u een beslissing neemt; 
* De mogelijkheid van een renteloos voorschot; 
* Deskundige verkaveling; 
* Presentatie in luxe veilingcatalogus; 
* Extra publiciteit bij speciale collecties; 
* Bezoek aan huis voor grotere objecten; 

* Gratis verzekerina. 

Adres 

Telefoon 

Fax 
Internet 
E-mail 
Giro 

Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 
2514 GC 's-Gravenhage 

(postzegelveiling) 
070-3647831 (muntenveiling) 
070-3632893 
www.rietdijk-veilingen.nl 
info@rietdiJk-veilingen.nl 
420875 / Bank 47.35.68.705 

http://www.rietdijk-veilingen.nl
mailto:info@rietdiJk-veilingen.nl

